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ÖN SÖZ 

Çok değişik türde belgeyi ihtivâ eden şer‘iye sicilleri, Osmanlı Devleti’nin son yıllarına 

kadar devam eden şer‘î mahkemelerde kadılar tarafından tutulan defterlerdir. Bu defterlere 

ayrıca mahkeme defterleri, sicillât-ı şer‘iye veya kadı defterleri de denilmektedir. 

Osmanlı kadısı merkeze bağlı olarak kazalarda görev yapan ve taşrada devletin en 

yetkili kişisi olması sebebiyle, kazanın hem mülkî âmiri, hem belediye başkanı, hem de 

noteridir.  Kadılar görev süreleri içerisinde görmüş oldukları da‘vâları bir sicile kaydettikleri 

gibi, devlet merkezinden kendisine gönderilen resmî belgeleri de bu defterlere kaydederlerdi. 

Bundan dolayı bu defterlerde çok değişik türde belge bulmak mümkündür. 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. 

Sicillerde bu belge çeşitliliğinin yanı sıra, değişik konularda pek çok belge de 

bulunmaktadır. Bunlar genellikle mülk satışları; alacak anlaşmazlıkları; mîrâs, darb, yaralama, 

küfür ve hırsızlık; vasî, vekîl ve kefîl ta‘yînleri; evlenme-boşanma, nafaka bağlanması; köle 

ve câriye azadı gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Bu kadar değişik türde ve konuda belge 

ihtiva etmesinden dolayı şer‘iye sicilleri, genel tarih açısından olduğu kadar, hukuk tarihi, 

iktisat tarihi ve askerî tarih açısından da büyük öneme sahiptir. 

Bu kadar çok konu zenginliği, belgelerin gün yüzüne çıkarılması gerektiğini 

göstermektedir. Çünkü yukarıda ifade edildiği gibi farklı alanlarda çalışacaklar için önemli 

bilgiler sunmaktadır. Çalışmamızın da ana gayesi budur. İncelenen bu sicilden hareketle 

halkın ne konularda mahkemeye şikayette bulunduğuna, devletin çeşitli sebeplerle gönderdiği, 

ferman berat gibi hükümlere daha genel bir ifadeyle sosyal ve kültürel hayata ilişkin 

ayrıntılara ulaşılabilmektedir. Bu çalışma sayesinde Osmanlı’nın iktisat, hukuk, sosyal hayat 

vb. konuları hakkında daha geniş bilgiler ortaya konmuş olacak, Osmanlı tarihçiliğine yeni bir 

ışık tutulmuş olacaktır.  

1 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili defterinde bulunan yaklaşık 2471 aded belgeden 

yaklaşık 1015 adet belge şehir merkezinden mahkemeye intikal etmiştir. Davaların hemen 

hemen yarısının şehir merkezinden açıldığı görülmektedir. Şehir merkezinden mahkemeye 

intikal eden 1015 adet belgenin 942 tanesinde, Konya’nın hangi mahallesinden olduğu 

belirtilmiş, bazı belgeler ise herhangi bir mahalle ismi verilmeden Medine-i Konya mahmiye-i 

Konya diye başlanmıştır. Bu durumdaki belgelerde mahalle ismi yerine (-------) işareti 

kullanılmıştır. 466 adet belge Konya dışındaki şehir veya köylerden mahkemeye intikal 
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etmiştir. 990 adet belge ise hangi mahalden olduğu bilinmemektedir. Bu başlıklar tablo 

şeklinde ekler kısmında gösterilmiştir.  

Bu çalışmada, 1 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili’nin çevirisi yapılmış olup konular 

sosyal, siyasî, ekonomik ve hukukî hayatla bağlantıları açısından ayrı ayrı kaydedilmiştir. Bu 

çalışma giriş, dört bölüm ve metin kısımlarından oluşmaktadır. Giriş bölümünde şer‘iye 

sicilinin ne olduğu ve önemi üzerinde durulmuş, 1 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili hakkında 

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

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

dördüncü bölümde ise hukukî hayatla ilgili konular ele alınmıştır. Metin kısmında da 

belgelerin transkripsiyonu yapılmış ve belgelerin başına bir cümle de olsa konularını gösteren 

bir başlık konulmuştur. Vakıflardan borç alınması, mülk satışı, miras, nikâh gibi. Yine hicri 

olan tarihler milâdiye çevrilmiştir. Araştırmacılara kolaylık sağlamak düşüncesi ile yukarıda 

ifade edildiği gibi her belgenin konusu, birkaç kelime ile de olsa başlık olarak verilmiştir. 

Ekler kısmında da sicildeki belgelerin konu tasnifi tablo şeklinde gösterilmiştir. Yine 

belgelerin hangi mahallerden mahkemeye intikal ettiği bilgisi tablolaştırılarak verilmiştir. 

Bu çalışmayı hazırlarken benden desteğini eksik etmeyen dostlarıma ve okuyamadığım 

kelimelerin okunmasında bilgi ve tecrübesinden yararlandığım ve sıkıştığım anlarda hep 

kapısını çaldığım saygıdeğer danışmanım Prof. Dr. İzzet Sak’a teşekkürü borç bilirim. 

Leyla ÖZPOLAT 

Konya - 2016 
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GİRİŞ 

 

I.ŞER’İYE SİCİLLERİ VE TARİHÎ ÖNEMİ 

Sicil sözlükte okumak, kaydetmek ve karar vermek gibi anlamlara gelmektedir. Terim 

olarak ise, bütün hukukî olaylarla ilgili kadıların verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve 

yargıyı ilgilendiren çeşitli yazılı kayıtları içeren defterler olarak bilinmektedir.1 Şer‘iye 

sicilleri, kadı sicilleri, mahkeme kayıtları veya sicillât-ı şer‘iye denilen defterler kadı ya da 

nâibi tarafından tutulan defterler olup çeşitli belgeleri içermektedir. Osmanlı Devleti’nde 

merkezde ve taşrada her tabakadan insanlar arasındaki hukukî ilişkilere dair kayıtları içeren 

bu defterler, Osmanlı hayatının aile, toplum, ekonomi ve hukuk gibi birçok alanının tarihi için 

en önemli kaynaklardır. Kadıların Osmanlı sistemindeki önemli görevleri sebebiyle şer‘iye 

sicilleri sosyal ve yerel tarih çalışmalarında da ana kaynaklar niteliğini taşımaktadır.2 

Osmanlı Devleti’nde şer‘iye mahkemelerinde görev yapan, insanlar arasında meydana 

gelen da‘va ve anlaşmazlıkları şer‘î hükümlere uygun olarak karara bağlayan kişilere kadı 

denmekteydi. Osmanlı adlî teşkilatının temel taşı olan kadılar, bulundukları yerin hem hâkimi 

hem belediye başkanı, hem de halkın her konuda müracaat edebileceği sosyal güvenlik 

makamıydı.3 Kadının emri altında nâibler, katibler, muhzırbaşı ve muhzırlar ve mahkeme 

hademeleri çalışırlardı. Bunlardan en önemlisi kadı yardımcısı denilen nâiblerdi.4 

Kadılar, hem adlî hem de idarî görevler üstlendiklerinden şer‘iye sicillerinde onların 

idarî görevleriyle ilgili kayıtlar da vardır. Bunlar, resmî yapıların keşif ve tamiri, vakıfların 

denetimi, vakıf binalarının kiraya verilmesi, vergi toplanması, esnaf teftişi, narh koyma, 

yiğitbaşı ve kethüda tayini, mukataa teftişi ve ihtida işlemleri gibi kayıtlardır.5 

Osmanlı dönemine ait şer‘iye sicilleri içerisinde birçok kayıt türü vardır. Bunların bir 

kısmı bizzat mahkemedeki işlemler sonucu oluşanlar, bir kısmı da merkezden gelen belge 

suretleridir. İ‘lâm, hüccet, tereke kayıtları birinci türden belgelere; ferman, emir, buyruldu, 

tezkere, berat ise ikinci tür belgelere örnek verilebilir. İlk tür belgeler genellikle sicil 

defterinin ön kısmına, merkezden gelen belge suretleri ise defterin sonuna kaydedilmiştir. 

                                                           
1 Ahmet Akgündüz, Şer‘iye Sicilleri, C.I, İstanbul 1988, s.17. 
2 Yunus Uğur, “Şer‘iye Sicilleri”, DİA, C.39, İstanbul 2010, s.8. 
3 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.68. 
4 Hasan Tahsin Fendoğlu, “Osmanlı’da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı”, Osmanlı, C.6, Ankara 1999, 

s.456. 
5 Abdülaziz Bayındır, “Osmanlı’da Yargının İşleyişi”, Osmanlı, C.6, Ankara 1999, s.432. 
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Fetva örnekleri ve kadıların şahsî notları da sicillerde bulunabilmektedir.6 Şer‘iye sicillerinin 

mahkemece tutulup muhafaza edilmesi hukukî bir ihtiyaçtan doğmuştur. Kadı ilam ve 

hüccetlerin bir nüshasını hak sahiplerine vereceğinden evrak üzerinde sahtekarlık yapılması 

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

kaydedilmesiyle bu sıkıntı ortadan kalkacaktır.7 

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

üzerlerine almışlardı. Bu itibarla kendisine padişah tarafından gönderilen fermanları, beratları 

ve benzeri emirleri, sadrazam, beylerbeyi ve kazaskerlerden gelen buyruldular ve ilgili devlet 

teşkilâtlarından kendisine gönderilen diğer yazılı belgeleri sicillerine kaydederdi.8 

Kayıtların konuları ise çok çeşitlidir. Alelade vak‘alar, cinayetler, nikâh ve vergi 

kayıtları, narh uygulamaları, tayinler, lonca davaları, vakfiye ve vakıf muhasebe verileri en 

çok göze çarpan örneklerdir.9 Suç duyuruları, keşif ve tahkikat tutanakları, taraflar arasında 

yapılan sulh anlaşmaları da sicillere kaydedilmiştir.10 

 

II- 1 NUMARALI KONYA ŞER‘İYE SİCİLİ 

Osmanlı şer‘î mahkemelerinde kuruluşundan kapatıldığı 1924 tarihine kadar, 

merkezden gelen tüm yazışmalar, mahkeme kararları, yazışma suretleri kadılar veya naipleri 

tarafından mahkeme defterlerine kaydedilirdi. Şer‘iye sicilleri sadece bölgesel adlî kayıtlar 

olmakla kalmayıp, dönemin sosyal, siyasî, ekonomik hayatını yansıtan önemli belgeler 

olmuşlardır. Konya ve çevresine ait olan siciller daha önce Konya Mevlana Müzesi 

Arşivi’nde bulunmakta iken, 1992’de, sicillerin bir merkezde toplanması gayesiyle, bunlar 

Ankara Milli Kütüphane’ye nakledilmiş ve daha sonra da Arşiv Genel Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir. Konya’ya ait 151 şer‘iye sicili bulunmaktadır.11 

Bu çalışmanın dayandığı ana kaynak olan 1 numaralı Konya Şer’iye Sicili (970-1019 / 

1563-1610) yıllarına ait olup 15,5 x 41 cm ebatında ve 273 sayfadır. Sicilde orjinal sayfa 

numaraları olmayıp sonradan numaralanmıştır. Bu eklemeler sırasında bazı sayfaların 

numarası atlanmıştır. 10 sayfada numaralandırma sıkıntısının olduğu görülmektedir. 

                                                           
6 Uğur, s.9. 
7 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.19. 
8 Ahmed Akgündüz , “Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri”, Türkler, C.X, Ankara, 2002, s.57. 
9 Uğur, s.9. 
10 Bayındır, s.432. 
11 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.198; Fatih Küçük, 14 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili (1080-1081 / 1669-1670), 

(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2013, s.3. 
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Muhtemelen numaralandırma sırasında unutulmuştur.12 Defter envantere kaydedilirken, (970-

1019 / 1563-1610) tarihlerini ihtiva ettiği ifade edilmesine rağmen, defterde (965-1051 / 

1558-1640) yıllarını kapsayan belge örneklerine rastlanmaktadır. 

Defterin her sayfasında ortalama 2-3 belge yer almakla birlikte, 1-2 belgenin yer aldığı 

sayfaların yanı sıra 11-12, 24-25 belge bulunan sayfalara da rastlanmaktadır. Defter 

tutulurken kronolojik bir sıranın takip edilmediği görülmektedir. Yani hüccetler ve 

mahkemeye intikal etmiş olan resmi nitelikli belgeler, veriliş ve geliş sırasına göre değil, 

tarihlerine dikkat edilmeden, gelişigüzel bir şekilde kaydedilmiştir. 

Defter çok eski olduğundan yazılarında birtakım bozulmalar olmuştur. Ayrıca belge 

sonlarında mürekkebin dağıldığı ve okuma zorluğunun ortaya çıktığı görülmektedir. Ya da 

çok fazla silik yazı olduğu ve okunaklı olmadığı için anlamlandırmada sıkıntılar yaşanmıştır. 

Okunmayan yerler (…silik…), (…okunmuyor…) şeklinde gösterilmiştir. Okunuşunda 

şüpheye düşülen yerler ise (?) şeklinde gösterilmiştir. 

Bazı belgeler ise deftere kaydedilmesine rağmen yarım bırakılmıştır.13 Yarım bırakılan 

belgelerin başına “bu belge yarım bırakılmıştır” şeklinde ibare yerleştirilmiştir. 

Defterimizde iki adet belge darp edilmiş, bunlar 2-2, 40-2 belgelerdir. İki adet belge de 

yırtılmıştır. Bunlar ise 272-1, 273-1’dir. 

 Defterin ilk 1-14. sayfaları, vakıftan alınan borca karşılık mülk rehni, mülk satışı, vekîl 

tayini, borcun alındığını tescil vs. ile ilgilidir. 1. sayfada bulunan belgeler 1-10 Muharrem 

1019 (26 Mart-4 Nisan 1610) senesinde vakıftan alınan borçlarla ilgili mülk satışı ve mülk 

rehnleri gibi konuları kapsamaktadır. 2-2 belge darb edilmiştir. Bunlara ilaveten 8-2’de vakıf 

mallarının taksimine ilişkin bir kayıt, 10-4’de vakıf alacak da‘vâsını anlatan bir kayıt ve 11. 

sayfada vakfa olan borca kefîl olmayla ilgili üç adet kayıt bulunmaktadır. Kayıtlar 1019 

(1610) yılını kapsamaktadır. 

20. sayfada 10 adet kayıt bulunmaktadır. İlk kayıt vakıf muhasebe kaydı ile başlamakta 

olup, 2 Receb 971 (15 Şubat 1564) tarihini taşımaktadır. Diğer kayıtlar ise mukâta‘a gelirini 

aldığını tescil, ev borcunun bir kısmının ödenip bir kısmının va‘deye bağlanması, borcu 

olduğunu ve borcun ödendiğini tescîl, mülk satışı, vekîl tayini, talâk da‘vası gibi kayıtlardır. 

                                                           
12 Numaralandırma yapılırken sayfa numarası verilmeyen atlanan sayfalar: 15, 16, 17, 18, 19, 34, 167, 224, 247, 

264.   
13 Yarım bırakılan belgeler için bkz. KŞS 1 / 35-1, 41-21, 42-26, 44-21, 48-22, 49-7, 59-20, 67-27, 103-5, 136-9, 

150-4, 179-8, 190-1, 202-1, 226-5, 260-4, 271-10. 
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21. sayfada 9 adet belge yer almaktadır. İlk belge borç ikrârını içermektedir. İkinci ve 

üçüncü belge rehn verilen mal ve borçlu olduğunu tescille ilgilidir. İki adet mirâs davasında 

sulhla ilgili kayıt, kışta tipiye tutularak donan kişinin tescili, tapuya alınan yer, mülk satışı, 

talâk tescili gibi gibi kayıtlar da vardır. 

22. sayfadaki belgeler mirâs, yer kiralama, azadlı olduğunu tescil, mehir da‘vâsı gibi 

konuları içermektedir. Bu sayfada ayrıca ‘İsâ Çelebi vakfına Ahmed Dede’nin 21-30 

Ramazân 970 (14-23 Mayıs 1563) tarihinde mütevelli tayin edildiğine dair kayıt 

bulunmaktadır. Bir adet de nafaka tesciline dair kayıt yer almaktadır. 

23’den 27. sayfaya kadar olan belgeler de yukarıda ifade edilen konularla ilgilidir. 

Arada farklı konular olan kayıtlar da mevcuttur. Örneğin; 23-6 zaruret nafakası için mülk 

satışını anlatmaktadır. Yine 23-9 vasiden mal alımının 21-30 Ramazân 970 (14-23 Mayıs 

1563) tarihinde tescil edildiğine dairdir. Farklı olan konulardan bazıları da şunlardır: Darb 

davasından feragat, ortaklık tescili, at değişimi, teftiş ücreti verildiğinin tescili, anneannenin 

torununu nafakasız besleme taahhüdü, hürriyeti ispat alacak davası, vekil tayini, muhâla‘a, 

hırsızlık davası, salyane aldığını tescil, öldürülen inek davası, içki içildiğinin tesbiti, suda 

boğulan kişinin tescili, küfür davası, Abacı Mescidi’ne İmâm tayini gibi.  

28. sayfada “Oğuzdan müzekkî kefîl-i Süleymân bin ‘Abdullah ‘an karye-i mezbûre kile 

gendüm 150, şa‘îr 150” şeklinde arpa ve buğday miktarını belirten kefalet listesi yer 

almaktadır. 29. sayfada da 28. sayfadaki kefalet listesinin devamı bulunmakta ayrıca, 11-20 

Zi’l-ka‘ade 971 (21-30 Haziran 1564) tarihinde Suğla mukâta‘asının iltizama verilmesiyle 

ilgili belge yer almaktadır. Sayfanın devamında ise yine kefâlet listesi bulunmaktadır. 

30. sayfada diğer sayfalardan farklı olarak iki adet ferman, iki adet Şeyhülislam 

Ebussuud’un fetvası ve yine sayfanın sonunda kefalet listesi yer almaktadır. Fermanlardan ilki 

Sultaniye’de bulunan imaretin ihtiyaçları hakkındaki ferman olup, (1-10 Cemâziye’l-evvel 

971 / 17-26 Aralık 1563) tarihinde gönderilmiştir. İkinci ferman ise Akşehir’de bulunan Sahib 

Ata Medresesi’nin gelirleri hakkında olup, o da (21-30 Şa‘bân 969 tarihinde gönderilmiştir. 

Fetvalar ise vakf medrese geliri hakkındaki fetvalardır.  

31. Sayfada bir adet belge yer almaktadır. Bu belge ise Suğla mukâta‘asının iltizama 

verilmesi hakkında padişah fermanıdır ve bu belge (971 / 1564) yılına aittir. 32. sayfada ise 

iki adet ferman bulunmaktadır, birincisi Çumra suğlası hakkında olup, ikinci ferman ise 

Selendi Kazası’nın bedel-i nüzûl ve avarızı hakkındadır.  
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33. sayfada iki adet belge yer almakta, bunlardan ilki resm-i bostan alınacak yer tescilini 

içeren kayıt, ikincisi ise sahra-yı Konya suğlaları hakkındaki fermandır ve 21-30 Şa‘bân 971 ( 

4-12 Nisan 1564) tarihinde gönderilmiştir.  

35. sayfadan 67. sayfaya kadar nikâh akidleri, birkaç tane de olsa muhâla‘a talâk ve 

mülk satışı gibi konular yer almaktadır. Her sayfada ortalama 20-25 adet kayıt mevcuttur.  

67. sayfa kefâlet listesiyle başlamaktadır. Bu sayfada 26 adet kayıt bulunmaktadır. 970 

(1562) tarihini göstermektedir. 70. sayfaya kadar kefâlet listesi devam etmektedir. 

70. sayfa mukâta‘anın iltizama verilmesiyle ilgilidir. Sayfanın sonunda yine kefalet 

kaydı yer almaktadır.  

71. sayfadan 79. sayfaya kadar değişik türde belgeler yer almaktadır. Bunlar Mirâbiye 

mukâta‘asının iltizama verilmesi, Opanlar köyü mahsulünün iltizama verilmesi, darp da‘vası, 

Sahra nahiyesi mevâcibidir. Her sayfada ortalama 4-5 adet belge bulunmaktadır. Ayrıca iki 

adet de ferman yer almaktadır. İlk ferman kıptiyan ve yava keferesinin vergileri hakkındaki 

ferman olup, 21-30 Receb 971 ( 5-14 Mart 1564) tarihininde gönderilmiştir. İkinci ferman ise 

Sultan Selim İmareti gelirleri hakkındaki fermandır ve 5 Rebi‘ü’l-evvel 971 ( 23 Ekim 1563) 

tarihinde gönderilmiştir. 

80. sayfadan 89. sayfaya kadar ferman, berât, mektûb ve tezkire örneklerine 

rastlanmaktadır. Her sayfada ortalama 4-5 adet belge bulunmaktadır. 

90. sayfa Sahib Mahallesi’nden Ahmet’in tereke kaydıyla başlamıştır. 91. sayfada 

menzilciyan ta‘yin kaydı, 1051 senesi avarız listesi, vakıf gelir defteri ve köle ile nikâh 

konuları yer almıştır. 93. sayfaya kadar tekrar tereke kaydı yer almıştır. 93. sayfada 

1051(1640) senesi haffafan esnafı narh listesi yer almaktadır.  

94. sayfadan 97. sayfaya kadar yine berât, tezkire ve ferman örneklerine 

rastlanmaktadır. 

97. sayfadan 236. sayfaya kadar değişik türdeki belgelere rastlanmaktadır. Bunlar mülk 

satışları, borç ikrârı, nikâh, nafaka takdiri, içki, hırsızlık, vekil tayini, vasi tayini gibi 

konulardır.  

236. sayfadan itibaren vakıflardan borç para alınması konusuna ilişkin kayıtlar 

mevcuttur. Her sayfada ortalama 9-10 adet belge bulunmaktadır. 273. sayfa ise yırtıldığı için 

okunamamaktadır. 

Dikkatimizi en çok çeken ve en çok işlenen konu nikâh akidleridir. Burada ise mehir 

miktarları, mahalle adları dikkat çekicidir. Nikâh akidlerinden sonra en çok işlenen 
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konulardan biri ise vakıftan borç para alınması ve bu borca karşılık mülk satışları ya da 

verilen rehinlerdir. Ayrıca bu vakıflardan alınan borca karşılık faiz ödendiği de görülmektedir.  

Belgelerdeki konular, çok farklı bilgileri ihtiva etmektedir. Sosyal hayatla ilgili konular; 

nikâh, küfür-darp-yaralama ve hırsızlık, içki içildiğinin tescili, tecavüz, komşuluk hakkı 

davaları gibi konuları içermektedir. Siyasi hayatla ilgili konular; Şeyhü‘l-islâm fetvası, 

padişah tarafından gönderilen ferman, berât, tezkire, mektuplar, imam ve mütevelli tayinidir. 

İktisadi hayatla ilgili konular; mülk satışları, vakıftan borç para alınması, borç ikrarı ve alacak 

davasıdır. Hukuki hayatla ilgili konular; talak, mirâs, vekil tayini, vasi tayini, mülkiyet 

davaları, kefâlet, ortaklık tescili, nafaka takdiri, câriye azadı, talak, miras ve ölüm keşfidir. 

Belgelerdeki konular sosyal, siyasi, ekonomik ve hukukî hayatla bağlantıları açısından ayrı 

bölümler olarak ele alınmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL HAYATLA İLGİLİ KONULAR 

I. NAMZEDLİK VE NİKÂH AKDİ İLE İLİGİLİ KAYITLAR 

Günümüzdeki nişanlanma kavramı, İslâm hukûkunda, Arapça “hıtbe” kelimesiyle ifâde 

edilmekte ve bir erkeğin belirli bir kadınla evlenme isteğini açıklayarak bunu, kadına veya 

âilesine bildirmesi anlamına gelmektedir.14 İslâm hukûku nişanlanma ile ilgili olarak iki 

önemli konuda düzenleme yapmıştır. Kimlerle nişanlanılabileceği ve nişanın bozulması 

neticesinde ortaya çıkabilecek sonuçlardır. Nişanlanma evlenme amacına yönelik olduğu için, 

taraflar arasında evlenme engellerinin bulunmaması gerekirdi.15 

Nişan, evlilik olmayıp sadece evlilik vaadi olduğundan hukukçuların çoğunun görüşüne 

göre, nişanlı erkeğin veya kızın nişandan vazgeçmesi câiz görülmüştür.16 

Nişanlılığın belli bir süresi yoktur, birkaç gün sürebileceği gibi, yıllarca da sürebilir. 

Namzetlik taraflara evlenme zorunluluğu yüklemez. Nişanı bozulan kişi mahkemeye 

başvurarak, zorla evlenme talep edemez. Nişanın bozulması durumunda verilen mehir aynen, 

hediyeler ise bedel olarak iade edilirdi.17 

Çalışmamızda namzetlikle ilgili 5 adet kayıt mevcuttur. İlk kayıtta Ümmet adlı kişi 

Müslime adlı kız benim oğluma namzettir, onun nikâhlısı değildir demiş ve kız bir başkası ile 

evlenmiştir.18 

Diğer bir kayıtta ise Nisâ, kendisine namzed olan Hamza ve Abdusselâm’dan 

Abdusselâm’ı seçmiş, annesi Melek de namzetliği onaylayıp, nikâh akdi yapılmıştır.19 Yine 

Selçuk adlı kişi gelip, ona namzet olan kişilerden kiminle evlenmek istediğini mahkemede 

bildirmiş ve nikâh kıyılmıştır.20 

Son iki kayıtta ise, namzetlik hususunda anlaşmazlık yaşanması ve namzetliğin 

bozulmasından sonra verilen malların alınması ile ilgilidir. Bahri, nişanlısı Kutlubegi’ne 

namzetlik üzere ibrişin ve ketan vermiş, namzetlik bozulunca bunları istemiş, Kutlubegi’de 

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

İlk Çeyreğine Âit Konya Şer‘iye Sicillerine Göre” Selçuk Üniversitesi SOSBE Dergisi, S.16, Konya 2006, 

s.494. 
15 Sak, “Namzed”, s.494-495. 
16 Sak, “Namzed”, s.496. 
17 Alaattin Aköz, Bir İmamın Nikâh Defteri (Beşiktaş Sinan-ı Cedid Mahallesi), Konya 2006, s.1. 
18 KŞS 1 / 62-6. 
19 KŞS 1 / 62-11. 
20 KŞS 1 / 66-19. 
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inkâr etmiştir.21 Hızır Beg, Hürmet’in kızı Hundî’ye nişanlanmak için yirmi sikke fılori ve bir 

kılıç verdiğini, nişan bozulunca Hürmet’in bunu inkâr ettiğini söylemektedir. Hızır Beg bu 

konu için hükm-i şerîf dahî getirmiştir. Müslümânların araya girmesiyle bir ulak ve bir ala 

tosun karşılığında Hızır Beg, namzetlik da‘vâsından vazgeçmiştir.22 

Aile hukuku evlenme müessesesine dayanır. İslam hukuk dilinde evlenmeyi ifade etmek 

için kullanılan teknik terim “nikâh”tır. Kelime anlamı cinsî münasebet olan nikâh, hukuken 

bu cinsî münasebeti meşru kılan akittir.23 Osmanlı toplumunda evlilik ilişkileri İslam 

hukukunun çizdiği çerçeve içinde şekillenmiştir. Evlilik esas olarak ilgili tarafların ve 

şâhidlerin katılımıyla gerçekleşen bir sözleşmeydi.24 

Sözleşme esnasında bir din görevlisinin ya da memurun bulunma zorunluluğu yoktu.25 

Ancak Osmanlı Devleti’nde en azından şehirlerde evliliklerin kadılara tescil ettirilmesi bir 

gelenekti. Geçerli bir sözleşme için iki tarafın rızası gerekliydi. Ayrıca iki şâhit, gelinin 

babasının izni, gelinin rızası ve eşlerin ekonomik durumlarının denk olması da diğer 

şartlardandır.26 Hanefî mezhebine göre ise ergin kadının velisine müracaat etmeksizin bizzat 

evlenebileceği kabul edilmiştir.27 

Nikâhı kıyan kişiler genellikle mahkeme kadıları, nâibleri veya mahalle imamlarıdır. 

Ancak birtakım suistimallerin önlenebilmesi için mahalle imamlarının nikâh kıymaları, kadı 

ve naib gibi üst düzey yöneticilerinden “izinnâme” almaları şartına bağlanmıştır.28 İncelenen 

defterde 2 adet izinname verildiğine dair kayıt mevcuttur. Yeni Mahalle’den Abdülkerim bin 

Berze’nin Sitti bint-i Genç Arslan ile evlenebilmesi için beşyüz akça mehr-i mü’eccel 

verilmek üzere izin kağıdı verildiğine dair bilgi bulunmaktadır.29 Yine Sırçalu Mahallesi’nden 

Hüsnâ bint-i ‘Abdullah ile Bilâl bin ‘Abdullah’ın da evlenebilmeleri için nikâh izni 

verildiğine dair kayıt vardır.30 Buradan anlaşılmaktadır ki bu nikâhı mahalle imamı kıyacaktır. 

Çünkü imamın nikâh kıyabilmesi için izin kağıdı gerekmektedir. 

                                                           
21 KŞS 1 / 124-1. 
22 KŞS 1 / 129-4.  
23 Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, 2. Baskı, Konya 1988, s.39. 
24 Yahya Araz, “16. ve 17. yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kişilerarası İlişkilerde Bir Pazarlık, Kontrol ve İkna 

Aracı Olarak Evlilik Sözleşmeleri”, Tarih ve Toplum, S.2, GÜZ 2005, s.25-26. 
25 Aköz, s.2. 
26 Araz, s.26. 
27 Cin, Evlenme, s.68. 
28 Abdurrahman Kurt, Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876), Ankara 2013, s.43. 
29 KŞS 1 / 46-14. 
30 KŞS 1 / 59-12. 
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Boşanmış eşlerin de tekrar evlenebilmeleri için izinname almaları gerekmekteydi. Aksi 

taktirde iddet döneminde geçersiz evlilik yapanlar olabilirdi.31 Burçoğlu Mahallesi’nden 

Fâtıma ve Hasan’ın şâhidler şehâdetleriyle 1.800 akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâhları 

olunmuşken, belgenin sonuna “iddeti tamam olmamağın te’hir olundu” ibaresinden, bekleme 

süresinin dolmadığı için nikâhın ertelendiğini anlıyoruz.32 Gülbahar adlı kişi boşandıktan 

sonra bir başkası ile nikâh için üç hayz gördüğüne yemin etmiştir. 33 Mücellid Mahallesi’nden 

İslim de Ferhât ile evlenebilmek için, üç hayz gördüğüne dair yemin etmiştir.34 Kumru 

Hanım, Şahkulu adlı kişiyle evlenebilmek için, kocasının onu boşadığına dair şâhitler 

getirmiş,35 Oruç adlı kişi de eşi Hatûn’u, beş (ay)dır boşadığını mahkemede söylemiş ve 

Hatûn İmirzâ ile evlenmiştir.36 Boşanan kadınların bekleme sürelerini tamaladıktan sonra 

evlendiklerini görmekteyiz. 

İslam hukukuna göre mehr, dinen kullanımı ve satışı yasaklanmamış olmak kaydıyla 

kocanın kadına verebileceği para, taşınır ya da taşınmaz bir mal, herhangi bir hayvan ya da bir 

menfaat olabilirdi. Mehrin tasarruf hakkı nikâh akdi yapılan kadına ait olup, kadın isterse 

bunu kocasına verebilirdi.37 Taşınmazın mehir olarak verildiğine dair şu bilgiler mevcuttur. 

Meymuncuoğlu Mahallesi’nden Ahmed beş puşta bağı mehir olarak verip Hatûn ile 

evlenmiştir.38 Cüllahistan Mahallesi’nden Hamza yedi puşta bağı mehr-i mu‘accel verip, 

Melek ile evlenmiştir.39 Birtakım eşyaların da mehir verildiği görülmüştür. Bunlar arasında 

legen, kilim, kaftan, gümüş küpe ve alaca yorgan bulunmaktadır.40 

Mehir ödeme şekline göre mehr-i mu‘accel ve mehr-i mü’eccel olmak üzere ikiye 

ayrılır. Akit esnasında peşin olarak ödenen mehre mehr-i mu‘accel, bir kısmının veya 

tamamının vadeye bağlanmış olduğu mehre de mehr-i mü’eccel denir. Mehr-i mü’eccel için 

vade tayin edilmemişse mehr, talâk veya eşlerden birinin ölümüne kadardır.41 Defterde 

herhangi bir vadeye bağlılık söz konusu değildir. Mehr-i mu‘accel için genellikle taşınmaz 

gayrimenkuller verildiği görülmektedir. Çağlak Köyü’nden Seyhas? mehr-i mu‘accel için 

                                                           
31 Kurt, s.43. 
32 KŞS 1 / 37-9. 
33 KŞS 1 / 37-11. 
34 KŞS 1 / 59-19. 
35 KŞS 1 / 59-9. 
36 KŞS 1 / 59-11. 
37 Aköz, s.4. 
38 KŞS 1 / 47-8. 
39 KŞS 1 / 49-11. 
40 KŞS 1 / 60-14, 62-7, 62-10.  
41 Aköz, s.5-6. 
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güveği Safer’den Çağlak’daki sınırlarını belirttiği bağı ve bin akçayı aldığını söylemiştir.42 

Yine güveği Ahmed ‘Âyşe kızı Hamza’ya dörtyüz akça mehr-i mu‘accel için bir sofa ve bir 

tabhane verdiğini dile getirmiştir.43   

 

Defterdeki kayıtlarda mehr genellikle para üzerinden verilmiştir. Mehir miktarı 200 

akça ile 20.000 akça arasında değişmektedir.44 Ancak incelenen belgelerde 245, 6046 ve 8047 

akça mehir alındığı görülmüştür. En fazla mehr miktarı ise 24.000 akça olarak saptanmıştır. 

Sarıoğlu Mahallesi’nde Fâtıma ve Nûrullah’ın nikâhı 24.000 akça mehr-i mü’eccel 

karşılığında kıyılmıştır. 48  

Mehir miktarları kadınların yaş, güzellik, bakirelik ve dulluk gibi sosyo-ekonomik 

niteliklerine göre farklılık arz etmektedir.49 İncelenen belgelerde yaş ve güzellik belirtilmediği 

için, mehr miktarlarında bir farklılık olup olmadığı tespit edilememesine rağmen, bakirelik ve 

dulluk ayırımına göre mehr miktarının artıp azaldığı görülmüştür. “Seyyibe” ve “bikr” 

tabirleri bunu ifade etmektedir. Seyyibe dul kadın demektir, bikr ise bekar olan kıza denir. Bu 

ikisinin mehr miktarı birbirinden farklıdır. Yeni Mahalle’den Fâtıma nâm seyyibenin mehr-i 

mü’ecceli 400 akça olurken,50 Sırçalu Mahallesi’nde Aynî nâm bakirenin mehr-i mü’ecceli 

2.000 akçadır.51 

Mehir davasıyla ilgili bir adet kayıt mevcuttur. Cafer mahkemeye gelip dava edip, 

babamdan ve anamdan bir adet kazan, bir legen ve bir oda kaldı hakkımı talep ederim demiş, 

(karalı olduğu için okunmasa da) muhtemelen kardeşi İsmâil kazan, legen ve odayı babam ve 

anam benim hatun Hundî’ye mehr için verdiler deyip, şâhitlerin onayı üzerine zikr olunan 

şeylerin Hundî’ye mehr olarak verildiği isbat edilmiştir.52 Burada gözümüze çarpan bir 

noktada mehr için verilen mallardır. Bu o dönemdeki ekonomik durumu göstermesi açısından 

önemlidir.  

Mehir belirlenirken akça cinsinden verilebileceği gibi, gümüş ve altın cinsinden de 

verildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Hanefilere göre mehrin azamî sınırı 10 dirhem gümüş 

                                                           
42 KŞS 1 / 45-20. 
43 KŞS 1 / 45-26. 
44 Kurt, s.44. 
45 KŞS 1 / 45-4. 
46 KŞS 1 / 38-5. 
47 KŞS 1 / 52-17. 
48 KŞS 1 / 39-1. 
49 Kurt, s.44. 
50 KŞS 1 / 41-19. 
51 KŞS 1 / 42-5. 
52 KŞS 1 / 22-9. 
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veya bunun kıymetinde bir eşyadır.53 Defterde12 dirhem ve 40 dirhem mehir verildiğine dair 

kayıt mevcuttur. Çıralumescidi’nde Emine ve Nebî’nin nikâhı 12 dirhem mehr ile kıyılmıştır. 

54 Mü’min Mahallesi’nden Hundî ile Mustafa’nın nikâhı 40 dirhem ile kıyılmıştır.55 Altın 

olarak mehir miktarı ise en az 2 altın, en fazla ise 200 altındır.56 Bir aded kayıtta ise 6 fılori 

mehir alındığına dair bilgi bulunmaktadır.57 

Nikâh akidlerinde dikkatimizi çeken bir nokta da câriyelerin nikâhıdır. Defterde câriye 

nikâhına ilişkin toplam 14 adet kayıt bulunmaktadır. Birkaç örnek verecek olursak; Merhûm 

Nasûh Çelebi’nin mu‘takası ‘Abdullah kızı Antalit ile ‘Abdullah oğlu Nasûh’un nikâhına 

kassâm tarafından icazet verildiği görülmektedir.58 Kassâm taksim eden anlamında olup, ölen 

bir şahsın terekesini mirasçıları arasında taksim eden şer‘î memurdur.59 Bir başka örnekte ise 

Kubbelimescid Mahallesi’nde câriye ‘Aynî kızı ‘Abdullah ile hür olan güveği Pîr ‘Alî’nin 

nikâhı 500 akça mehr-i mü’eccel olmak üzere kıyılmıştır şeklinde bilgi bulunmaktadır. 

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta da câriyenin baba adının ‘Abdullah olmasıdır. 

Mehr miktarının ise hür olanlara oranla azlığı dikkat çekicidir.60 

Üzerinde durulması gereken bir başka konu da nikâh akdinin şarta bağlanmasıdır. 

İncelediğimiz belgelerde bununla ilgili on örnek vardır.  Topraklık Mahallesi’nden Hüsnâ ile 

güveği Hasan’ın nikâhı Hüsnâ’yı şehrden rızası olmadan alıp gitmemek şartıyla kıyılmıştır.61 

‘Âyşe’nin nikahı güveğinin (adı okunmuyor) onu köye alıp gitmemesi şartıyla 1.000 akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere kıyılmıştır. 62 Ördek’in nikâhı için konulan şart, “Türbe 

Mahallesi’nde sâkin ola alıp ahar yere gitmeye bu şart üzere nikâh olundu” şeklindedir.63 

Hatunsaray Köyü’nden Paşa, boşandığı eşiyle onu rızası olmadan şehre alıp gitmemek şartıyla 

yeniden evlenmiştir.64 Bir başka evlilik şartı, Aynedâr Mahallesi’nden ‘Âyşe ile Yusûf’un 

evliliğinde köye alıp giderse 1.000 akça vermeyi garanti etmesiyle ilgilidir.65 İlginç 

örneklerden biri de boşama yetkisini kadına vermeyle ilgilidir. Sarayini Köyü’nden Mahmûd, 

Paşâ ile evlenirken onu rızası olmadan şehre götürecek olursa, boşama yetkisinin kendisinde 

                                                           
53 Kurt, s.44. 
54 KŞS 1 / 46-19. 
55 KŞS 1 / 49-21. 
56 KŞS 1 / 59-1, 65-12, 50-3. 
57 KŞS 1 / 60-20. 
58 KŞS 1 / 36-5. 
59 Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, s.74. 
60 KŞS 1 / 47-4. 
61 KŞS 1 / 35-2. 
62 KŞS 1 / 41-25. 
63 KŞS 1 / 48-4. 
64 KŞS 1 / 56-17. 
65 KŞS 1 / 56-19.  
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olmasına razı olup nikâh kıyılmıştır.66 Bir diğer şartlı nikâh ise câriye nikâhı ile ilgilidir. İkisi 

de köle olan Deber ile Kanber, Kanber’in Deber’i efendisinin evinden alıp gitmemek şartıyla 

evlenmişlerdir.67 Son kayıtta ise, Yusûf eşi ‘Âyşe’yi şehirden rızası dışında alıp gitmemek 

şartıyla evlenmiş, eğer alıp gidecek olursa üç talâk boş olacağını söylemiştir 68 şeklindedir. 

Ergin olmayan kızın velisi tarafından evlendirilebileceği görüşü bütün mezhepler 

tarafından kabul edilmiştir.69 Defterde bununla ilgili 4 kayıt bulunmuştur.70 Örnek verecek 

olursak; “Pîr Ahmed ölen kardeşi İbrâhim’in küçük kızı Selîme’yi küçük oğlu Mehmed’e 

2.000 akça mehr-i mu‘accel ve 4.000 akça mehr-i mü’eccel olmak üzere velayeten nikâh 

ettim” demiştir.71 

Nikâh kıyılırken genellikle vekiller aracılığıyla kılındığı bilinmektedir. Ancak bazı 

kayıtlarda özellikle kadınların mahkemeye geldikleri dikkat çekicidir.72 Bir örnek verecek 

olursak; Hatice adlı kişi, 500 akça mehr-i mü’eccel ile Bostân’a vardığını mahkemede dile 

getirmiştir.73 

 

II. KÜFÜR, DARB VE YARALAMA  

Küfür, darb ve yaralama Osmanlı toplumunda güzel karşılanmayan fiiller olmuşlardır. 

Hoş karşılanmamasına rağmen bu konularla ilgili örneklere de rastlanılmaktadır. 

Küfür davalarıyla ilgili pek fazla kayıt mevcut değildir. Toplam 6 adet kayıt vardır.74 Bu 

davalarda çoğu zaman küfür ifadeleri yazılmayarak “şütum-ı galîza ile şetm eyledi” ya da 

“şer‘e muhalif şetm” şeklindeki ibareler yer almaktadır.  

Bir adet kayıtta, küfür davasından feragat edildiği bilgisi yer almaktadır. İlyas ve 

Mehmed mahkemeye gelip, Ali ve Ahmet adlı kişiler bizim aslımıza ve iyâlimize kötü söz 

söylediler diye dava etmiş, müslümanların araya girmesiyle davalarından feragat etmişlerdir.75 

Darp davasıyla ilgili toplam 25 adet kayıt mevcuttur. Darb da‘valarında davacılar daha 

çok “beni darb-ı şedîd ile darp eyledi” şeklinde şikayette bulunmuşlardır. Ya da birtakım darb 

                                                           
66 KŞS 1 / 57-4. 
67 KŞS 1 / 65-16.  
68 KŞS 1 / 138-4.  
69 Cin, Evlenme, s.68. 
70 KŞS 1 38-16, 39-19, 53-18, 60-13. 
71 KŞS 1 / 38-16. 
72 KŞS 1 / 56-14, 56-15, 65-12.   
73 KŞS 1 / 155-1.  
74 KŞS 1 / 26-7, 111-6, 119-3, 155-10, 166-10, 187-7. 
75 KŞS 1 / 187-7. 
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aletleriyle dövüldüğü kayıtlarda karşımıza çıkmaktadır. Bir örnekte Mehmed adlı kişi 

mahkemeye gelerek Deniz, Karagöz, Mehmed ve Pîrî adlı kişilerin kendisini dövdüğünü ve 

bu sebeple da‘vacı olduğunu dile getirmiş, adı geçen kişiler ise inkâr edince, Mehmed mahalle 

halkından şâhitler getirmiştir. Şâhitler ise; adı geçen şahısların Mehmed’i bel, kesek ve ağaçla 

döğdüklerini, Karagöz’ün kılıç çektiklerini ifade etmişlerdir.76 Burada kullanılan darb aletleri; 

bel, kesek, ağaç ve kılıçtır. Bir kayıtta ise Hasan’ın Mezîd’i topuz ile darp ettiği Bayezid ve 

Muharrem şehâdetleriyle sabit olmuştur” 77 şeklinde bilgi bulunmaktadır. Darp aleti olarak ok 

ve topuzun kullanıldığı da görülmektedir. 

Dülbendin boğaza bağlanıp, sürüklenme şeklindeki darb örneklerine rastlanıldığı gibi78, 

sakalın yolunduğu ve dövüldüğü bilgisi de kayıtlarda mevcuttur.79 

Bazı kayıtlarda ise, kişilerin bizzat mahkemeye gelip, birbirlerini ya da bir kişinin 

diğerini dövdüğü bilgisine rastlanmaktadır.80 

Emin ve kasab arasında kuyruk yağı verilmediği gerekçesiyle darb olayının yaşanması 

da dikkat çeken örneklerden biridir.81 Mahalle halkı eminin kasabı darb ettiğine şâhitlik 

etmişlerdir. 

İlginç örneklerden biri de darb edildiği ve eğer darb sonucu ölürse, diyetin darb eden 

kişi tarafından ödeneceğine dairdir. Hubyar adlı kişi Şeyhî’yi mahkemede, amcası Hacı’yı 

darb etti diye da‘va etmiş, Şeyhî ise Hacı’nın harmanını bastığını, bu sebeple onu darb 

ettiğini, eğer ölürse diyet ödeyeceğini taahhüt etmiştir.82 

Darb sonucu ölümlerin gerçekleştiği de bilinmektedir. Bu konuyla ilgili defterimizdeki 

kayıtta; Konya kazasına tabi Giryad köyünden Avdıl adlı kişi Kubad ve Aykut adlı iki kişi 

tarafından taş ile vurularak öldürülmüştür. Mahkeme tarafından vasi tayin edilen Uğurlu, 

                                                           
76 KŞS 1 / 73-2. 
77 KŞS 1/ 24-7. 
78 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki sekbânlardan Mustafâ bin Sıddîk nâm kimesne meclis-i şer‘a Mustafâ bin 

‘Abdurrahman’ı ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Mustafâ beni bir ‘Arab ve bir yoldaşı ile döğüp dülbendimi 

boğazıma takup muhkem hakâret eylediler deyüp gıbbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Yûsuf bin Bâli ve İbrahîm 

bin Nasûh nâm kimesneler edâ-yı şehâdet idüp biz gördük mezkûr Mustafâ iki yoldaşı ile Sekbân Mustafâ’yı 

döğüp boğazına dülbendin takup sürürken gördük şâhidleriz şehâdet ideriz didiklerinde ba‘de’t-tahlîf-i ‘âdî 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 

1563). KŞS 1 / 104-8. 
79 KŞS 1 / 145-6. 
80 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sultânşe meclis-i şer‘de mezbûr Safâ muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp 

mezkûr Safâ tarlasından koyunumu sürüp çıkarırken gördüm bana mukâbele eylediğinden ötürü dögdüm 

didügü ikrâr-ı mezkûr Safâ talebiyle defter olundu fî evâ’il-i Zi’l-hicce sene 970 (1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). KŞS 1 / 107-5, 108-5, 114-3, 120-8. 
81 KŞS 1 / 212-1. 
82 KŞS 1 / 125-2. 
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Kubad’ın taş ile vurması ve Aykud’un da arkadan vurmasıyla Avdıl’un evine gelip öldüğünü, 

bu olayda köy halkının bir suçu olmadığını dile getirmiştir.83 

Darp davasında çeşitli sebeplerden dolayı feragat edildiği görülmektedir.84 İlginç bir 

örnek şâhit bulamamaktan dolayı darp davasından feragattır. Bulduk vekîli Sefer aracılığıyla, 

kendisini gece Cengiburnu’nda kolundan ve yüzünden okla vurduklarını, Hoca Mahmûd Kûlû 

Hasan’ın ve Mustafa ve Ahmed’in vurduğunu zannettiğini ancak onların olduğuna dair şâhit 

bulamadığını bu nedenden dolayı da da‘vasından feragat ettiğini vekîl aracılığıyla dile 

getirmiştir.85 Yine Osman adlı kişi mahkemeye gelerek İbrâhim adlı kişinin kendisini 

dövdüğünü ve bir dişini çıkardığını ikrâr etmiş, ancak isbât edemediği için davasından ferağat 

etmiştir.86 Bir başka örnekte ise Behram adlı kişi Turâhan adlı kişinin kendisine “şer‘e 

muhalif şetm ettiğini” yani küfür ettiğini ve kendisini dövdüğünü dile getirmiştir. 

Müslümanlar araya girip beş sikke altına sulh etmişler ve Behrâm da da‘vasından 

vazgeçmiştir.87 Burada toplumda bir sosyal kontrolün olduğu dikkatimizi çekmektedir.  

Hem darb edilip, hem de eşya çalındığı hakkında da kayıt mevcuttur. Burada Murad adlı 

kişi yolda bir tepsi ile üzüm alıp giderken ve tepsinin de üzerinde destemal örtülü iken onun 

da ucunda on altını varken, Arslan adlı kişinin kendisini ve hizmetkârını darb ettiği, üzüm 

tepsisinin zayi olduğunu, destemâlle altının da çalındığını ifade etmiştir. Arslan inkâr edince, 

şâhitler olaya şâhitlik etmiş ve Arslan’ın darb ettiğini dile getirmişlerdir.88  

Yaralamayla ilgili 8 adet kayıt bulunmaktadır.89 Bir örnekte Seydi Yusuf, kardeşi Seydi 

‘Alî’yi Emir adlı kişinin yaraladığını söyleyerek onu dava etmiş, merhem bahası için 2 altın 

alıp davasını ertelemiştir. Eğer kardeşi iyileşirse davası olmadığını, ölür ise dava edeceğini 

dile getirmiştir.90 Başka bir örnekte Aydoğmuş adlı kişi Hoş’un Kamber adlı kölesinin 

kendisini bıçakladığını, merhem bahası için 110 akça alıp davasından feragat ettiğini dile 

getirmiştir.91 Bu iki kayıtta merhem baha ifadesinden, yaralanan kişilerin iyileşmeleri için 

yani ilaç masrafları için para aldıklarını görmekteyiz. 

Yaralama keşfiyle ilgili bir örnek dikkat çekicidir. Sarkasablar Mahallesi’nden Hasan 

adlı kişi sağ baçağından bıçaklanmış, mahalle halkından sorulmuş, Hasan yaralamanın kendi 

                                                           
83 KŞS 1 / 161-5. 
84 KŞS 1 / 120-7, 204-1, 223-3. 
85 KŞS 1/ 23-10. 
86 KŞS 1 / 191-2. 
87 KŞS 1 / 119-3. 
88 KŞS 1 / 206-4. 
89 Yaralama örnekleri için bkz. KŞS 1 / 99-9, 103-7, 110-3, 124-5, 145-9, 205-11, 229-4, 235-3. 
90 KŞS 1 / 99-9. 
91 KŞS 1 / 103-7. 
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fiiliyle olduğunu ikrâr etmiştir. Annesi ve babası da mahalle halkının bir suçu olmadığını ikrâr 

etmişlerdir. Daha sonra anne baba mahkemede cerrah ‘Alî, Hamza ve Kurd’un oğullarını 

iyileştirmek için ilaç vermesini istemiş,  vefat ederse dem davası etmeyeceklerine dair izin 

vermişlerdir.92 

Kadınların da çeşitli sebeplerle mahkemeye geldiklerini görmekteyiz. Yaralama ile ilgili 

bir kayıtta, Zülfî adlı kadın mahkemeye gelip, Muharremin köpeğinin kulunu yaralayıp, şişik 

ettiğini ifade etmiş, müslümanların araya girmesiyle buçuk müd pirinç ve buçuk müd yağ ve 

yetmişbir nakit akçaya sulh olunmuştur.93  

Bazı kişiler ise sarhoş olup, yaralandıklarında bunu kimin yaptığını bilmediklerini ikrâr 

etmişlerdir. İbrâhim dirseğinden ve omuzundan yaralanmış, ancak sarhoş olduğunu, bunu 

kimin yaptığını bilmediğini dile getirmiştir. Daha sonra ise Ramazan adlı kişinin yaptığını 

söylemiştir.94 

Yaralamalar sonucu birtakım ölümlerin gerçekleştiği de bilinmektedir. Bir örnekte ise 

hata ile yaralayıp, ölümün gerçekleştiğine dair bilgi ilgi çekicidir.95 

Katl kastı ile ilgili 2 adet kayıtta şu bilgiler bulunmaktadır. Sultan adlı kadın 

mahkemeye gelip, bazı kişiler üzerine katl kastı üzerine da‘va etmiş, ancak Sultan bunu 

isbatlayamamıştır. Adı geçen kişiler ise yapmadıklarına yemin etmişlerdir.96İbrâhim 

mahkemede Mustafa adlı kişinin Korkud adlı kişiyi katl ettiğini, ancak bu davasından 

müslümanların minnetiyle vazgeçtiğini ikrar etmiştir.97 

 

III. HIRSIZLIK DA‘VALARI 

İslam hukukunda başta hırsızlık olmak üzere mala karşı işlenen bir kısım suçlar vardır. 

Unsurları ve şartları oluşmuş hırsızlık suçu had, diğerleri ise tazir cezası gerektirir. Arapça’da 

                                                           
92 KŞS 1 / 124-5. 
93 KŞS 1 / 205-11. 
94 KŞS 1 / 235-3. 
95 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Konya’da Hâlâçlar içinde mecrûh olup mecrûhan  fevt olan İlyâs bin 

Erdoğdu’nun kebîr oğlu  Zeynel tarafından Hasan bin Kılıçeri ve Bekir bin ‘Âdil şehâdetleriyle mutlâk 

vekâlet-i sâbit olan Nesîmî bin Erdoğdu ve vâlidesi Küpeli ve zevcesi Safîye binti ‘Ömer meclis-i şer‘e Hâcı 

‘Alî bin Güveği’yi ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup maktûl-i mezkûr İlyâs’ı mezkûr Hâcı 

‘Alî bıçağıyla soğlayup öldürdü deyü da‘vâ etdiklerinde mezkûr Hâcı ‘Alî bi’t-tav‘ ve’r-rızâ  ikrâr ve i‘tirâf  

kılup maktûl-i mezkûr ile oturup hıyâr yerdik elimden ber hata çıkup anun engürüs bıçağıyla mezkûr İlyâs’ı 

sağ uyluğundan balık etinde soğladım ol cerâhatdan öldü dedikde mezkûrun ikrârı vekîl-i mezkûr Nesîmî ve 

Küpeli nâm vâlidesi ve zevcesi Nesîmî talepleriyle zâ‘îmü’l-vakt ‘Alî sûbâşı ma‘rifetiyle vâkî‘-i hâl sebt-i 

sicil olundu  hurrire fî evâsıt-ı Zi’l-hicce sene 970 (11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). KŞS 1 / 110-

3. 
96 KŞS 1 / 89-3. 
97 KŞS 1 / 228-4.  
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sirkat, eski Türkçe’de “uğrılamak” anlamında olan hırsızlık, başkasına ait bir malın sahibinin 

rızası olmaksızın, mülk edinme kastıyla gizlice alınmasıdır.98 Bu suç, suçlunun ikrarı veya iki 

şâhidin şehâdeti ile sâbit olduktan sonra iki tür ceza verilebilir. Birincisi çalınan mal tazmin 

edilir, ikincisi ise el kesme cezasıdır.99  

Hırsızlıkla ilgili toplam 37 adet kayıt bulunmuştur. İlk kaydımız şöyledir: 

 ‘Alâ’eddîn mahkemede Halîl’i ve Beğendik’i dava etmiş ve “evimden bir bürcübden? 

ve bir tane iğne? çalındı sen aldın demiştir” Halîl ve Beğendik inkâr edince, ‘Alâ’eddîn’den 

ve Beğendik’den şahit istenmiştir. Ancak olayı ispatlayacak şahit bulunamayınca Halîl ve 

Beğendik’e yemîn ettirilmiştir. Böylece temize çıkmışlardır.100  

Hırsızlık davalarında bazen çalınan eşyalar bulunmuş, eşyası çalınan kişiler ise beytül-

mal emini huzurunda bulunan eşyaların kendilerine ait olduğunu şâhitler aracılığıyla 

isbatlamışlardır.101 

Müslümanların araya girmesiyle hırsızlık davalarından vazgeçildiği de görülmektedir102. 

Budak Dede, Çalabvermiş adlı kişinin evine hırsızlık için girdiğini ve elinde de esbab 

bulunduğunu bu yüzden onu dava ettiğini, ancak müslümanların araya girmesiyle davasından 

feragat ettiğini dile getirmiştir.103 

Şâhit bulamamaktan ve konuyu ispatlayamamaktan dolayı hırsızlık davasından feragat 

edenlere de rastlanılmaktadır.104 

Mültezimin evinin açılıp malının çalındığına dair bilgi de bulunmaktadır. Hatta bu 

kayıtta mîrî akçadan üçyüz sikke altının çalındığı bilgisini de elde ediyoruz.105 

Çalınan mallar arasında koyun, at, deve106 gibi hayvanların yanı sıra câriyelerin107 ve 

buğdayların108 da çalındığı görülmektedir. Hatta bununla beraber ekine zarar verme, esbab 

alınması gibi olayların gerçekleştiği de belgelerdeki kayıtlardan öğrenilmektedir.109 Bazen de 

hırsızların mahkemeye gelerek, suçlarını itiraf ettikleri görülmüştür.110 Meselâ İmirza, 

                                                           
98 Mustafa Avcı, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, İstanbul 2004, s.232. 
99 İzzet Sak, Şer‘iye Sicillerine Göre Sosyal ve Ekonomik Hayatta Köleler (17. ve 18. yüzyıllar), (S.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya 1992, s.56. 
100 KŞS 1/ 25-6. 
101 KŞS 1 / 98-6. 
102 KŞS 1 / 120-6. 
103 KŞS 1 / 100-5. 
104 KŞS 1 / 177-8, 178-1. 
105 KŞS 1 / 127-1. 
106 KŞS 1 / 162-9. 
107 KŞS 1 / 134-2, 205-1. 
108 KŞS 1 / 161-2. 
109 KŞS 1 / 104-2. 
110 KŞS 1 / 179-1, 186-1, 223-8, 226-3. 
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Ramazan ve Gurbet adındaki hırsızlar, Konya’da rızkı çalınan ve evi delinen Hüseyin, Ahmet 

ve Kızlarbegi’nin evini bir büyük bıçak ile kendilerinin deldiğini ve esbâblarını da 

kendilerinin çaldıklarını itiraf etmişlerdir. Hatta çaldıkları eşyaları da nereye götürdüklerini 

dahi söylemişlerdir.111 Yine bu konuyla bağlantılı Ramazan adlı hırsızın esbab çaldığına dair, 

Ahmet, Hüsrev ve Hüseyin adlı kişiler padişaha mektup göndermişlerdir, padişahın isteği 

üzerine Belviran Efendisi Alaeddin Efendi, hırsızı Kozpınar adlı köyde evinde bulup getirmiş 

ve evindeki çaldığı esbâblar da sahiplerine geri verilmiştir. Bulunan esbâblar dikkat çekicidir: 

Bir at, sırma ile işlenmiş al kulak çenberi, sırma ile dikilmiş bir alın çenberi, bir keten bezi baş 

makremesi gibi.112 Buradan anlamaktayız ki birtakım kişiler padişaha müracaatla gasp edilen 

veya çalınan mallarını geri alabilmişlerdir. Ramazan adlı hırsızın evindeki eşyalar sahiplerine 

isbattan sonra geri verilmiştir. Ancak bazı eşya ise sahibi bulunamadığından dolayı kızı 

Eslim’e teslim edilmiştir. Bu eşyalar ak boğası, kaftan, çenber ve kılıçtır.113 

İlginç örneklerden biri de hırsızlıkla suçlanan kişinin mahalle halkı tarafından iyi kişi 

olduğunun, hiçbir yaramazlığının görülmediğinin söylenmesi üzerine zimmetinin temize 

çıkmasıdır.114 Bazen de tam tersi durum geçerlidir. Hırsızlığından şüphelenilen kişinin 

mahalle halkı tarafından yaramaz kişi olduğunun söylenmesi gibi.115 Yine bununla bağlantılı 

olarak Sungur Mahallesi’nden Hasan Çavuş evinden bal, sadeyağ ve iki küp sucuğun 

çalınmasından kendi mahallesi cemâati ve Bordabaşı Şeyh Ahmed Mescidi cemaatinden 

şüphelenmiş, içlerinde hırsız vardır diye mahkemede ikrâr etmiştir. Mahalle cemaatinden bazı 

kimseler mahkemeye gelip, birbirlerine kefil olduklarını dile getirmişlerdir. Bunun üzerine 

padişah kanununa başvurulmuş. Buna göre ya hırsızın bulunmasına ya da zararın ödenmesine 

karar verilmiştir.116 İlerleyen sayfalarda aynı konu tekrar ele alınmıştır. Burada ise hırsızlık 

teftişi yapılıp, adı geçen mahallelerdeki kişiler mahkemeye gelerek, birtakım kişilerin 

                                                           
111 KŞS 1 / 104-4.  
112 KŞS 1 / 108-1. 
113 KŞS 1 / 122-8. 
114  Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki karyeden Yâdigâr bin Sultânşe meclis-i şer‘de karye-i mezbûreden Yûsuf bin 

‘İvaz muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp bir ay mikdârı vardır gice ile evimden dört kalicem ve bir minderim 

sirka olundu deyüp karye-i mezbûreye ‘âmil olan Hüseyin mübâşiriyle mahallesi halkı ihzâr olunup teftîş 

olundukda mezkûr Yâdigâr mezbûr Yûsuf üzerine da‘vâ idüp mazınnamdır esbâbım sirka iden budur deyüp 

mezkûr Yûsuf inkâr idüp Yâdigâr’dan beyyine taleb olundukda beyyinesi olmayup Yûsuf’un ahvâli 

mahallesi cemâ‘atinden sû’al olundukda cemâ‘atinden Pîr Gâyib bin Basrî ve Velî bin Dediği ve Muhyiddîn 

Fakîh bin İlyâs ve Nasûh bin Nûreddîn ve Yûsuf bin Mustafâ ve Nasûh bin Hâcı Bayram ve İbrahîm bin Sarı 

ve sâyirleri şehâdet idüp didiler ki işbu Yûsuf eyi kimesnedir bugüne gelince yaramazlığın görmedik 

didiklerinde mezkûrûn kimesnelerin şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezkûr Yûsuf talebiyle kayd-ı 

sicil kılındı fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). KŞS 1 / 110-2, 168-5. 
115 KŞS 1 / 216-3.  
116 KŞS 1 / 144-9. 
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isimlerini verdiği ve bu kişilerin iyi kişiler olmadıklarını, mahalleden ihraçlarını istediklerini 

dile getirmişlerdir.117 

Hamamda hırsızlık olayının yaşandığı bilgisi de belgelerde yer almıştır. Hamama gelen 

hırsız, kendi eşyasını bırakıp, bir başkasınınkini alıp gitmiştir.118 

Kölenin elbise çaldığının iddia edilmesiyle ilgili de kayıtlar mevcuttur. Burada Mehmed 

adlı kişi, Mercan adlı arabın elinde bir ferace bulmuş, bunun kendisinin olduğunu iddia 

etmiştir. Mercan, feraceyi yerde bulduğunu söylemiştir. Efendisi Nasuh ise, feracenin 

kendisinin olduğunu kanıtlasın deyince, bunu şâhitlerle kanıtlamıştır.119 

Haramilerin soygun yaptığına dair bilgi de bulunmaktadır.120 Yol kesme, gasp gibi 

olayların yaşandığı da bilinmektedir. İskender Çavuş, Kâdı adlı kişinin odasını bastığını iddia 

etmiştir.121 Ev basmayla ilgili kayıtlar da bulunmaktadır. Burada sipahinin, hizmetkarlarıyla 

bazarbaşının evini bastığı ve ona hakaret eylediği, hizmetkarını da zorla alıkoymak isteyip, 

kaçtığında onu kılıç ve taşla vurdukları, mahalle halkının da şâhitlikleriyle kanıtlanmıştır. 

Hatta bu kişilerin şarap içtiklerine de şâhitlik etmişlerdir.122 Ev basma ile ilgili diğer kayıtta 

ise, Mehmed Fakih, iki kardeşinin gece ile evine girdiğini ve kendisini darb ettiğini dile 

getirmiştir. Kardeşleri ise bunu inkâr etmiş ve yapmadıklarına yemin etmişlerdir.123 

Yol kesme, gasp ve hırsızlığın bir arada görüldüğü belge örnekleri vardır.124 Burada 

çalınan eşya sancak ve altındır. 

Evinden zorla kaçırılan kadının, mahkemeye gelerek şikayet etmesinin yanı sıra125; 

zorla ya da haksız yere para alındığı iddialarının mahkemeye intikal ettiği de 

görülmektedir.126 

                                                           
117 KŞS 1 / 154-2. 
118 KŞS 1 / 153-7, 171-5. 
119 KŞS 1 / 156-10. 
120 KŞS 1 / 230-10. 
121 KŞS 1 / 204-2. 
122 KŞS 1 / 129-7. 
123 KŞS 1 / 220-10.  
124 KŞS 1 / 115-6, 218-6. 
125 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Dekürne’den Hûndî bint-i Hasan nâm bikr-i bâliğa kız meclis-i şer‘a 

gurebâ-i yesârdan yirminci bölükden İsmâ‘îl bin Mehmed’i ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup 

sen beni ‘ammüm Mustafâ evinden çıkarup bir elinde kılıç ve bıçak bir elin ile ‘imâmeni boynuma takup 

cebren sürüyü sürüyü Kara Velî bin Süleymân ve Ferruh bin Sarı ile ağşam namâzı ‘akâbince alup gidüp 

Hasan nâm kimesnenin evine iletüp mezbûr Kara Velî ile bir eve koyup fevka’l-had muhkem hayf etdin yine 

ol eve karîb yerde hamr meclisi idüp mezbûr Kara Velî’ye dahî zulm güç eyledin itdürdün şer‘ ile mûcibin 

taleb iderim dedikde mezkûr İsmâ‘îl inkâr idüp mezbûreden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslîminden 

Hüseyin bin Dede Bâli ve Bekir bin Ramazân ve Mustafâ bin Bâli ve Mahmûd bin Yûsuf edâ-i şehâdet idüp 

merkûm İsmâ‘îl ağşam namâzı ‘akabince varup mezbûre kızı cebr ile çıkarup elinde bir kılıç ve bıçak 

boynuna ‘imâmesin takup sürüyerek alup gidüp varup Hasan nâm kimesnenin evine koyup merkûm Kara 

Velî ile bir eve koyup ol mevzi‘a karîb yerde hamr meclisi idüp mezbûreye fevka’l-had zulm eyledi deyu 
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Bulunan ya da kaybolan hayvanlar hakkında da mahkemeye dava açıldığı incelenen 

belgelerde karşımıza çıkmaktadır. 

Bir örnek verecek olursak, Ahmed adlı kişi ‘Osman elinde bir bargir yani at bulmuş, 

benimdir deyip dava etmiştir. Ancak atın kendisinin olduğunu ispatlayacak şâhit 

bulamamıştır.127 Bulunan hayvanlar arasında; at, merkeb, inek, deve, öküz yer almaktadır. 

Başka bir örnekte;  

Ahmed Kemâl elinde bir gök kır at bulup ben hasta iken kayboldu senin elinde buldum 

talep iderim demiş, Kemâl ise inkâr etmiştir.  Ahmed’den şahit istenince Mûsâ ve Kubâd adlı 

kişiler zikr olan atın Ahmed’in olduğuna şehâdet etmişlerdir.128 Ahmet şâhitler aracılığıyla 

atın kendisine ait olduğunu ispatlamıştır. 

 

IV. İÇKİ İÇİLDİĞİNİN TESCÎLİ  

Şurb, bilinci ortadan kaldırıp sarhoşluk veren maddelerin yemek, içmek vb. usullerle 

vücuda alınmasıdır.129 Şurb suçunun fâili ancak müslüman olabilir. Gayrimüslim halk, kendi 

dinlerinde helal sayılan içecek sebebiyle cezalandırılmazdı.130  

Defterimizde içki içildiğine dair 41 adet kayıt mevcuttur. 

Bu olayı bir örnek üzerinden değerlendirelim: 

“Kazıyye şâribü’l-hamr Hızır bin Mustafâ el-Haddâd. 

Mezkûrun ağzında râyihâ-i hamr olup şurb-ı hamr itdüğü ikrârıyla sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Zi’lka‘ade sene 970 (1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran - 1 Temmuz 

1563).” 

İçki içen kişiler “şâribü’l-hamr” olarak adlandırılmıştır. Yine ağızlarında içki kokusu 

olduğunu belli etmek için “râyiha-i hamr” ifadesi kullanılmıştır.  

Kur’an bu fiili yasaklamış, ancak cezasını tayin etmemiştir.131 Uygulamada şurb suçuna 

had cezası verilmiştir.132 Had İslam hukukunda suçlar için Kur’an-ı Kerim’de tespit edilmiş 

                                                                                                                                                                                     
şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfü’l-‘âdî şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-

taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Recebi’l-mürecceb min şühûr sene seb‘în ve tis‘ami’e (21-30 

Receb 970 / 16-25 Mart 1563).KŞS 1 / 233-7. 
126 KŞS 1 / 109-1, 211-11, 216-6. 
127 KŞS 1 / 99-2. 
128 KŞS 1 / 103-9. 
129 Avcı, s.267. 
130 Avcı, s.268. 
131 Avcı, s.278. 
132 Avcı, s.279. 
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olan değişmez ceza demektir.133 Sicile kaydedilmiş belgelerde sadece içki içildiğinin tescil 

edildiği görülmektedir. Ancak suçlulara ne gibi cezalar verildiği hiçbir belgede 

belirtilmemiştir. 

İçki içenlerin genelde erkekler olduğu incelenen belgelerde ortaya çıkmıştır. Bunun 

yanında 2 adet kayıtta kadınların da içki içtiğine dair bilgi elde ediyoruz.134 

İlginç örneklerden biri, Sultan adlı zimmînin, padişahın içki satılmasının ve içilmesinin 

yasaklanmasıyla ilgili hükmü bulunmasına rağmen, beg kullarına şarap verdiğinin 

bilinmesidir. Durmuş voyvoda konuyla ilgili mahmemede Sultan’a sormuş, o ise inkâr 

etmiştir. Bunun üzerine müslümanlar şâhitlik etmiştir. Elinde bir desti şarapla gördüklerini 

ifade etmişlerdir.135 

Farklı bir örnek olarak, Saraç Ahmet’in evinde bir büyük ıbrık ile ve bir yatık ile içki 

bulunmuş, sorulduğunda “sirkemdir” bağ zamanından beri dururdu” şeklinde cevap 

vermiştir.136 

 

V. Fİ‘L-İ ŞENÎ‘ VE SÛ-İ HÂL  

İncelediğimiz defterde tecavüz olayıyla ilgili olarak 5 adet kayıt mevcuttur.137 

İnsanlık tarihi boyunca, bir şiddet biçimi olan ırza geçme, yani tecavüz; insanın hem 

fiziksel, hem de ruhsal bütünlüğüne karşı işlenen bir suçtur. Irza geçme suçu, bir erkeğin zor 

kullanarak, bir başka insanla cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmaktadır. Suçun fâili 

erkek olmakla birlikte, mağdur kadın veya erkek olabilmekteydi.138 Erkeklere tecavüzle ilgili 

olarak şu kayıtlar bulunmaktadır. Hurî adlı kadın mahkemede, kızının oğlu küçük ‘Osman’a, 

Mehmed adlı kişinin tecavüz ettiğini, bu sebeple ondan davacı olduğunu söylemiştir. Mehmed 

olayı inkâr etmiştir. Şâhit bulunamamasından dolayı, Mehmed’e yemin ettirilmiş ve dava bu 

şekilde sonuçlanmıştır.139 Bu bilgilerden hareketle tecavüz davalarında şâhidin ne kadar 

önemli olduğu ortadadır. Şâhit bulunmadığı zamanlarda yapılacak tek şey suçlu kişiye yemin 

ettirilmesidir. Bir diğer kayıtta ise, Ahi adlı kişi, oğlu ile mahkemede, Hamza ve Yusuf 

üzerine dava etmiştir. Bunların oğluna tecavüz ettiğini, ayrıca dövüp kürkünü aldıklarını 

                                                           
133 Sak, Köleler, s.51. 
134 Kadınların içki içtiğine dair bkz. KŞS 1 / 122-9, 186-8. 
135 KŞS 1 / 183-5. 
136 KŞS 1 / 207-8. 
137 KŞS 1 / 76-1, 120-4, 143-7, 233-7, 235-9. 
138 Belkıs Konan, “İslam Hukukunda Tecavüz Suçu”, OTAM 29 / Bahar 2011, s.149-150. 
139 KŞS 1 / 143-7. 
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söylemiştir. Adı geçen kişiler inkâr edince, mahalleden Veli ve Hüseyin adı geçen kişilerin, 

Pirli’yi dövdüğünü ve kürkünü de aldıklarını dile getirmişler; ancak tecavüz ettiklerini, 

ispatlayamamışlardır.140 Mahalleden tanıkların dinlenmesinin davanın sonuçlanmasında 

birinci derecede rol oynadığı gözlerden kaçmamaktadır. 

Câriyeye tecavüz edilmesiyle ilgili bir adet kayıtta, Bostan Çavuş mahkemeye 

başvurmuş, zaim olan Mustafa Kethüda Beg ve oğlu ve iki nefer hizmetkarlarıyla Gülşen adlı 

câriyesini, İç kal‘a’da giderken Kara Ali oğlunun ahırına çekip, tecavüz ettiklerini dile 

getirmiştir. Mustafa kethüda ise, Bostan Çavuş’un kendi câriyelerini ayarttığını söyleyerek, 

onu ve iki kulunu Konya kalesi hapsine göndermiştir. Durmuş voyvoda Bostan Çavuş’a kefil 

olup, onu serbest bırakmış, hizmetkarları ise haps olunmuştur. Olay padişaha bildirilmiş ve 

padişah emriyle Mustafa adlı çavuş teftîş için gönderilmiştir. Olay dizdardan, hisar 

kethüdasından sorulmuştur. Onlar da emr ile haps ettiklerini dile getirmişlerdir.141  

Defterdeki kayıtlarda tecavüz tabiri “fi‘il-i şen‘î olarak ifade edilmiştir. Yani kötü fiil 

anlamında kullanılmıştır. 1563 (971) tarihli bir tecavüz da‘vâsında, ‘Alî Fakih, ‘Ali ve Cura 

adlı kişilerin kızı Sultan’a tecavüz ettiğini söyleyerek, cezalandırılmalarını istemiştir. Adı 

geçen kişiler, olayı inkâr etmişlerdir. ‘Alî Fakih’den şâhit getirmesi istenmiş, ancak şâhit 

bulunamamıştır. Adı geçen kişilerin yapmadıklarına dair yemin etmesiyle mahkeme 

kapanmıştır.142 

Kadınların da bizzat mahkemeye gelerek, kendilerine tecavüz edildiğini, bildirdikleri 

incelenen kayıtlarda karşımıza çıkmaktadır. Hundi adlı kız, mahkemede Veli’yi dava etmiştir. 

Veli’nin kendisini kaçırıp, kardeşi Hasan’ın evine götürüp, tecavüz ettiğini, söylemiştir. 

Veli’ye sorulduğunda, Hundi’nin kendisinin nişanlısı olduğunu, bir hayli rızkını alıp, kızı ona 

vermediklerini, başkasına verdiklerini itiraf etmiştir. Bu sebeple kızı amcası evinden alıp 

kaçırdığını ve ona tecavüz ettiğini ikrar etmiştir. 143 Birtakım olaylar da itiraf edildiği de 

kayıtlarda rastlanmaktadır. Mahkemenin bu kişiye ne tür bir ceza verdiği, bilinmemektedir. 

Sû-i hâl, yani kötü hal adı altında çeşitli konular ele alınmıştır. Eve yabancı alma,144 

kadının nâ-mehrem evinde kalması145, kapıya katran sürülmesi146 ve taciz gibi. 

                                                           
140 KŞS 1 / 235-9. 
141 KŞS 1 / 76-1. 
142 KŞS 1 / 204-1. 
143 KŞS 1 / 233-3.  
144 KŞS 1 / 113-5. 
145 KŞS 1 / 134-1. 
146 KŞS 1 / 126-9, 221-1. 
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Osmanlı toplumunda sosyal kontrol veya kefalet sistemi gereği, mahalleli mahallede 

cereyan eden suçları ve yapan kişileri mahkemeye bildirmekle görevliydi. Eğer bu şekilde 

davranılmazsa, ya bireysel ya da cemaatle suçlu duruma düşebilirlerdi. Bu bağlamda kayıtsız 

kalınmaması gereken suçlardan biri de gayrımeşru cinsel yakınlaşma yani zinadır. Zina bir 

suç olmasının yanında toplum düzenini de derinden sarsmaktadır. Kapıya katran sürme 

eylemi de zina imâsı ve iddiası için sıklıkla kullanılan bir yöntem olmuştur. Ancak bu yöntem 

büyük ölçüde, namuslu insanlara iftira atmak ve onları karalamak için de kullanılmıştır.147 

Defterde bununla ilgili iki örnek vardır. Bir örnekte; İç kal‘a Mahallesi’nden Saraç 

Mustafa, İlyas, Hisareri Hızır ve İskender adlı kişilerin kapılarına katran sürüldüğü hatta, 

Saraç Mustafa’nın kapısına necs dahi sürüldüğü bilgisi yer alır. Hamza subaşı mahalle 

cemaatini getirip, olayı sorunca, Mustafa’nın kızını, İbrâhim adlı kişinin oğluna istediğini, 

Mustafa ise, kızını başkasına verdiğini, olayın bu şekilde olduğunu söylemişlerdir. İbrahim 

fasıkdır, evinde de içki meclisi düzenler şeklinde şâhitlik etmişlerdir.148 

İkinci örnekte ise, Yenicekapı cemaaati mahkemeye gelip, Süleyman adlı kişinin 

kapısına katran sürüldüğünü, ancak adı geçen kişinin, müstakim, doğru kimse olduğunu, bir 

yaramazlığını işitmediklerine dair şâhitlik etmişlerdir.149 Buradan hareketle katranın daha çok 

iftira niyetli sürüldüğünü bilgisine varmaktayız. 

Suçlanan kişiler, iyi kişiler ise mahalle cemaati tarafından “ İyi insan, müstakim kişi, bir 

yaramazlığın görmedik, perhizkar kişiler” şeklinde tanımlanmışlardır.150 Bununla ilgili ilginç 

bir örnek de nikâhlanan kızın, halvette bekar olmadığının dava edilmesi şeklindedir. Yine 

mahalle cemaati kız için yukarıdaki ifadeleri kullanmışlardır.151 

                                                           
147

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

Kültürel ve Toplumsal Boyutları (1645-1750)”, Turkish Studies, S.9/1, Kış 2014, s.135-136. 
148 KŞS 1 / 221-1. 
149 KŞS 1 / 126-9. 
150 KŞS 1 / 107-3. 
151 Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a kızı Mü’mine tarafından şer‘le vekâleti sâbit olan 

merkûm Hüseyin’i ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup mezbûre kızın Mü’mine’yi nikâh 

etdirmişidin halvet-i sahîha olduğumda bekâret bulmadım şer‘le lâzım geleni taleb iderim dedikde mezbûr 

Hüseyin cevâb virüp mezbûr kızımın yaramaz fi‘li yokdur mestûredir ehl-i vukûfdan ve mahallemiz 

cemâ‘atinden tefahhus olunsun dimeğin ehl-i vukûfdan ve mahallesi cemâ‘atinden su’âl olundukda Seydîverî 

Mahallesi’nden imâmı Veled Fakîh ve cemâ‘atinden el-Hâcı Mehmed bin Yûsuf ve Hasan bin (...silik...) ve 

Pîrli bin ‘Ömer ve sâyir ba‘zı kimesneler mezbûre Mü’mine’nin yaramazlığın görmedik ve işitmedik 

mestûredir iyiliğinden gayrı nesnesin bilmeziz dediklerinde bi-hasebi’ş-şer‘ mezbûrenin üzerine nesne sâbit 

ve zâhir olmayup vâki‘-i hâl bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

KŞS 1 / 140-8. 
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Mahalleden ihraç edilme olayına da rastlanmaktadır.152 Mahalleden ihraç cezasının 

temeli, İslam hukukunda tüm mahalle sakinlerinin, mahallenin asayiş ve güvenliğinden 

birbirine karşı sorumlu olmasına dayanmaktadır. Bu nedenle mahalle ahalisi,kendilerini 

rahatsız eden, ahlâk ve namus dışı davranışlarda bulunan kişileri mahalleden çıkartma 

hakkına sahipti.153 

 

VI. KOMŞULUK HAKKI DA‘VÂLARI  

Osmanlı şehrinde mahalleli olmak önemliydi. Bu nedenle mahkeme kayıtlarında 

öncelikle kişinin hangi mahalleden olduğu belirtilmiştir. Aynı mahalleden olan komşuların 

birbirine karşı birtakım görevleri de bulunmaktaydı. Bunlardan birisi şuf‘a hakkıdır. Şuf‘a 

hakkı satılan bir akarı, ona komşu veya ortak olan kimsenin öncelikle satın alabilme hakkıdır. 

Komşuya sorulmadan ev, arsa, tarla gibi akarların bir yabancıya satılması halinde komşunun 

bu malları geri alma hakkı doğmaktaydı.154 

Gayrimenkul satışlarında yukarıdaki bilgiden hareketle, Güvendik adlı kişi mahkemede 

Yolcu’yu kendi mülküne yakın bir yeri (silik olduğu için tam olarak, ne satıldığı 

bilinememektedir.) sattığı için şuf‘a hakkından dolayı dava etmiştir. Müslümanların araya 

girmesiyle 1 altına sulh olunmuştur. 155 Mülkte hak iddia edildiği de görülmekteydi. Mustafa 

adlı kişi, Şeyhi adlı kişinin, bir kıta, iki çiftlik yerini Kara Musâ adlı kişiye sattığını, ancak bu 

yerde kardeşi ile kendisinin de hakkı olduğundan şuf‘a tuttuğunu dile getirmiştir. Şeyhi inkâr 

edince, Mustafa şâhitlerle şuf‘a tuttuğunu tescîl ettirmiştir.156 

Şuf‘a davasında sulh yaşandığı da edinilen bilgiler arasındadır. Mehmed adlı kişi 

mahkemede, Fatıma’dan satın aldığı bağ hususunda Mustafa’nın şuf‘a tuttum dediğini, ancak 

daha sonra “hiyn-i istimâ‘da mübarek olsun” ifadesinden bu davasından vazgeçtiğini 

söylemiştir.157 

Komşulukla ilgili diğer davalar ise; komşu bahçesine zararı olan ağacın kesilme 

davası,158 komşular arasında pencere davası,159, komşular arasında kar küreme davası160 ve 

                                                           
152 KŞS 1 / 174-3. 
153 Konan, s.160. 
154 İsmail Kıvrım, “Osmanlı Mahallesi’nde Gündelik Hayat (17. yüzyılda Gaziantep Örneği), G.Ü Sosyal 

Bilimler Dergisi, 8 (1), 2009, s.239. 
155 KŞS 1 / 116-11. 
156 KŞS 1  / 137-6. 
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158 KŞS 1 / 110-6. 
159 KŞS 1 / 117-7. 
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yol davasıdır.161 Buradan anlaşılmaktadır ki komşular birbirini rahatsız edecek olan her türlü 

sebepten mahkemeye dava açabilmekteydiler. 

 

VII. TAMİR İZNİ HAKKINDA BELGELER 

Bu başlık altında iki adet kayıt bulunmaktadır. Biri Şâdi Beg Hamamı su yolu tamiri 

için mütevellisi Mehmed Çelebi’ye icazet verildiğiyle ilgili, diğeri ise depremden yıkılan, Pîrî 

Paşa Vakfı’nın 15 bab dükkânlarının tamirinin taahhüd edilmesiyle ilgilidir.162 Buradan 1564 

yılında, önemli bir doğa olayı olan depremin yaşandığını anlıyoruz. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
160 KŞS 1 / 218-1. 
161 KŞS 1 / 123-1. 
162 KŞS 1 / 186-4. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

EKONOMİK HAYATLA İLGİLİ KONULAR 

I. VAKIFTAN BORÇ PARA ALINMASI 

Arapça bir kelime olan “vakf” sözlük anlamıyla alıkoyma, bağlama, ayakta durdurma 

gibi değişik anlamlara gelmektedir. Terim anlamda ise mülkü ammenin menfa‘atine ebedî 

olarak tahsis etmektir. Bununla birlikte vakıf tabiri Türk-İslâm memleketlerinin sosyal, 

kültürel ve ekonomik hayatında VIII. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar 

önemini koruyan dini, hukukî, sosyal ve iktisadi müesseseleri tanımlamak için de 

kullanılmıştır.163 

Vakıf kurucularına vâkıf, vakfedilen ve vakfın kuruluş senedi mahiyetindeki belgeye de 

vakfiye denilmektedir.164 Vakfiyede birtakım şartların olduğu görülmektedir. Şeyh Ahmet 

Mescidi’nin vakfı olan Kara İlyâs Mezraası’nın vakfiyesinde, beş vakit namaz kılınmanın şart 

olduğu, vâkıf olan ‘Adil’in tevliyeti evladına vakf eylediği ve imama sülüs hisse verildiği 

bilgisi yer almaktadır.165 Vakfiyedeki şartlara ve şer‘î hükümlere göre, vakfın işlerini idare 

etmek üzere tayin olunan kişiye mütevelli denmektedir.166 Mütevellinin yanı sıra vakıf 

gelirlerini toplayan câbî adlı görevliler de bulunmaktaydı.167 Vakıf gelirlerinin taksiminin 

nasıl yapıldığı, muhasebe kaydının tutulduğu defterlere de rastlamaktayız.168 

Vakıflar çeşitli amaçlarla kurulmuşlardır. Çalışmamızla bağlantısı açısından vakıf 

yapanlar tarafından nakit para ile oluşturulan vakıflara para vakıfları denilmektedir.169 Paranın 

vakfedilmesiyle ilgili belge örneklerine rastlanmaktadır.170 Para vakfının yanında ev,171 bağ172 

ve dükkân173 gibi gayrimenkullerin de vakf edildiği görülmektedir. 

Kuruluşu gerçekleştirilen vakfın asl-ı malı (sermayesi) mütevelli tarafından işletilmekte 

ve elde edilen gelir vakfın kuruluş amacına yönelik olarak vakfiyede öngörülen yerlere 

harcanmaktaydı.174 Örneğin; Mehmed mahkemede hâlis malından, Hoca Mezid Hescidi’ne 

                                                           
163 İzzet Sak, Kadı Sicilleri Işığında Konya’da Yapılan Vakıflar (1650 - 1910), Konya 2012, s.1. 
164 Sak, Kadı Sicilleri, s.1. 
165 KŞS 1 / 117-6. 
166Ahmet Akgündüz, “Osmanlı Hukukunda Vakıflar, Hükümleri ve Çeşitleri”, Türkler, C.10, Ankara 2002, 

 s.449. 
167 Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, C.6, Ankara 1992, s.529. 
168 Vakıf geliri ve muhasebe kaydıyla ilgili bkz. KŞS 1 / 8-2, 20-1, 91-7, 92-4, 93-3, 152-4. 
169 Sak, Kadı Sicilleri, s.230. 
170 KŞS 1 / 158-5, 212-10, 213-8, 223-7, 235-1. 
171 KŞS 1 / 156-2, 170-1. 
172 KŞS 1 / 212-6.  
173 KŞS 1 / 176-5. 
174 Tahsin Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, Ankara 2003, s.53. 
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kim imam olursa, bir aşir kuran okuyup, kendi ruhuna dua etmeye 25 sikke altın vakf ettiğini 

bildirmiştir. Hoca Kethüda adlı kişiyi de mütevelli tayin etmiştir.175 Örnekten paranın hangi 

şart üzere vakf edildiğini görmekteyiz. Yine Hanî adlı kadın mahkemede kendi malından 50 

altın vakfettiğini, ona onbir hesabı üzerinden alınan faizinden 1 akçanın, Debbâğhâne Mescidi 

imamı Kemal Hoca’ya bir cüz tilaveti için verilmesini istediğini, ayrıca Ümmet adlı kişiyi de 

mütevelli tayin ettiğini bildirmiştir. Daha sonra İmam-ı ‘azam kavli ile vakıfdan döndüğünü 

bildirmiş, mütevelli Ümmet ise, İmam-ı Yusuf kavli ile vakfın lüzûmuna hükm edildiğini 

bildirmiştir.176 Hanî Hatun para vakfından dönmüş gibi görünse de İmam-ı Yusuf’a uyarak, 

vakıf işlemi gerçekleşmiştir. Bu rücû‘ işlemi vakfiyenin olmazsa olmaz şartlarındandır. 

Başta caiz görülmeyen para vakıflara Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin görüşünün 

resmî görüş haline gelmesiyle Osmanlı Devleti’nde oldukça artmıştır. Nakit paralar ya 

fakirlere sermaya olarak verilmiş (bidâa), ya emek sermaye şirketi (mudaraba) tarzında kâr 

zarar usulüne göre işletilmiş ya da muâmele-i şer‘iye denilen ve peşin satıp veresiye vermek 

suretiyle % 15’i geçmeyen yıllık kâr alınarak çalıştırılmıştır.177 Muâmele-i şer‘iye fıkıh 

kitaplarında bey‘u’l-‘ıyne olarak adlandırılmaktadır. Bey‘u’l-‘ıyne fâizin yasaklandığı, 

insanların karşılıksız olarak borç vermek istemedikleri bir iktisadi düzen içinde kredi 

ihtiyacını karşılamak amacıyla icat edilmiş bir borçlanma usulüdür.178 

Defterdeki kayıtlarda alınacak faiz oranları belirtilmiş ve genellikle bey‘-i bât ifadesi 

kullanılmıştır. Bey‘(satış) işlemleriyle elde edilen geliri ifade etmektedir. Satış işlemleri kendi 

içerisinde bey‘-i bât, bey‘-i bi’l-vefâ ve bey‘-i li’l-istiğlâl olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 

Bey‘-i bât kesin satışı, bey‘-i bi’l-vefâ, geri alım şartı ile satışı, bey‘-i li’l-istiğlâl ise satılan 

malın geri alınacağının taahhüt edilmesinin yanında akit müddeti boyunca da kiralanması 

anlamına gelmektedir. Teoride farklı anlamlara gelseler de uygulamada üçünün de birbirinin 

eş anlamlısı olarak kullanıldığı görülmektedir.179 

Bu uygulama pek hoş karşılanmamakla beraber insanların ihtiyaçlarının başka türlü 

karşılanamaması gibi durumlar gerekçe gösterilerek caiz görülmüştür.180 

Üzerinde çalıştığımız sicildeki borç ilişkilerinde şahısların vakıflardan aldığı borçlarına 

karşılık ev, bağ, bahçe oda gibi gayrimenkulleri ya vakfa sattıkları ya da rehn ettikleri 

görülmektedir. Hüseyin Ağa mütevelli Hüseyin Halife huzurunda vakfa ikibin akça borcu 

                                                           
175 KŞS 1 / 158-5. 
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olduğunu söylemiş ve bu borcuna karşılık Aligav Mahallesi’ndeki evini satmıştır.181 

Konya’da Kerîm bin Memî vakfa 500 akça asıl ve 100 akça da mu‘amelesi olduğunu ve bu 

borcuna karşılık da Dehuda’da olan evini rehn olarak verdiğini ikrâr etmiştir.182 

Vakıfdan alınan borca karşılık kefîl verildiği ya da borca kefîl olunduğu kayıtlardaki 

bilgiden öğrenilmektedir. Ahmet adlı kişi mahkemeye gelerek, Dursunoğlu mescidi minaresi 

vakfından, ‘Abdullah üzerinde 50 altın olduğunu, bu borca kendisinin kefîl olduğunu ikrar 

etmiştir.183 Bir başka örnekte, ‘Alî mahkemede mütevelli Mehmed huzurunda konuşup, İsâ 

Çelebi vakfından asl-ı maldan binaltıyüz faîdesinden (faizinden), yüz akça toplam 1.700 akça 

borcu olduğunu söylemiş, Emrullah adlı kişi de 30 güne değin, bu borca kefîl olduğunu 

bildirmiştir. Mütevelli kefîlliği kabul etmiştir.184 

Vakıftan faiziyle para alındığına dair kayıtlar da bulunmaktadır. Mürabaha terimi bunu 

açıklamaktadır. Ayrıca muâmele de aynı anlamda kullanılmıştır. Musa mütevelli Mehmed 

huzurunda vakfa 1.000 akça borcu olduğunu, borcunu 1019 Muharrem’i gurresinde 200 akça 

mürâbaha-i şer‘iyesi ile birlikte edâ ettiğini dile getirmiş ve şâhitler huzurunda mütevelli 

talebiyle kayd olunmuştur.185 Bu oranın % 15-20 civarında olduğu görülmektedir. Konya’dan 

Kadem vakıftan aldığı 1.000 akçayı tecdîd-i mu‘amele lâzım olduğundan 1.000 akçayı her 10 

akçaya 2 akça muâmelesiyle kabul edip ayrıca Öylebanladı’daki evini rehn vermiştir.186 

Buradan anlaşılmaktadır ki 1.000 akçaya 200 akça faiz ödemektedir, bu da % 20’lik bir 

orandır. Sadırlar’dan İbrâhim Ağa 1021 Muharrem’i gurresinde vakfa olan asıl mal 1.000 

akçayı ve mu‘amelesini sene tamamına değin ödeyeceğini ve buna karşılık Sadırlar’daki evini 

rehn bıraktığını dile getirmiştir.187 Ahmed Halife vakfa 3.000 akça borcu olduğunu, tecdîd-i 

mu‘amele lazım olduğundan borcunu sene tamamına değin her on akçayı iki akça mu‘amele 

hesabı üzere kabul etiğini, asıl mal (3.000) ve mu‘amelesi (600) borcu olduğunu bu borcuna 

karşılık Medrese Mahallesi’ndeki evini rehn verdiğini mütevelli talebiyle kayd olunmuştur.188 

Buradan çıkarılacak bir diğer sonuç ise borcun ödeneceğinin vadeye bağlanmasıdır. Yani bir 

yıl içinde borcun ödeneceği ikrâr edilmiştir. 

Her on akçayı iki akça hesabı üzere faiz oranına karşılık, her on akçaya 1,5 akça faiz ya 

da ona on bir akça faiz oranının olduğuna dair kayıtlar da mevcuttur. Ali Çelebi zimmetindeki 
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500 akçayı 1026 Muharremi gurresi senesi tamanına değin her on akçayı 1,5 akça kârıyla 

vereceğini, borcuna karşılık Sultan Bâyezîd Kurbu’ndaki dükkânını rehn ettiğini ikrâr 

etmiştir.189  

Vakfa olan borç ikrârlarında hem borç hem de mu‘amelesinin kayd edildiği 

görülmektedir. Mütevelli Nasrullah Mehmed Çavuş zimmetindeki 2.000 bin akçanın 1.000 

akçasını mu‘amelesiyle aldığını geriye 1.000 akça borcu olduğunu tasdîk etmiştir.190 Ayrıca 

borcun bir kısmının ödenip, bir kısmının ikrâr edildiği kayıtlarda yer almaktadır. Mehmed 

Çelebi ikrar edip, Seydi Mahmûd üzerinde 6.000 akça olduğunu, 1.000 akçasını alıp, 5.000 

akçasının ise kaldığını söylemiştir.191 

Kadınların da mahkemeden borç aldıkları görülmektedir. Halime adlı kadın vakfa 2.000 

akça borcu olduğunu söylemiş, bu borcuna karşılık da Nasuh Çelebi Mahallesi’ndeki evlerini 

satıp, 300 akça kiraya kabul etmiştir.192 Halime’nin ne kadar faiz borcu olduğu 

bilinmemektedir. Yine Selma Hanım da vakıf akçadan 1.000 akça aldığını, borcuna karşılık 

ise Türbe-i Celâliye yerinde hududu meşhur bağını satmış ve 150 akça kiraya kabul 

etmiştir.193 

Vakfa olan borcun ödendiğinin kaydına dair bilgiler de mevcuttur.194 Borcun 

ödendiğine dair “zimmetinde bir akça ve bir habbe kalmadı” ibaresi yer almaktadır. Mehmed 

Çelebi, Mustafâ üzerinde 1.000 akça olduğunu, meblâğı vakf için aldığını ve üzerinde bir 

akça dahî kalmadığını ikrâr etmiştir.195 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi satışlarda kullanılan bir ibare de “bi-tarîki’l-istiğlâl 

bey‘dir”. Yani satılan malın kiralanmasıdır. Mehmed Çavuş zimmetinde 2.000 akça 

olduğunu, borcuna karşılık İçkal‘a Mahallesi’ndeki evini kiralama yoluyla satmış ve 400 akça 

icareye kabul etmiştir.196 Mehmed adlı kişi, mütevelli Mustafa Çavuş elinden 1.500 akça 

almış, bu borcuna karşılık Sahib nâm havlusunda bağını evi ile birlikte bi-tariki’l-istiğlal bey‘ 

etmiştir. 1592 Nisanından sene tamamına değin, 225 akça icareye kabul etmiştir.197  
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Vakf alacak tescili ile ilgili kayıtlarda198 da borçla beraber faizinin de ödendiğini 

görmekteyiz. Mütevelli Nasrullah Mûsâ Çelebi’nin vakfa 1.000 akça borcu olduğunu, 1.000 

akçayı ve mürâbahasını tamamıyla aldığını kayd etmiştir.199 Ancak burada faiz oranı 

verilmemektedir. Bir başka kayıtta ise, mütevelli Emrullah ve Ahmed Ferhûniye Hatun Vakfı 

gallatını mukata‘aya tutan ancak ölen ‘Abdurrahman üzerinde gallatın kaldığını bu sebeple bu 

gallatı varis vekili ‘Abdi Çelebi’den tahsil ettiklerini söylemişlerdir.200 

Vakıf alacak verecek ilişkilerinde kişilerin ve mütevellilerin, mahkede dava açtıkları da 

edinilen bilgiler arasındadır. 201 Bu davaların sebebi bazen, ölen kişilerin üzerinde vakıf 

alacağının bulunması sebebiyle mütevellinin şikayeti, bazen vakıfda hakkın olduğunun ikrârı, 

bazen de vakfa olan borcun inkârı sebebiyledir.  

Tevliyet davasıyla ilgili de 4 adet kayıt bulunmaktadır.202 

 

II. MÜLK SATIŞLARI  

Bilindiği gibi kadıların görev ve yetkileri arasında bir noter gibi alış-veriş işlemlerini 

tescil etme yetkisi de vardı. 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 gayrimenkul satışlarını içeren kayıtlardır.203 Bu tür belgelerin sayısı 97’dir. 

Mülk alışverişini konu edinen belgelerde, alım-satım işlemleri meclis-i şer‘ olarak 

bilinen mahkemede alıcı, satıcı veya vekiller aracılığıyla hâkim ve şâhitler karşısında belirli 

kurallara göre yapılmıştır.204 Vekil aracılığıyla satış yapıldığı belgelerdeki kayıtlardan 

anlaşılmaktadır. ‘Ali Dede’nin karısı Emine, Kovanağzı’ndaki sınırlarını belirttiği bağını, 

Safer adlı kişiye 950 akça kıymetli bir katıra satmıştır. İkrâra ve hüccetine ise ‘Alî Dede’yi 

vekîl etmiştir.205 Yine bir başka örnekte, Hasan adlı kişi vekîli Katib Yûsuf aracılığıyla, 

Saray-ı Amire önündeki sınırlarını belirttiği dükkânını, Hasan Kethüdâ’ya 18 altına 

satmıştır.206 
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Mülk satışı ile ilgili kayıtlar genellikle belli bir kalıpla verilmiştir. Defterdeki bir kayıt 

şöyledir: 

“İkrâr-ı Mustafa bin Ayâs ma‘a Memî Çelebi el-vâsi el-mezbûr  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûr Mustafa ikrâr idüp ben dahî vâsi-i mezkûr elinden 

yetîm-i mezkûr akçasından beşyüz akça alup Erdâş Kapusu’nda hudûd-u inde’l-ahâli ma‘lûm 

dükkânımı bey‘ idüp târih-i defterden ilâ sene-i kâmile elli akça icâreye kabûl etdim dedikde 

merhûm Memî Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mezbûrîn 

(21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563).207 Bu örnekten hareketle ilk önce satışı yapan 

kişinin adı ve babasının adı belirtildikten sonra (bazı kayıtlarda mahalle ve köy ismi de 

verilir.) mülkü alacak olan kişinin adı belirtilmiştir. (Memi Çelebi) Sonra da satışı yapılan 

mülkün yeri, sınırları, özelliği ve kaç paraya, nasıl satıldığı kaydedilmektedir. Örneğimizde 

Erdaş Kapusu’ndaki dükkân elli akçaya satılmıştır. Satış işlemlerinde çoğunlukla “bey‘-i bât-ı 

sahîh-i şer‘î ile bey‘ eyledim” tabiri kullanılmakla beraber yukarıdaki örneğimizde sadece 

“bey‘” tabiri kullanılıştır. Bundan sonra ise satıcı parasını alıp mülkü teslim ettiğini, alıcı ise 

kabul ettiğini belirtikten sonra satış tesci edilip, satışın gerçekleştirildiği tarih Arapça olarak 

atılmakta ve belgelerin sonuna da şâhidlerin isimleri (şuhûdü’l-hâl) kaydedilmektedir. 

Satış muamelesi bu şekilde, alışverişe konu olan mülkün bulunduğu mahal, tarafların 

durumu, satılan mülkün sınırları, müştemilatı, icâb, kabûl, mülkün değerinin ne olduğu, 

mülkün ne tür bir akitle satıldığı, ücretin alınıp alınmadığı, satışın gerçekleştiği tarih ve 

mahkemede bu hadiseye şâhit olan kişiler kaydedildikten sonra kesinleşmiş oluyordu. 

Tarafların talep etmesi durumunda deftere kaydedilen şekilden biraz farklı olan bir nüshası da 

kendilerine veriliyordu.208 

Satışı yapılan gayrimenkuller daha çok ev, tarla, bağ ve bahçelerdir. Ev ve dükkân 

satışlarında yer tarifi “kıbleten..., şarken...., şimalen...., garben.... müntehidir” şeklinde tarif 

edilmiştir. Tarla satışlarında daha çok kıt‘a ve dönüm ölçü olarak kullanılırken, dükkân 

satışlarında ise bâb veya vakıyye ifadeleri kullanılmıştır. Ev satışıyla ilgili, Nebi adlı kişi 

mahkemede, Süphanverdi adlı kişiye 2.000 akça verdiğini, onun Pürçüklü Mahallesi’ndeki 

kıbleten (güney) Sarı ve şarken (doğu) yol ve şimalen (kuzey) Şeyh ‘Alî bağı ve garben (batı) 

Memî mülkü ile sınırlı olan evini satın alıp, 971 Muharremi başından, sene tamamına değin, 

200 akça kiraya verdiğini bildirmiştir.209 Dükkân satışıyla ilgili örnekte, İbrâhim ve Ahmet 

                                                           
207 KŞS 1 / 23-2. 
208 Günay, s. 21. 
209 KŞS 1 / 106-3. 
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Ümmet Hânı yakınlarındaki kıbleten, şarken, şimalen yol ve garben de Hacı Mustafa 

dükkânıyla sınırlı olan üç bab dükkândan yarı hisselerini, Mustafa’ya yedi altına sattıklarını 

ve parasını da aldıklarını söylemişlerdir.210 Bağ satışıyla ilgili bir kayıtta, Musa adlı kişinin, 

şehir ırmağındaki bir kıt‘a bağını ve bir kıt‘a yerini Nurullah ve Derviş’e 1.920 akçaya 

sattığının ve parasını aldığının bilgisi yer almaktadır.211 Yukarıda ifade edildiği gibi, bağ 

satışlarında kıt‘a tabiri kullanılmıştır. Yer satışıyla ilgili de birçok örnek mevcuttur. Bir 

örnekte, Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde sınırları belirtilen ev yerlerinde olan hisselerini 

Musa, Resul ve Muhterâm adlı kişiler hisseleri toplamı 560 akçaya, Mustafa adlı kişiye 

sattıkları bilgisi yer alır.212 Yer satışlarında da kıbleten, şarken, şimalen ve garben ibaresi yer 

almaktadır. 

Satışların çeşitli sebeplerle yapıldığı görülmektedir. Bunlardan bazıları nafaka için213, 

borç ilişkisinden dolayı214 vb. borç ilişkisinden dolayı mülk satışıyla ilgili olarak, Mehmed 

İbrâhim’e on altın borcu olduğunu, borcuna karşılık ‘Alî Şerbeti Mahallesi’ndeki sınırları 

belirtilen evlerini 10 altına satmıştır. 90 gün vade ile 10 altını verirse, evi tekrar alacağını, 

veremezse evin İbrâhim’in olacağını ikrar ettiği bilgisini örnek olarak verebiliriz.215 Burada 

geri alım şartıyla satış yapıldığı görülmektedir. Yine çeşitli sebeplerle mahkemeye dava 

açıldığı da bilinmektedir.216 Dava edilen konular arasında, tarla satışı, yer satışı ve ev satışı 

yer almaktadır. 

Satışlarda para birimi olarak çoğunlukla akça tabiri kullanılmıştır. Ancak altınla satış 

yapıldığına dair kayıtlar da mevcuttur. İbrâhim bin Mehmed İsmâil’e bir boz iğdiş atı 3 altına 

bey‘ (satış) ettiğini ve akçasını istediğini İsmâil ise ben at almadım dediği kayd olunmuştur.217 

Mustafa mahkemede Namazgah Mahallesi’ndeki evini, ‘Alî’ye yirmi sikke altına satmış ve 

teslim etmiştir. ‘Alî de evi aldığını, ancak her kim ölürse sekiz altını kendisinin vereceğini 

taahhüt etmiştir.218 Mülk satışlarında birtakım şartların öne sürüldüğü de görülmektedir. 

Ayrıca vadeli satışların yapıldığı bilgisine de ulaşmaktayız. Vadeli satışla ilgili bir başka 

                                                           
210 KŞS 1 / 21-8.  
211 KŞS 1 / 115-1.  
212 KŞS 1 / 124-4. 
213 Nafaka için mülk satışıyla ilgili olarak bkz. KŞS 1 / 23-6, 225-6. 
214 KŞS 1 / 127-2, 136-10, 138-1, 138-5. 
215 KŞS 1 / 175-7. 
216 KŞS 1 / 140-4, 155-11, 157-7, 194-6. 
217 KŞS 1 / 20-9. 
218 KŞS 1 / 229-1. 
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örnekte, Nurullah ‘Abdi’den 400 akçaya bir atı 366 gün vade ile satın aldığını 

öğrenmekteyiz.219  

Buğday satışının yapıldığı da belgedeki kayıtlardan öğrenilmektedir. Buğdayın yanında 

katır220, kumaş221, kaftan222, at223 ve kavak224 satışıyla ilgili belgeler de mevcuttur. 

Abdurrahmân Mustafa’ya 15 kile buğdayı 180 akçaya satıp parasını aldığını Mustafa tasdîk 

edip kayd olunmuştur.225 Vakıf mülklerinin de satışa sunulduğu belgelerdeki bilgilerden 

hareketle öğrenilmektedir.226 

Satışların tescil edildiği bilgisine de ulaşılmaktadır.227 Buradan hareketle hüccet; 

mahkeme tarafından verilen bir hak veya sahiplik bildiren resmi vesika olup, hukukî delil 

niteliği taşımaktadır.228 Mülk satış anlaşmazlıklarında hüccetlerin ne kadar önemli olduğu 

incelenen belgelerdeki örneklerden anlaşılmaktadır. Bu şekilde herhangi bir anlaşmazlıkta 

kişiler mahkemeye vurarak hak iddia etmişlerdir. 

Mülk satışında sadece odanın da satışa sunulduğu ve bazen de anlaşmazlıkların çıktığı 

da görülmektedir. Defterdeki bir kayıtta, Oda satışında anne ile oğul arasında anlaşmazlığın 

olduğuna, ancak annenin talebiyle anlaşmazlığın giderildiğine dair bilgi bulunmaktadır. 

Safiye’nin vekili Hüsam Halife mahkemeye gelip oğlu Süleyman’ın Atbazarı kurbunda satmış 

olduğu odanın kendisine ait olduğunu iddia ettiğini ancak bu davasından feragat ettiğini dile 

getirmiş ve oğlu Süleyman’ın tasdikiyle kayd olunmuştur.229 Mülk satışı anlaşmazlığıyla ilgili 

olarak, Selîme adlı kadın mahkemede, vasiyi dava etmiş, Karaüyük’deki bağın sülüsünün 

kendisini ait olduğunu bildirmiştir. Vasi hüccet gösterince, Selîme kardeşi Mustafa’yı kefîl 

göstermiştir. Ancak bağı ‘Abdulkâdir’e satmış olduğu şâhitlerle kabul edilmiştir.230 Yine 

farklı bir örnekte, Eydik adlı kişi mahkemede, sipahinin tapuya verdiği yeri, daha önce ‘Alî 

Beg’den hayatta iken satın aldığını söylemiştir. Sipahi inkâr edince, şâhitlerle olay 

kanıtlanmıştır. Eydik ise yerin yarısını, Hızır’a 300 akçaya sipahi marifetiyle satmıştır.231 

                                                           
219 KŞS 1 / 149-9. 
220 KŞS 1 / 137-11. 
221 KŞS 1 / 143-10. 
222 KŞS 1 / 179-3. 
223 KŞS 1 / 20-9, 136-12. 
224 KŞS 1 / 225-5. 
225 KŞS 1 / 23-7. 
226 KŞS 1 / 105-5. 
227 Satış tescîliyle ilgili bkz. KŞS 1 / 144-4, 148-4, 162-3, 162-5, 165-7. 
228 Günay, s.16. 
229 KŞS 1 / 22-8. 
230 KŞS 1 / 23-8. 
231 KŞS 1 143-1. 
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Farklı konulardan biri de satış feshiyle ilgilidir. Resul, Mustafa huzurunda, Mustafa’nın 

babası Mehmed’e bir kıta yeri 200 akçaya satıp parasını aldığını ancak satışın feshi 

dolayısıyla 200 akçasını geri alıp yeri Mustafa’ya geri vermiştir.232 Fesih sebebiyle ilgili 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Mehmed adlı kişi mahkemede, Musa adlı kişiye 800 

akçaya bir at sattığını, parasını istediğini söylemiştir. Musa ise satışın fesh olduğunu bu 

sebeple borcu olmadığını ikrar etmiştir. Mehmed inkâr edince, şâhitler Musa’yı haklı 

çıkarmışlar ve Mehmed Musâ iflas etmiştir diyerek, satışı fesh edip atı geri almıştır, 

demişlerdir.233 Bir başka örnekte, Pir Mehmed ‘Abdulkâdir’e Sahibyakası’ndaki bağını 3.000 

akçaya satmış, ancak bağda Mehmed ve Emine adlı küçüklerin hissesi olup, satmaya mani‘ 

olmuşlardır. Pir Mehmed bu sebeple satıştan vazgeçtiğini bildirmiştir.234 

Ayıplı malın iade edildiği de kayıtlardan öğrenilmektedir. Nasuh Derviş’den bir at satın 

almış, ayıplı olduğunu görünce tekrar iade etmiştir.235 

Satış işlemlerinde kaymakamların236 zimmîlerin237 de olduğu kayıtlardan 

öğrenilmektedir. 

 

III. BORÇ İKRÂRI, TESCİLİ VE ÖDENDİĞİ İLE İLGİLİ KAYITLAR 

Defterde sıkça işlenen konulardan biri de budur. Borcun ikrârı ya da tescîli, alınan 

borcun ödenmesi, vadeyle borç alınması, borç karşılığı rehn verme ya da borç karşılığı mülk 

satışı hakkında fazlaca örnek bulmak mümkündür. Deyn; sözlükte ödünç almak vermek, emir 

ve itaat altına almak gibi anlamlara gelir. Genel bir ifadeyle deyn zimmette sabit olan 

alacaklıya ait bulunan malı ifade eder.238 Borç verene mukriz, borç alana müstakriz, borç 

vermeğe ikraz, borç almaya ve istemeye de istikraz denir. Borç akdi “şu malı ikraz ettim, karz 

aldım, borç verdim, borç aldım” şeklinde yapılır.239 

Borç ikrarı ile ilgili birkaç kayıtta şu bilgiler bulunmaktadır. Süleymân Çelebi 

mahkemede, Hoca Piri ile alış veriş ettiğini ve Hoca Pîri’yi 230 akça borcu olduğunu 

söylemiştir.240  Kasım adlı kişi, Hızır Bâli’den 29 sikke aldığını, 4 altınlık evine kereste verip, 

                                                           
232 KŞS 1 / 23-5. 
233 KŞS 1 / 130-4. 
234 KŞS 1 / 227-11. 
235 KŞS 1 / 214-9. 
236 KŞS 1 / 127-5. 
237 KŞS 1 / 192-4. 
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4 altın da nakit verdiğini ve geri kalanının borcu olduğunu ifade etmiştir. Hızır Bali ise olayı 

tasdik etmiş ve bu şekilde deftere kaydedilmiştir.241 Hacı Hamza mahkemede Kara Ahmed’e 

Sağrıcılarda bir miktar yeri dokuz altına sattığını, parasını tastamam aldığını söylemiş, Kara 

Ahmet de bunu tasdik etmiştir.242 

Borç ilişkilerinde vasilerin borç ikrârında bulunduğu243, borcun bir kısmının ödenip, bir 

kısmının mahkemeye tescîl ettirildiği244, defterden edinilen bilgiler arasındadır. Ayrıca çeşitli 

sebeplerle alınan paralar da bu başlık altında yer almıştır. Örneğin; hamamcıdan alınan para 

tescîli245, teftîş ücreti verme tescîli246, icâre parası alındığının tescîli247, havâleden mal alımı 

tescîli248, Dımaşk Beglerbegi’nin kasabbaşına verdiği para kaydı249 gibi.   

Subaşının, Yahudi’nin borç aldığı bilgisine de rastlamaktayız. 

Borç karşılığı rehn vermeyle ilgili bir örnekte alınan borcun vadesinin belirtildiği ve 

borca karşılık bağın rehn verildiği görülmektedir. “Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr 

Süleymân ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm Sinân Dede’nin çerî akçasından zimmetimde sekizyüz 

akça deynim vardır tarîh-i kitâbdan bir yıl va‘de ile seksen akçaya bir çuk‘a kaftân aldım yıl 

ahîrinde sekizyüzseksen akça vâcibü’l-edâ deynimdir ve Sultânbağı’nda olan bağımı dahî 

rehn virdim dedikde merkûm Latîf Çelebi tasdîk idüp defter olundu”250 Ayrıca kaftan, 

şamdan, hançer gibi eşyaların da rehn verildiği görülmektedir. Rehn verilen gayrımenkuller 

arasında ise, ev, değirmen, dükkân ve bağ bulunmaktadır.  

                                                           
241 KŞS 1 / 104-6. 
242 KŞS 1 / 131-2. 
243 KŞS 1 / 146-4, 231-4. 
244 KŞS 1 / 164-5, 176-3, 209-2. 
245 “Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Bircân Çelebi ve Şeyhî Çelebi ikrâr ve i‘tirâf kılup Kürkçü Hamâmı 

mahsûlünden hamamcı Mustafâ elinden ikibin akça alup kabz idüp binyüz akçasın taşa ve dokuzyüz akçasın 

kirece virdik dedikleri bi’t-talep defter olundu”, KŞS 1 / 168-7. 
246 “Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî Beg meclis-i şer‘e gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Sâtılmış 

Çâvuş benüm teftîşime geldi ücret-i kalem  içün yirmi altûn kıymetlü bir  gümüşlü kılıç virdim gayrı nesne 

virmedim dedikde mezbûr Çâvuş tasdîk idüp defter olundu”, KŞS 1 / 24-8. 
247 “Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve  i‘tirâf idüp mezbûr Kûrd’a beş akça 

virüp evlerin satun alup yılda altıyüzyirmibeş akçaya ecrin Receb’e icâreye virmişdim zikr olan icâreyi 

seb‘în ve tis‘ami’e Receb’i gurresine varınca bi’t-tamâm alup kabz etdim dedikde mezbûr Kûrd tasdîk idüp 

defter olundu” KŞS 1 / 206-11. 
248 “Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mürüvvet ikrâr idüp Yûsuf nâm kimesneden almama tuta bir doru 

bargir alup mezbûr havâleye virmişidim gene ben alup kabz etdim dedikde mezbûr Mustafâ tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (3 Şubat 1563).” KŞS 1 / 210-9. 
249 “Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bundan akdem Lâlâ ve hâliyâ mahrûse-i Dımaşk Beglerbegisi emîrü’l-

ümerâ’il-kirâm kebîrü’l-küberâ’il fihâm zu’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izz ve’l-ihtişâm Mustafâ Pâşâ dâmet 

me‘aliye hazretlerinin elinden Konya kazâlarına kasâbbaşı olan Ramazân elinden teslîm olan 

altıbinaltıyüzaltmışaltı sikke altûn ve kırk nakd akçadan işbu hâmili’l-hücce Kasâb Hâcı’ya  bin sikke altûn 

teslîm olunup hâliyâ ber-mûcib-i sicill-i mahfûz talebiyle teslîmât-ı meb‘î oldukda müşârün-ileyh 

hazretlerinin vekîllerine bi’l-def‘at binonbir sikke altûn ve ikibinyüzyirmi akça nakd teslîmâtı bulunup vâkî‘-

i hâl temessük itmeğin bu vesikâ ketb olunduğu sebt-i sicil olundu” KŞS 1 / 190-2.  
250 KŞS 1 / 108-6. 
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Borçların yetimler akçasından alındığıyla ilgili birçok kayıt mevcuttur.251 

Borcun bir kısmının ödenip bir kısmının ödenmesi için vade talebiyle ilgili kayıtlar 

dikkat çekicidir. Murat Satı’ya ev bahasından altı altın deyni (borcu) olduğunu, iki altını şimdi 

verip, geri kalan 4 altına 2 ay vadesi olduğunu söylemiş. Satı bunu inkâr etmiş ancak Murad 

da ispat edip kayd olunmuş.252 Buradan varılan sonuçlardan biri de borç ilişkilerinde vade 

konulmasıdır. Ayrıca değer olarak ev, deve gibi şeylerin kullanılması da dikkat çekicidir. 

Ahmed ‘Abdullah’a deve baha (değer) bahasından altı sikke altın borcu olduğunu ‘Abdullah 

tasdik etmiştir.253 Borcun ödenmesi için verilen süreler birbirinden farklıdır. 20 gün, 1 ay, 90 

gün, 150 gün, 180 gün, ,  6 ay, 200 gün, 1 yıl verilen vade süreleridir. Vadesi belirtilen borç 

bu süre içinde ödenmezse birtakım satışların olduğu da bilinmektedir. Mustafa Beg Hâcı adlı 

kişiye, 64 altın borcu olduğunu, bir yıl içinde gelmezse Dehüdâ Mahallesi’ndeki evini satması 

için Hâcı ‘Alî’yi vekîl ettiğini bildirmiştir.254 

Yine dikkat çekici konulardan biri de bir kısmı ödenen borcun kalanından feragat 

edilmesidir. Bazarbaşı Hüseyin Süleymân’a 1.300 akça borç vermiş, 800 akçasını almış, 500 

akçasından ise, şu şart karşılığı feragat ettiğini bildirmiştir. Süleyman Durmuş voyvodadan, 

onu habse atıp, cerîme aldı diye açtığı ve hükm-i şerif getirdiği davasından vazgeçmesi 

karşılığında kendisi de kalan borcundan feragat etmiştir. Süleyman da bunu kabul etmiştir.255 

Borç alış verişlerinin genellikle akça üzerinden, ya da altın üzerinden olduğu 

görülmektedir. Bazen borca konu olan şey farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Kaya Hacı 

‘Alî’den 150 akçalık demirci aleti satın aldığını ve 150 akça borcu olduğunu ikrâr etmiştir.256 

Bütün borç ilişkilerinde kullanılan tabir “lâzımü’l-edâ deynim vardır, olup” kalıbıdır.257 

Borcun inkârıyla ilgili kayıtta ise, Şît 6 altın borcunu, Murâd’ın ortağı ‘Abdulkerîm’e 

verdiğini, ancak Murâd’ın aldığını inkâr ettiği ve Şît’ten şâhit talebinde bulunulduğu bilgisi 

yer almaktadır.258 

Borç ilişkilerinde kefîller verildiği bilgisi incelenen kayıtlarda yer almıştır. Kasım adlı 

kişi mahkemede, Hızır Balî’den 30 altın borç aldığını, 50 gün vadesi olduğunu söylemiştir. 

                                                           
251 Yetim akçasından borç alınmayla ilgili bir örnek, “Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî 
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Kasım’ın eşi Şemsî vekîl aracılığıyla eşi Kasım’ın borcuna kefîl olduğunu bildirmiştir. Ancak 

şu şart karşılığı kefil olmuştur. Hızır Bâli Atbazarı Kurbundaki dükkânını eşi, Kasım’a ayda 

25 akça kiraya verirse.259 Kefîlden mal talep edildiği de görülmüştür.260 

Borç karşılığı hizmet etmenin taahhüd edilmesiyle ilgili bir kayıtta, Kademli adlı kişi 

mahkemeye gelerek, bazı kimselere borcu olduğu için haps edildiğini söylemiş, daha sonra 

İbrâhim adlı kişiden 700 akça alıp borcunu kapatmıştır. Bunun karşılığında ise, ona 4 yıl 

hizmet etmeyi taahhüd etmiştir261 şeklinde bilgi mevcuttur. 

 

IV. ALACAK DA‘VASI 

Bu konu ile ilgili defterde 134 adet kayıt vardır. Bunlar çeşitli sebeplerle borç alınıp bu 

borcun bir kısmının ödenip bir kısmının ödenmemesiyle ya da inkâr edilmesiyle ilgili 

kayıtlardır. Örneklerden birinde buğday satışıyla ilgili bir alacak davasından 

bahsedilmektedir. Seydi ‘Alî Kebekilise’deki ‘Ömer’i dava edip, 450 akça buğday verdiğini 

babasının bu borç karşılığında bir boğası kaftan aldığını borcun geri kalanını talep ettiğini dile 

getirmiştir. Bu borç ‘Ömer’den sorulmuş o da 240 akça buğday aldığını verip helalleştiğini 

söylemiştir. Buğdayın 450 akça olduğunun ispatlanması istenmiş, bunun için Mehmed ve 

Eydik şâhit olup Seydi ‘Alî’nin ‘Ömer’e onar akçaya 45 kile buğday verdiklerini şehâdet 

etmişlerdir.262  

Bazı alacak davalarında ise, kişinin sağlığında iken borç aldığı, ancak öldüğü için bu 

borcun ölen kişinin kendisinden geriye kalan mal varlığından karşılanması gerektiğine dair 

kayıt da bulunmaktadır. Mehmed Fakîh Paşa Çelebi’nin vasisini mahkemede ihzar etmiş, Paşa 

Çelebi’ye borç yoluyla Hacı ‘Alî vakfından 8 altın verdiğini Paşa Çelebi’nin ölüp üzerinde 

kaldığını dile getirmiştir. Vasi bunu inkâr edince beyyine talep olmuş. Şuca‘ ve Mehmed 

Çelebi bu hususa şâhit olmuşlar ve Paşa’nın 8 altın borcu olduğunu ve öldüğünü dile 

getirmişlerdir. Bu borcun Paşa’nın muhallefatından alınmasına karar verilmiştir.263  

Yine mütevellilerin de ölen kişilerin üzerinde vakıf borcu olduğu için alacak davasında 

bulunduğu görülmüştür. Ahmet Fakih mescidi mütevellisi Mustafa, Hasan’ı dava etmiş vakıf 

akçasından 32 sikke altını babası Hacı Hüseyin’e verdiğini, ölüp üzerinde kaldığını ve bu 
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parayı talep ettiğini dile getirmiştir. Hasan ise inkâr etmiştir. Şâhitler ise, Hacı Hüseyin’in 

vakfa borcu olduğunu ikrâr etmişlerdir.264 Hacı Hüseyin’in bir başka borcu daha çıkmıştır. 

Hacı Dede adlı kişi, yine Hasan üzerine dava etmiştir. Babasında yani Hacı Hüseyin’de 53 

sikke altını olduğunu söylemiştir. Hasan ise yine inkâr edince, şâhitler aracılığıyla borcun 

olduğu kesinleşmiş ve verilmesine hükm olunmuştur.265  

Farklı örneklerden bir tanesinde, eşek satışı ve borç verilmesi karşılığında paranın bir 

kısmının alınmamasıdır. Ahmet Selçuk’a 340 akçaya bir merkeb ve 660 akça da borç 

verdiğini toplam 1000 akçadan 20 sini ve 540 akçasını aldığını geriye 440 akçası kaldığını 

dava etmiştir. Selçuk’un bunu inkâr etmesi üzerine Ahmed’den ispatlayacak şâhit istenmiş bu 

husus için Hoca Mahmûd ve ‘Alî Dede Selçuk’un oğlu Halîl’in Ahmed borcunu talep 

ettiğinde vermediğini ancak Selçuk’un kendisine ver dedi dediğine şehadet etmişlerdir. 266  

Alacağın bir kısmından feragat edildiği de görülmüştür. Mezid adlı kişi Ümmet’de 

koyun bahasından 54 altın alması olduğunu, 45 altını alıp, gerisinden ise feragat ettiğini 

bildirmiştir.267 Bazı kayıtlarda ise alacak davasından feragat edildiği bilinmektedir. Ahmed 

Satı’nın kendisi üzerine havale geldiğini ve müslümânların ıslahıyla 2.500 akçasını aldığı 

gerekçesiyle dava eylemiş, şimdi ise bu davasından vazgeçmiştir.268 Yine başka bir kayıtta, 

Munise, mahkemede ölen kocası Derviş Ahmet üzerinde 10.000 akça mehr alacağı olduğunu, 

bunun 6.000’ini hibe ettiğini, 4.000 akçasını kaldığını bildirmiştir. Vasi de Munise üzerinde 

birtakım konular için dava etmiş, müslümanların araya girmesiyle 48 altına sulh olunmuştur. 

Munise altını alıp davasından feragat etmiştir.269 

Koyun satışıyla ilgili bir kayıtta ise şu bilgiler bulunmaktadır. İbrâhim Çavuş Ca‘fer’i 

da‘va edip, kitapta yazılı tarihten bir yıl önce Ca‘fer’e 35’er akçaya 11 koyun sattığını dile 

getirmiştir. Ancak Ca‘fer bunu inkâr etmiştir. İbrâhim Çavuş ise bu borcu şâhitleriyle ispat 

etmiştir.270  

Mehirle ilgili mahkemeye dava açıldığı da incelenen belgeler arasında yer almıştır. 

Fatıma adlı kadın Ahmet’i dava etmiş, babası Mehmed’in kendisinin eşi olduğunu, ve ölüp 

üzerinde 1.000 akça mehr-i mü’ecceli kaldığını söylemiştir. Ahmet ise, Fatıma’nın bunu hibe 
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ettiğini söylemiş ancak, şâhit bulamamıştır. Fatıma ise hibe etmediğine yemin etmiş, paranın 

verilmesine hükm olunmuştur.271 

Bazı alacak davalarında vade talebinde bulunulduğuna da rastlanmaktadır. Mustafa 

mahkemede, ‘Alî üzerinde 30 altınım var diye dava etmiştir. ‘Alî borcunu kabul ettikten 

sonra, eğer otuz güne değin vermez ise, dükkânını satmasına, Mehmed’i vekîl ettiğini 

bildirmiştir. Mustafa’nın da kabulüyle dava sona ermiştir.272 

Birtakım alacak davasında sulh olduğu da kayıtlardan öğrenilmektedir. Mustafa Çavuş, 

Hüseyin’de 8 altını olduğunu bu sebeple dava açtığını ve bazı esbabını emanet koyduğunu 

bildirmiştir. Müslümanların araya girmesiyle 6 altına sulh olunmuştur.273 Bir başka örnekte, 

Mehmed Çelebi, Safer’in oğlu ‘Alî’de 38 altın almam var diye dava etmiştir. Babası vekîl 

olmuş, müslümânların araya girmesiyle 25 altına sulh olunmuştur.274 Müslümanların araya 

girip sulh etmeleri oldukça dikkat çekicidir. Olay büyümeden arayı bulmaya çalışmaları, 

toplum düzeni açısından son derece önemlidir. 

V. VERGİLERLE İLGİLİ KAYITLAR 

Defterde vergilerle ilgili pekçok kayıtlar mevcuttur. Tîmâr, mukata‘a ve diğer vergiler 

(salyane, resm-i bostan, avarız vergisi, bac vergisi, raiyyet resmi, öşr, resm-i kısmet, ‘ulûfe, 

cizye, haymâne resmi, boyahâne geliri gibi). Bu başlık altında toplam 82 adet belge 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Sahra Nâhiyesi mevâcibi ve gelir listesiyle ilgili kayıt,275 

Konya narh listesi276 ve Karamanoğlu İbrahim Beg İmareti hücceti277 yer almaktadır. 

Mukata‘a geliri ile ilgili kayıtlarda278, Suğla, Opanlar, Hatunsaray, Mîrâbiye, Turgut, 

Gödene mukata‘a yerlerinin iltizama verildiği bilgisi bulunmaktadır. Ortak mukata‘a 

tutulması, mukata‘a iltizamının başkasına devri, boyahane mukata‘ası hakkında bilgi edinilen 

diğer konulardır. Mukâta‘a geliri tescili ile ilgili bilgi de bulunmaktadır. Bu kayıt, Larende 

nahiyeleri mukâta‘asının alındığına dair kayıttır.279 
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Tîmârla ilgili kayıtlarda280 ise, tîmâr değişimi yapıldığı, tîmâr yeri satışı, tîmârın rehn 

verildiği, tîmârın başkasına devr edildiği bilgisine ulaşılmaktadır.  

Diğer kayıtlarda281 ise, yukarıda ifade edildiği gibi, çeşitli vergilerin alındığı 

görülmektedir. 

Bir örnekte, resm-i bostan alınacak yerin tescil edildiğine dair kayıt şöyledir: “ Derzi 

Hasan bin Pîri Havzanlar kurbunda mezkûrlar ile diktiği yerin bağ yeri değil, bostan resmi 

alınacak yer olduğunu tescil ettirmiştir.”282 Başka bir örnekte, salyane alındığıyla ilgili, 

Hüdaverdi mahkemede oğlu Yusuf’un salyane eylediği buğdaydan Göçeri’den 6,5 kile, 

Şa‘bân’dan 55 kile ve Velî’den (...silik…) buçuk kile buğday aldığını mezkûrlar talebiyle 

ikrâr etmiştir.283 şeklinde bilgi elde edilmektedir. 

 

VI. YER KİRALANMASI VE TAPUYA ALINMASI  

Yer kiralama ve tapuya almayla ilgili 37 adet kayıt vardır. Kiralanan yerler genellikle 

vakıf mülkü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir örnekte, Sağdıçlu? mescidine vakf olan iki bab 

dükkân yerini, Mustafa adlı kişi, yılda 40 akça icâreye aldığını söylemiş, mütevelli Mustafa 

da kabul etmiştir.284 Yine, başka bir örnekte, Şeyh Ahmet Mescidi vakfı olan bağ yerini, 

mütevellisi Hızır, Bâli adlı kişiye, yılda 100 akça kiraya altı yıllığına vermiştir.285 Yer 

hususunda birtakım anlaşmazlıkların olduğu da görülmektedir. Şeyh Ahmet mescidi vakfı 

mütevellisi, ‘Ömer, sınırlarını belirttiği yerin vakf yeri olduğunu, Musâ adlı kişinin burada 

zirâat edip, öşrünü vermediğini mahkemeye bildirmiştir. Mûsa inkâr edince, mütevelliden 

şâhit istenmiş, o da şâhitler getirerek olayı ispatlamıştır.286 

Tapuya alınan yerle ilgili bir örnekte, “Habîb Fakîh ve Gâzi Çukurköy sınırında bir gen 

yeri tapuya aldıklarını, karye ahalisi ise zikr olan yerin meraları olduğunu ancak bu 

davalarından feragat ettiklerini kabul ettikleri görülmektedir287 . 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASÎ VE İDARÎ HAYATLA İLGİLİ KONULAR 

I. FERMANLAR 

Bilindiği gibi bir iş veya hususun yapılması için padişah tarafından verilen yazılı 

emirlere fermân denilmektedir.288 

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

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

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

Mevlânâ Konya kadısı…” elkabıyla fermanın gönderildiği kişiye dua ve niyaz edilir. “Tevki‘-

i refi‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki…” ibaresiyle gönderilen mesajın ferman olduğu 

belirtilir. 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 belirtilir.289 

Bir ferman örneğinde yukarıdaki bilgilerin aynen uygulandığı görülmektedir. 

“Sûret-i hükm-i şerîf berâ-yı yava ve kaçgun. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-murselîn hüccetü’l-hâk ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtass bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ el-hakim be-mahrûse-i İstanbul zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki dârende-i hükm-i şerîf mevlânâ Muhyiddîn 

dergâh-ı mu‘allâma gelüp şöyle ‘arz eyledi ki rûsiyyü’l-asl Haydar nâm kûlû bundan akdem 

Konya’dan ibâkat eyleyüp Tokat’a varup hâliyâ ‘Alî nâm kimesne ile mahrûse-i İstanbul’a 

gelüp bu dutup da‘vâ ve taleb idüp şer‘le isbât idüp hâliyâ almak istedikde mezbûr ‘Alî nizâ‘ 

idüp ellidört altûna satup aldım deyü bahâsın bundan isteyüp hayfdır deyü bildirdi imdi 

yâvadan satulan esîr husûsunda mukaddema kanûn-u kadîm sipâhinin olsa bulduğu yerde 

şer‘le isbât eylese alup re‘âyâ kulu bulunsa alınmazdı sonra bu husûs pâye-i serîr-i a‘lâma ‘arz 

olundukda sipâhi ve eğer ra‘iyyet cümlenin kulu bulunmağın şer‘le isbât itseler muktezâ-yı 

şer‘-i kavîmle ‘amel oluna deyü emr-i şerîfim sâdır olup kanûn mukarrer olmağın buyurdum 

ki emrim muktezâsınca müşârunileyh şer‘le sâbit olan kulun hükm idüp alıveresiz hilâf-ı şer‘-

i şerîf kimesneye iş etdirmeyesiz şöyle bilesiz ve ba‘de’n-nazar bu hükm-i şerîfimi elinde ibkâ 
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idüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Recebi’l-mürecceb min şehûr 

sene ihdâve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-makâm-ı Kostantınıyye el-mahrûse.”290 

İncelenen defterde padişah tarafından 31adet ferman gönderildiği görülmektedir. 

Fermanın gönderiliş sebeplerine baktığımız zaman; Sultaniye İmareti’nin ihtiyaçları hakkında 

ferman, Akşehir Sahibata Medresesi geliri hakkında ferman, Suğla Mukâta‘ası’nın iltizama 

verilmesi hakkında ferman, Çumra suğlası mahsulü hakkında ferman, Selendi Kazâsı’nın 

bedel-i nüzul ve avarızı hakkında ferman, Konya Suğlaları hakkında ferman, kıptiyân ve yava 

keferesi hakkında ferman, Sultan Selîm ‘İmâreti gelirleri hakkında ferman, iflas eden 

mültezim hakkında ferman, kaçak köleler hakkında ferman, Mevlana Vakfı yerlerinin suyu 

hakkında ferman, Konya’daki bazı köylerin ‘öşr ve resimleri hakkında ferman, sipâhinin 

topladığı mahsûlün en yakın pazara ulaştırılması hakkında ferman, Anadolu’da kullanılan 

dirhem ve arşunun ayarları hakkınad ferman, Karaman Eyâleti mal defterdarlığı ta‘yîn 

fermânı, Bor ve Niğde’de olan mîri mahsûlü hakkında fermân, Sille avârızı hakkında ferman, 

Sa‘îdili Nahiyesi Karaüyük karyesi tîmâr fermânı, Karadiğin köyü tekâlifi hakkında fermân, 

Karaman defterdârı hakkında ferman, yerlerini terkedip, Konya’ya yerleşenlerin tekâlifleri 

hakkında ferman, Suğla suyu hakkında ferman, sefer için asker toplanması hakkında ferman, 

Karaman eyaleti tîmârları hakkında ferman, Mevlâna vakfı köyü Başara mahsûlü hakkında 

ferman, ‘Ömer adlı kişinin mirâsı hakkında fermân, ‘Acem tüccarı yava cizyeleri hakkında 

ferman, Haymâne ta‘ifesi rüsûmu hakkında ferman ve ra‘iyyat rüsûmu hakkında gönderilen 

fermanlardır. 

 

II. BERÂTLAR 

Bir adı da nişan olan ve ilk devirlerde biti ve misal denilen berat291 bilindiği gibi 

Osmanlı Devleti’nde padişah tarafından bir memuriyete ta‘yîn, bir gelirden tahsis, bir şeyin 

kullanılması hakkı, bir imtiyaz ve muâfiyetin verildiğini gösteren ve padişahın tuğrasını 

taşıyan belgelere denilmektedir.292  

Berat bilinen rükünlerden meydana gelmektedir. Dua rüknü ile başlar, altında padişahın 

tuğrası bulunur. Belgenin berat olduğu, bundan sonraki “nişân-ı şerîf-i ‘alîşân...” veya sebeb-i 
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tahrîr-i tevki‘-i...” sözleriyle başlayan formülden anlaşılabileceği gibi, hüküm kısmına 

geçilmeden önce “işbu berât-ı hümâyunu verdim ve buyurdum ki...” ibaresinden 

anlaşılmaktadır.293 Sol alt köşede ise “mahall-i tahrîr” olarak adlandırılan beratın yazıldığı yer 

görülmektedir.294 

Defterde 11 adet berât mevcuttur. Bunlar Ermenek Mûsa Pâşâ Medresesi’ne ‘Ömer’in 

ve Şeyh Sadreddîn Vakfı’na Ebûbekir’in mütevelli ta‘yîni; Girvad Köyü Mescidi imâm 

ta‘yîni, Sultan Alâeddin Evkâfı ferrâş ve türbedâr ta‘yîni, İbrâhim Beg İmâreti’ne Mustafa’nın 

günlük 5 akça vazife ile mutasarrıf ta‘yîni, Hürremşâh Zâviyesi’ne Sun‘ullah’ın mutasarrıf 

ta‘yîni, Konya’ya muhzır ta‘yîni gibi görev tevcihi ile ilgili berâtlar yanında, Mîrâbiye 

Mukâta‘ası’na Mehmed Hazîn’in emin nasp olunması, Konya ihtisabına muhzır ve muhtesip 

olan Mehmed’in cülûs-ı hümâyun sebebiyle beratı yeniletmesi, Karamanoğlu İbrâhim Beg 

İmareti’ne günlük üç çift ekmek ile mutasarrıf olan Abdurrahman’ın cülûs-ı hümâyun 

sebebiyle berâtı yeniletmesi ve Anadolu keferesi cizyeleri hakkındaki berâtlardan 

oluşmaktadır. Osmanlı Devleti’nde, padişah değişikliklerinde, ülke içerisindeki bütün beratlar 

yeni padişah tarafından yenilenirdi ki buna “tecdîd-i berât” denilirdi. Burada bahsedilen 

beratların büyük bir kısmı bu şekilde verilen beratlardır.295 İbrahim Beg İmareti’ne mutasarrıf 

olan Abdurrahman için gönderilen berat tarihi (1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 

1641)’dir. Demek ki beratı yenileyen padişah Sultan İbrahim’dir. Sultan İbrahim’in hüküm 

tarihi (9 Şubat 1640 – 8 Ağustos 1648)’dir. 

 

III. TEZKİRELER 

Tezkire Osmanlı diplomatiğinde çeşitli bürolar veya kişiler tarafından kaleme alınan ve 

konuyu özet halinde açıklayan belgeler için kullanılmıştır.296 Osmanlı diplomasisinde daha 

ziyade üstten alta veya aynı seviyedeki makamlar arasında yazılan ve resmî bir konuyu ihtiva 

eden belgelere tezkire denmektedir.297 Sicilde 8 adet tezkire bulunmaktadır. 

1051 tarihli tezkirede Musâ Paşa Medresesi Evkafından olan mezra‘anın ‘öşrünün 

ödenmesi için, 80 kile galleye İsmail Beg’e verildiği bilgisi yer almaktadır.298 Diğer tezkire 

konuları Mirabiye Mukata‘ası’nın sipahi Mehmed Ağa’ya verilmesi, Konya İhtisâbı 
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Mukata‘ası’nın 1051 senesinde Ulaş adlı kişiden alınıp, ‘Abdurrahman Çelebi, Hasan Beg ve 

Dâvud adlı kişilere dört aylığı 28.000 akçaya verilmesi, Hasan Paşa’ya Hatunsaray 

subaşılığının verilmesi, Ferhuniye Vakfı’nın Suğla hassına ait olan ‘öşrü için 500 Konya 

kilesi buğdayın Suğla voyvodasından alınması, Rumdiğin Köyü’ndeki Karamanoğlu İbrâhim 

Beg’in bina ettiği camiin mütevellisi İsmail Beg’in 1050 senesinde Suğla voyvodası olan 

Dede Beg’den 100 keyl Karaman buğdayı alması ve Konya ihtisabı mahsulü ve Karaman 

Vilayeti Suğla mahsûlü alındığı hakkındaki tezkirelerdir. 

 

IV. MEKTÛBLAR  

Mektûbun Osmanlı diplomatiğinde yazışma evrakı olarak özel bir yeri vardır. Yazılış 

şartları ve şekillerine münşeat mecmualarında bolca rastlanmaktadır. Mektûplar da diğer 

belgeler gibi belli rükünlerden meydana gelmektedir. Dua, sena, selâm halin bildirilmesi ve 

dua ile bitirme rükünlerinin yazılması mecburidir.299 

Defterde 5 adet mektûb bulunmaktadır. İlk mektûb tîmâr tevcihi ile ilgilidir. Konya 

sancağı Sahra nahiyesi, Espeklü köyündeki 2.900 akça tîmâr boş olduğundan Hasan Paşa 

tarafından Mehmed’e tevcîh olunduğu bildirilmektedir.300 Diğer mektûplar görev ta‘yini ile 

ilgilidir. Bunlar, Sa‘idili subaşılığı tayini, Konya ve tevâbi‘ nahiyelerine kethüdâ yeri ta‘yini 

ve Konya’ya subaşı ta‘yînidir. 

 

V. İMAM VE MÜTEVELLİ TAYİNLERİ 

Bu başlık altında iki adet imam ve mütevelli tayini, bir adet menzilciyan tayin kaydı, bir 

adet de subaşılık tayini ile ilgili bilgi bulunmuştur. İlki, ‘İsâ Çelebi vakfının mütevellisi olan 

Bedreddin’in ölümüyle yerine Ahmed Dede’nin mütevelli tayin edilmesidir.301 İkincisi ise 

Sahibyakası’ndaki Abacı Mescidi’ne cemaat talebiyle Latîf bin İbrâhim’in imam tayin 

olunmasıdır.302 

Menzilciyan tayin kaydı ile ilgili kayıtta, ‘Alî bin Şa‘ban’ın menzilciyan tayin edildiği 

bilgisi yer almaktadır.303 

                                                           
299 Mübahat Kütükoğlu, “Mektûp”, DİA, C.29, Ankara 2004, s.18. 
300 KŞS 1 / 82-4. 
301 KŞS 1 / 22-6. 
302 KŞS 1 / 27-2. 
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Subaşılık tayini ile bir ‘adet kayıtta Hasan Paşa tarafından Mehmed Ağa’nın 1051 

senesinde Sudirhemi subaşılığına tayin edildiği bilgisini elde etmekteyiz.304 

 

VI. FETVALAR 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi şer‘iye sicillerinde birtakım konularda şeyhülislam 

fetvalarına da yer verilmiştir. “Yiğit, delikanlı anlamındaki fetâ kelimesinden gelen fetva; 

fakih bir kişinin sorulan fıkhî bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya 

koyduğu hüküm demektir.305 Aynı zamanda bir meselenin hal ve beyanı zımmında vâki olan 

suâlin cevabıdır.306 

Osmanlı’da ilmiye teşkilatının eğitim, yargı ve fetva olmak üzere üç ana görevi vardı.307 

İlmiye teşkilatının başına şeyhülislamların geçmesiyle beraber 16. yüzyıldan itibaren devlet 

içindeki önemleri de artmıştır. Şeyhülislamların genel anlamda iki görevi bulunmaktadır. 

Birincisi; dini bürograsi yönetimiyle ilgili olup, kadı, müderris ve müftüleri atamak, ikincisi; 

dini-siyasi nitelikli olan fetva ve Divan-ı hümayuna bilgi verme görevidir.308 

Çalışmamızda ise iki adet Şeyhülislam Ebûssu‘ûd Efendi’nin fetvası yer almaktadır. Bu 

fetvalar vakf medrese geliri hakkındadır. 

 

                                                           
304 KŞS 1 / 83-3. 
305 Fahrettin Atar, “Fetva”, DİA, C.12, İstanbul 1995, s.486-487. 
306 Ömer Nasuhi Bilmen, ‘Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, C.8, İstanbul 1873, s.206. 
307 Cemal Fedayi, “Osmanlı’da Şeyhülislamlık Kurumu”, Osmanlı, C.6, Ankara 1999, s.447. 
308 Fedayi, s.448. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HUKUKÎ HAYATLA İLGİLİ KONULAR 

I. TALÂK VE MUHÂLA’A  

Boşanma evlenmeyi sona erdiren sebeplerden biridir.309 İslam-Osmanlı aile hukukuna 

göre evlilik üç şekilde sona erebilmektedir. Bunlardan ilki kocanın herhangi bir sebep 

göstermeksizin ve karısının rızasını aramaksızın tek taraflı iradesiyle eşini boşayıp evliliğe 

son vermesi anlamına gelen talâk; ikincisi, kadının birtakım haklarından vazgeçmek suretiyle 

kocasını boşanmaya ikna etmesi yani eşlerin karşılıklı anlaşarak ayrılmaları olan hul‘ 

(muhâla‘a); sonuncusu ise evliliğin başlangıcında mevcut değilken ileriki zamanlarda evliliği 

hukuken mahzurlu duruma düşüren şartların oluşması sonucunda kâdı kararıyla sona erdiren 

kazaî boşanmadır (tefrik).310 

Talâk kocanın tek taraflı irade beyanıyla eşinden ayrılmasıdır. Talâkın oluşması için bir 

mahkeme kararına gerek yoktur. Kocanın boşama ifadesini içeren sözü yeterlidir. Ancak 

mehr, nafaka gibi birtakım hakların korunabilmesi için boşanmaların mahkemelere tescili 

gereklidir.311 Defterde 15 adet talâk yer almaktadır. Örnek verecek olursak; Pâşa, kocasının 

kendisini vekîl Emîn aracılığıyla vekâlet ile üç talâk ile boşadığını söylemiş, ancak Emîn 

inkâr etmiştir. Paşa’dan şâhit istendiğinde şâhitler getirterek durumu ispatlamış ve Paşa’nın 

kocası Kubâr’dan talâk-ı selâse ile boşandığı kayd olunmuştur.312 Süleymân’ın eşi Zeyneb’i 

üç gündür üç talakla boşadığı üvey babasının talebi üzerine kayd olunmuştur.313  

Bir adet kayıtta ise, korkudan eşi Hüseyin’in kendisini boşadığını söyleyen Kamer’in, 

bunun gerçek olmadığını ve hala Hüseyin’in karısı olduğunu mahkemede belirttiği  bilgisi yer 

alır.314 

 Kocanın bir evlilik içinde sahip olduğu boşama hakkı üçtür. Üç boşama hakkını da 

kullanan koca, istese bile ne yeni bir nikâhla ne de nikâhsız, eski eşine geri dönebilir. Bu tür 

ayrılığa büyük ayrılık denir.315  

Boşanmada kullanılan sözler ikiye ayrılır: Sarih (açık) sözler; “seni boşadım, tatlik 

ettim, benden boş ol ve boşsun” vb. gibi. Kinayeli sözler ise, “babanın evine git, sen benim 

karım değilsin, ben senden ayrıldım” gibi sözlerdir. Sarih sözlerle ifade edilen boşanmada 

                                                           
309 Halil Cin, Eski Hukukumuzda Boşanma, (İkinci Baskı), Konya 1988, s.15. 
310 Aköz, s.6-7. 
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kocanın gerçekten boşanma niyetine sahip olup olmadığına bakılmaz ve boşanma 

gerçekleşir.316 Bu nedenle boşanmada söylenen sözler önemlidir.  

Evliliği sona erdirmeyi isteyen erkek değil de kadın olursa onun için de kısıtlı olmakla 

birlikte İslâm hukukuna göre bazı imkânlar bulunuyordu. Buna göre kadın eğer isterse nikâh 

akdi esnasında boşanma hakkını elinde bulundurmayı şart olarak öne sürebiliyordu. Bunun 

yanı sıra kadın, bazı durumlarda bizzat mahkemeye başvurarak evliliği sona 

erdirebilmekteydi.317 Karşılıklı anlaşma yoluyla boşanma demek olan muhala‘aya Osmanlı 

toplumunda oldukça sık başvurulmuştur.318 Hul‘un sözlük manası soymak, soyunmak, çekip 

çıkarmak, terim anlamı ise kadının bir bedel karşılığında evlilik bağından kurtulması 

demektir. Kadın muhâla‘a yoluyla sevmediği anlaşamadığı, kendisini boşamak da istemediği 

kocasından mehr, iddet nafakası vb. avantajlarından vazgeçmek şartıyla evliliği 

sonlandırabilmektedir. Erkek de bu yolla hem kazanç elde etmekte hem de tekrar evlene 

bilme imkânı bulmaktadır.319 

Defterimizde muhâla‘a ile ilgili 20 adet kayıt örneğine rastlamaktayız. Muhâla‘ada 

yukarıda ifade edildiği gibi, kadın bir takım haklarından vazgeçmiştir. Bu haklardan bazıları; 

mehr, ‘iddet nafakası, kâtibi gibi. Bazen de çocuklarını nafakasız beslemeyi kabul 

şeklindedir.320 Bir örnek üzerinden değerlendirecek olursak;  

“Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘de mezbûre zevcesi Mü’mine 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre zevciyetim Mü’mine mehrden 

ve ‘iddet nafakâsından ve esbâbından ve İsmâ‘îl ve Salihâ nâm sagîrlerinin hakk-ı 

hizânesinden ferâgat idüp hul‘ olmuşduk hul‘-u tarîk ile boşadım ben dahî esbâbım ve rızkım 

aldı gitti deyü da‘vâmdan ferâgat eyledim mezkûre Mü’mine’de da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı 

didikde mukırr-ı mezkûr Yûsuf ikrâr-ı muharrîrinde mekruhen Mü’mine bi’l-muvâcehe tasdîk 

idüp vâkî‘-i hâl bi’t-talep defter olundu fî evâhir-i Zi’l-hicce sene 970 (21-30 Zi’l-hicce 970 / 

11-19 Ağustos 1563).”321 Mü’mine mehrinden, ‘iddet nafakasından ve esbâbından vazgeçmiş, 

hatta çocuklarının dahî hakk-ı hizânesinden feragat karşılığında eşi Yusûf’dan boşanmıştır.  

Habîbe eşi Hasan huzurunda, kendisini boşamaya İsmâil’i vekîl ettiğini, hul‘ için de bir 

döşek, bir kilim, bir yasdık ve bir yorgan verip boşandıklarını söylemiştir. Hasan inkâr edince 

                                                           
316 Cin, Boşanma, s.49. 
317 Saadet Maydaer, “Klasik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma (Bursa Şer‘iye Sicillerine Göre)”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.1, Uludağ 2007, s.301. 
318 İzzet Sak-Alaattin Aköz, “Osmanlı Toplumunda Evliliğin Karşılıklı Boşanma İle Sona Erdirilmesi: Muhâla‘a 

(18. Yüzyıl Konya Şer‘iye Sicillerine Göre)”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.15, Konya 2004, s.95. 
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Habîbe şâhitlerle olayı kanıtlamıştır.322 Yine Mü’mine 2.400 akça süknâsından (oturma hakkı) 

vazgeçip, bir alaca döşek ve bir alaca yasdıkdan gayrı esbâb alma ve ‘iddet nafakasından 

vazgeçmek şartıyla boşanmıştır. 323 

Erkeğin kadından para alarak boşandığı bilgisi de yer almaktadır. “Vech-i tahrîr-i hurûf 

mezkûr Fâtıma meclis-i şer‘e mezkûr Tâşeri’ni ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Tâşeri 

bundan evvel mahkeme kapusunda ellibeş nakd akçam alup hul‘-i tarîk ile beni boşadı deyüp 

‘akibe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Mehmed bin Ahmed ve Ahmed bin Habîb nâm kimesneler 

edâ-i şehâdet idup işbu Tâşeri Fâtıma zevcesi mahkeme kapusunda ellibeş nakd akçasın alup 

hul‘-u tarîk ile talâk virdi şehâdet ideriz dediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkî‘ olup 

defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564).” Fatıma 

Tâşeri’ne hul‘ için 55 akça vermiştir. 

İddet kadının bekleme süresidir. Bir adet kayıt ise, bekleme süresi boyunca kadının 

nerede kalacağına dair icâzet verildiğiyle ilgilidir. “Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre 

Ordu mezkûr Hamza’nın ‘iddedi tamâm olunca nafakasın yeyüp Sahibyakası’nda Mahmûd 

Dede’nin evinde sâkin olmağa icâzet virülüp defter olundu fî evâhir-i Rebi‘ü’l-ahir sene 971 

(21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563).” 

Kadı tarafından gerçekleştirilen ve tefrik olarak nitelendirilen boşanma türü dair ise 

defterde herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. 

Defterde dikkat çeken bir olay da hülle olduktan sonra nikâh akdinin yapıldığıyla 

ilgilidir. Talâk kendi içinde ric‘î ve bâ’in olarak ayrılmaktadır. Ric‘î talâk kocaya yeni bir 

nikâha ihtiyaç duymadan boşadığı karısına dönme imkânı veren dönülebilir boşama şeklidir. 

Ayırıcı boşanma anlamına gelen bâ’in talâk ise; kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla 

dönme imkânı verir. Eşini bâ’in talâkla boşayan kişilerin tekrar evlenmeleri için, kadının yeni 

bir evlilik yapması yani zifafın yaşanması gerekmektedir. Eşlerini bâ’in talâkla boşayan 

erkekler de hülleci denilen kişiler tutmuşlar, kadınlar önce bu kişilerle evlenmiş yani zifaf 

gerçekleşmiş bundan sonra hülleciden boşanıp tekrar eski kocalarıyla evlenebilme hakkını 

elde etmişlerdir. Belgedeki kayıttta, Akbaş Mahallesi’nden Rahime Acûd ile hulle olduktan 

sonra eski kocası Seydi Hasan’la yeniden nikâh kıyılmıştır.324 Hızır Bâlî mukata‘a tutup 

gittiğini, eğer 90 güne kadar gelmezse, eşi Hundî’nin bâin talâk boş olmasını ikrâr ettiği 

                                                           
322 KŞS 1 / 177-9. 
323 KŞS 1 / 156-9. 
324 KŞS 1 / 45-1. 



48 

 

görülmektedir.325 Yani Hızır Bâlî 90 gün içinde dönmezse, eşiyle evlenmek için eşinin 

yeniden evlenmesi gerekmektedir. 

 

II. MİRAS  

Sözlükte kök, temel, birinin diğerinden devraldığı eski durum, bakiye anlamlarındaki irs 

kökünden türeyen miras; bir şeyin bir kişi veya topluluktan diğerine geçmesi, başkasından 

kalan tevarüs edilen şey anlamındadır.326 Miras hukuku hem eski hem de yeni hukuk 

sistemlerinde aynı öneme sahip olan bir disiplindir. Ölen gerçek şahsın terekesinin kimlere, 

nasıl ve ne şekilde intikal edeceğini tayin ve tespit miras hukukunun konusudur.327 Miras 

hukukunun üç önemli ögesi mevcuttur. Birincisi mûris (miras bırakan), ikincisi varis 

(mirasçı), üçüncüsü de mevrûs da denilen terekedir.328 

Miras da‘valarıyla ilgili olan belgelerde ilk önce ölen kişi yani mûris ve varisleri 

tanıtılmıştır.329 Mûrisin hangi mahallede oturduğu, ya da ne işle meşgul olduğu ile ilgili 

bilgiler de bulunmaktadır. “Defter oldur ki Mahalle-i Kâdı‘alemşâh sükkânından iken vefât 

iden Kemâl Beg nâm kimesnenin taksîm olunan metrûkâtın beyân ider hurrire fî gurre-i şehr-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene isneyn ve hamsîn ve elf (1 Rebi‘ü’l-evvel 1052 / 30 Mayıs 1642).”330 

Başka bir örnekte ahar diyardan gelen Berber Ali, Konya’da vefat etmiş ve vârisi olmadığı 

için mal varlığına beytül mal emini olan Mehmed Ağa tarafından el konulmuştur.331 

Muharrem adlı kişinin de börekçi olduğu ve terekesinde ise sini, taş tava, elek, satır, soğan 

bıçağı ve köhne minder bulunduğu bunu da annesinin aldığı bilgisi yer almıştır.332 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, belgelerde mûris ve vârisler tanıtılmıştır. Varislerin 

tesciline dair kayıtlarda “bi-tarîki’l-usûbet” tabiri yer almaktadır.333 Bir aded kayıtta ise, 
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vârisin vakf edilen dükkânı onayladığına dair bilgi mevcuttur.334 Varisin olmadığı durumlarda 

ise beytü’l-mal emini terekeye el koymuştur.335 

Tereke veya muhallefât336 müteveffanın geride bıraktığı malvarlığına denir. Ölenin 

bıraktığı malların mirasçılar arasında taksimine başlamadan önce, ölenin cenazesinin 

kaldırılması için gerekli teçhiz ve tekfin masrafları yapılır, teçhiz ve tekfin masraflarından 

sonra ölünün şahıslara ait borçları (zekât ve kefâret gibi) ödenir. Ölenin borçlarının 

ödenmesinden sonra vasiyetler yerine getirilir. Geriye kalan bütün mülk mirasçıları arasında 

şer‘î miras kaidelerine göre paylaştırılırdı.337 Bu gibi hizmetler karşılığında mahkeme, mirasın 

mirasçılara ait kısmının binde onbeş veya yirmisi oranında resm-i kısmet adında bir resm 

alırdı.338 

Konya’da vefat eden (ölen kişinin adı yazılmamıştır) şeklindeki bir kayıtta ölen kişinin, 

terekesi yazıldıktan sonra belgenin sonunda ‘Techîz ve tekfîn kıymet 400,  resm-i kısmet 

harac-ı mahkeme ve levâzım-ı sâ’ire 350, resm-i emîniye ve kâtibiye ve ücret-i kadîm kıymet 

600, resm-i defterdâr ve havâle kıymet 100, harc-ı velâyet kıymet 65, kirâ-i dükkân kıymet 

80, sahhü’l-bâki 536, yekûn 1.083.”339 şeklinde bilgi bulunmaktadır. Burada hem ölen kişinin, 

cenaze ve gömme masrafları, hem de katib, defterdâr, kassam gibi çeşitli kişilerin ve 

mahkemenin alacakları hesaplanmıştır. Sahib Mahallesi’nde ölen Ahmet ve Ümmühânî adlı 

kişilerin tereke kayıtlarında şu eşyalar bulunmaktadır: palas, keçe, altılı sahan, tencere, ıbrık, 

kaftan, gömlek, buğday eğer kılıç, kuşak, yasdık, şal, yorgan. Ayrıca belgenin sonunda Ahmet 

ve Ümmühânî’nin kefenlenmesi için harcanan miktar şu şekilde ifade edilmiştir. “Merkûme 

‘Ümmühânî’nin teçhiz ve tekfîne harç olunan akça ‘aded 800,  Bu ikisinin resm-i kısmetleri 

içün alınan akça ‘aded 550, merhûm Ahmed’in techîz-i tekfîni içün harç olunan akça ‘aded 

600.”340 Bu iki belgede sadece tereke kaydı yer almış, cenaze masrafları ve kassamın alacağı 

miktar hesaplanmıştır.  

                                                           
334 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ya‘kûb meclis-i şer‘e gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ ‘ammûm 

İlyâs bin Resûl İbn-i Sâlih mescidi mesâlihine kazgancılar içinde bir cüllâh dükkânın vakf etmişdir zikr olan 

vakfda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mütevelli-i mezkûr Mahmûd tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). KŞS 1 / 229-5. 
335 Mahmiye-i Konya’da vefât iden (boş) nâm kimesnenin vârisi olmamağla beytü’l-mâl emîni Mehmed Ağa 

kabz eyledügü muhallefât-ı beyân ider el-vâkî‘ fî evâ’il-i Şevvâli’l-mükerrem sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-

10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642). KŞS 1 / 91-3, 92-1, 93-1. 
336 Aktan, s.144. 
337 Ömer Barkan, “Edirne Askerî Kassamına Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, 

C.III, S.5-6, 1966, s.19-20. 
338 Barkan, s.2-3. 
339 KŞS 1 / 91-3, 91-4. 
340 KŞS 1 / 90-1, 90-2.  
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Bazı tereke kayıtlarında ise, ölen kişinin metrûkatının yanında bu metrûkatın çocukları 

arasında taksîm edildiği bilgisine de rastlamaktayız.341 Genellikle ölen kişilerin evi, bağı, 

dükkânı eşi ve çocukları arasında paylaşılmıştır. Tabii ki, bu paylaşımda birtakım 

anlaşmazlıkların olduğu da görülmektedir.342 Farklı bir örnek olarak “Mehmed Mehmed bin 

İbrâhim’i da‘va edip Merâm’da ve taht-ı tasarrufunda olan bağ ve içindeki ev babam 

Mehmed’in olup vefat edip bana ve karındaşım Ahmed’e intikal eden hissemi ve bir ev 

yerinde dahi hissemi talep ederim demiş, Mehmed’e sorulduğunda zikr olan yer ve 

karındaşım Pîr ‘Alî bin İbrâhim’indir benim dahlim yoktur demiştir.343 Burada yer ve ev 

konusunda bir anlaşmazlık olduğu ortadadır. Yine Hamza ve Osman adlı kişiler mahkemede 

Fatıma huzurunda konuşup, Pürçüklü’de olan evlerin, kendilerine halaları Nefise’den 

kaldığını, bu yüzden istediklerini dile getirmişler, Fatıma Hanım ise kocası Mehmet’in 

hayatteyken evi Nefise’den satın aldığını dile getirmiş ve mahkeme bu şekilde 

sonuçlanmıştır.344 

Bu tür anlaşmazlıklar da kişiler ya iddialarını kanıtlayacak şâhit bulmuşlar ya da yemin 

ettirilmişlerdir.  

Bazı kişiler de mahkemeye müraca‘at ederek mirasdan hak talebinde bulunmuşlardır. 345 

Mihri Hatun vekîli Abdusselâm aracılığıyla mahkemeye başvurmuş, kocasının metrûkatından 

karındaşı Halil Çavuş üzerinde mehri olduğu, bunun bir kısmını hibe ettiğini, bir kısmını ise 

istediğini dile getirmiştir. Halil Çavuş bu konunun daha önce sulh olunduğunu ifade edince, 

padişah tarafından hükm-i şerîf getirilmiştir ve kadının hakkının verilmesi 

kararlaştırılmıştır.346 

Bazı miras davalarında sulh yaşandığı da belgelerden öğrenilmektedir. Birkaç örnek 

verecek olursak; Mahmut mahkemede, babasının öldüğünü ve mirasından evlerde olan 

hakkını taksim ettiğini, hane dükkân ve dükkân esbabından 2.640 akça alıp bir davası 

                                                           
341 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki müteveffâ-yı mezkûrun evi dükkânları olup beyne’l-verese taksîm olunmalu 

olup ehl-i vukûfdan Üstâd Muhyiddîn ve Mahmûd üzerine varup taksîm etdiklerinde müteveffâ-i mezkûrun oğlu 

Ahmed ve Mustafâ’ya Ağaç Bazarı’nda kıbleten ‘Alî mülkü ve şarken Bostân mülkü ve şimâlen tarîk ve garben 

Hâcı dükkânıyla mahdûd dükkân hayâtıyla virülüp ve Mehmed’e Karaaslan Mahallesi’nde hudûdu ahâli katında 

ma‘lûm bir oda ve bir hayât virülüp ve kızları Hümâ’ya ve Kamer’e Ağaç Bazarı’nda kıbleten ‘Alî mülkü ve 

şarken Bostân ve şimâlen tarîk ve garben ‘Abdî mülküne hudûdu müntehî olan bir dükkân hayâtıyla virülüp ve 

zevcesine Mahmûd hayâtda iken bir sofa ve bir kahvehâne virüp yoluyla mezkûrlar asâleten ve kızlar tarafından 

vâlideleri ‘Âyşe vekâleten zikr olan taksîmi alup kabûl etdik da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur dediklerinde 

mezkûrlar birbirini tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 

1563). KŞS 1 / 231-8, 90-3, 191-1, 232-1. 
342 KŞS 1 / 105-1. 
343 KŞS 1 / 22-3. 
344 KŞS 1 / 122-1. 
345 KŞS 1 / 131-4, 201-1, 229-10, 232-11. 
346 KŞS 1 / 188-6. 
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olmadığını dile getirmiştir. 347 ‘Alî ve Süleymân mahkemeye gelip, kendilerine miras  bırakan 

‘Alî’den intikâl eden muhallefatdan hisse istediklerini ancak Hasan ve Şeker ile aralarında 

anlaşmazlık çıktığını, fakat daha sonra bu davalarından feragat ettiklerini dile 

getirmişlerdir.348   

Bazı kayıtlarda ise miras hissesinin temlik edildiği de görülmüştür. 349 Hasan Ağa 

kardeşinden kalan malları, kardeşi kızına temlik etmiştir. 

Miras hissesinin alınıp satıldığına dair örnekler de görülmüştür.350 Atiye babasından 

intikal eden evden, bağdan ve yerden hissesini kardeşi Hasan’a bir mushaf (kur’an) ve 12 

sikke altına satmıştır.351 ‘Âyşe adlı kişi, kardeşi İbrâhim’den kendisine kalan 500 akça nakd 

ve Gödene Köyü’ndeki bağın yarısını alıp, terekeden ihraç olunduğunu dile getirmiştir.352 

Mahmut adlı kişi ise babasından kendisine ve kardeşlerine intikâl eden altı kıt‘a yerden, 

kendisine ait olan üçte bir hissesini Hacı İbrâhim’e satmıştır.353 

Bir şahşı, malî işlerinde hukuken temsil yetkisine sahip olan şahıslara vâsi veya malda 

denir.354 Miras da‘vasıyla ilgili kayıtlarda vâsi tayinine daîr bilgiler de mevcuttur. “Fatma 

tarafından vasi tayin edilen Ahmed Fakîh mahkemeye gelip, müvekkilesinin kocasından 

kendisine intikal eden 4.000 akçadan 2.000 akçasını aldığını geri kalanından ise feragat 

ettiğini, bir da‘vası olmadığını tasdik etmiştir.355” ‘Abdî ve Receb vasi huzurunda konuşup, 

kardeşleri Mehmed’in öldüğünü, onun mirasından babaları ‘Alî’ye 625 akçalık tereke intikal 

ettiğini, babalarının da öldüğünü bu nedenle terekenin kendilerine intikal ettiğini söylemiş, 

vasi Muhâd tereke için Şehirırmağı’nda bir bağı kendilerine vermiştir.356 

                                                           
347 KŞS 1 / 21-4. 
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349 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl Baba meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ 

karındaşım Derviş Ahmed muhallefâtından beş dâne dülbent ve peştemâl iki şâh-ı düstûr ve bir dâne al çenber ve 

bir altun ve sîm köstek ve bir uçkur ve bir don ve bir gömlek ve bir altun cevheri armûdî cevheri küpe ve bir 
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ve bir deve yükü zili ve bir seki minder ve bir yasdık ve bir demür fener ve bir sarılı kalice ve bir tek sepet ve bir 
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dedikde mezbûr Sinân Çelebi vasî-i mezbûr tarafından bi’l-vekâle tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). KŞS 1 / 184-1. 
350 Miras hissesi tescili ve satışı için bkz. KŞS 1 / 172-6, 189-9, 192-7, 226-1, 227-7, 209-10. 
351 KŞS 1 / 22-4. 
352 KŞS 1 / 171-2. 
353 KŞS 1 / 215-1. 
354 Cin-Akgündüz, s.25. 
355 KŞS 1 / 23-9. 
356 KŞS 1 / 24-6. 
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Ölen kişilerin vasiyet ettiğine dair 4 adet kayıt bulunmaktadır. Bir kayıtta, bir ev 

hissesinin kişilere ne şekilde verileceğine dair357 diğerinde metrûkatdan 25 sikke altının, 

caminin çeşme yoluna harcanması ve çeşitli kişilere taksimine dair,358 bir diğerinde 

metrûkatdan bir doru ulağın, caminin çirağı için vakf edildiği ve vârislerin de bunu 

onayladığı359 sonuncusunda ise dükkânın vakf edildiğine360 dair vasiyet örneklerini 

görmekteyiz. Hepsinde de vasiyet, varisler tarafından kabul edilmiştir. 

III. VEKÎL TAYİNİ 

Sözlükte korumak anlamına gelen vekâlet terim anlamda bir şahsın kendi yerine 

başkasını yetkili kılmasına denir, tevkîl kelimesi de aynı anlamdadır. Vekîl tayin etme 

konusunda kadınların erkeklerden daha fazla vekîl tayin ettikleri dikkat çekicidir.361 

Defterde vekîl tayiniyle ilgili 153 adet belge bulunmaktadır. Mülk satışı, miras davası 

ya da mirasdan hisse alımı, muhâla‘a için, dem ve diyet talebi için vekil tayin edildiği 

görülmektedir.  

Bir örnekte, “Mustafa Beg’in, karısı Fâtma tarafından mirâs davasına ve bağ hususuna 

vekîl olduğu, Fazlullah Çelebi ve Arslân şahitliğiyle kabul edilmiştir.”362 miras davası ve bağ 

hususu için vekil tayin edildiğini görüyoruz. 

Başka bir örnekte bağ hususu için Nazlı Ahmed Fakîh’i (21-30 Ramazân 970 / 14-23 

Mayıs 1563) tarinde vekîl tayin etmiştir.363 Mirasla ilgili bir örnekte, Memî’nin karısı Sitti, 

babasından kendisine intikal eden hisselerini kardeşleri Hasan ve ‘Alî’den talep etmek için, 

Receb ve Dede’yi vekîl tayin etmiştir. 364 Hanî, Kiçi ile olan anlaşmazlığına Ahmed ve 

Kademli’yi vekîl tayin etmiştir. 365  
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358 KŞS 1 / 160-3. 
359 KŞS 1 / 198-5. 
360 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ahmed bin ‘Alî nâm müteveffâ hâl-i huyûtunda Beghekîm mescîdi vakfı olan 
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Borç ilişkilerinde de vekil tayin edildiğini görüyoruz. Satılmış’ın Kethüdâ Hızır Beg’e 

383 kile buğday ve 410 kile arpa borcu olup, bu borcun edasına kardeşi Meleş’i vekîl etdiği 

şâhidlerin şehâdetleri üzerine deftere kaydedilmiştir.366  

Mülk satışı için vekil tayini hakkında fazlaca örnek bulmak mümkündür. Bir örnekte, 

Memî adlı kişi, Sırçalı Mahallesi’ndeki sınırlarını belirttiği evi satmak için, Süleymân’ı vekîl 

ettiğini görüyoruz.367 Yine bir başka örnekte, Cennet ve İslîm adındaki kişiler, İçkal‘a 

Mahallesi’ndeki evlerde olan hisselerinin satışı için ‘Alî Beg’i vekil tayin etmişlerdir.368 

Muhâla‘a için vekil tayini hakkındaki bir kayıtta şu bilgiler bulunmaktadır. İbrahim 

İstanbul’a gitmiş, eşi Melek ile boşanmak için Seydi Gazi’yi vekil etmiştir.369 

Kölenin bulunması için vekil tayin edilmesi de farklı örneklerden biridir.370 

Vekâlet davasıyla ilgili mahkemeye müracaat edildiği kayıtlardaki bilgilerden elde 

edilmektedir. İlginç örneklerden birinde, Hüseyin, Hamza’yı mahkemeye dava etmiştir. 

Karısına vekil diye hul‘ üzerine talâk verdiğini söylemiş, Hamza ise kendisinin vekîl değil 

şâhit olduğunu dile getirmiştir. Amasya’da Hüseyin’nin şöyle dediğini dile getirmiştir: “Üç 

aya değin gelmezsem avratım olan Emine benden boş olsun, şâhit olun.” Bunun üzerine 

Hamza ben vekîl değil, şâhidim demiş. Hüseyin de bunu onaylamıştır.371 Bir başka kayıtta, 

‘Âyşe vasisi Mehmed’den hakkını almak için, Hacı’yı vekîl tayin etmiş. Ancak Hacı’nın 

vekâleti inkâr edilmiştir. Hacı da şâhitlerle bunu ispatlamıştır şeklinde bilgi vardır.372 

Vekâletten ayrılma ile ilgili bilgi de mevcuttur. Musâ adlı kişi mahkemeye gelerek, 

Hatûn adlı kişinin vekâletinden kendi nefsi ile ayrıldığını dile getirmiştir.373 

 

IV. VASÎ TA‘YÎNİ VE NAFAKA TAKDÎRİ 

Hayatta iken kişinin kendi ataması ya da kadı tarafından yapılan atama ile ortaya çıkan, 

ölüm sonrası yapılması istenilen işleri yapan, kişiye vasi denir. Vasi atamalarında önce vefât 
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eden kişi, ardından geride bıraktığı çocuklar ve atamanın sebebi anlatıldıktan sonra, son 

olarak vasi atanacak kişi zikredilmiştir. Vasi atamalarında göreve başlama ve hangi görevleri 

yapacağı belli iken, görev karşılığında vasilerin ücret alıp almadıkları belli değildir.374 Bir 

örnekte, Karaüyük’de Abacı Mescidi kurbunda, İlyas adlı kişi ölüp, yetimlerine Mustafa’nın 

vasi tayin olunduğu bilgisi vardır.375  

Vasî tayinlerinde vasilerin genellikle mülk satışında bulunduğu görülmektedir. 

Muhtemelen bu vasîler geride kalan yetimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için bu satışları 

yapmışlardır. Mustafa, Gülşâh, Selîm adlı yetimlere mahkeme tarafından vasi tayin olunan, 

Hasan adlı kişi, Musâ’ya sınırlarını belirttiği dükkânı 1.900 akçaya satmıştır.376 Yine Ümmü 

adlı kadının vefatı üzerine yetimlerine mahkeme tarafından ‘Ömer adlı kişi vasi tayin 

edilmiştir. ‘Ömer Ümmü’nün vasiyeti üzerine, Kovanağzı’ndaki bir kıt‘a yeri, Ümmü’nün 

kefenlenme ve defin masrafları için Mehmed’e 600 akçaya satmıştır.377 Buradan 

anlaşılmaktadır ki vasileri genellikle mahkeme atamaktadır. 

Kadınların da vâsi tayin edildikleri görülmektedir. Mirasla ilgili bir kayıtta, vasi tayin 

edilen İbrahim kendi seçimiyle vesayetten feragat ettiğini bildirmiş ve ölen ‘Alî’nin Habîb ve 

Fatıma adlı yetimlerine anneleri olan ‘Âyşe’nin vasîliğini kabul etmiştir.378 

Vesâyetten çıkarılmayla ilgili bir kayıtta ise şu bilgiler mevcuttur. Nebi adlı kişi, 

Hüseyin’in yetimlerine vasi nasp olunmuşken, kendi isteği üzerine vesâyetten ihraç 

olunmuştur.379 

Vasilerin muhasebe kayıtlarının yapıldığı bilgisi de defterde yer almaktadır.380 

Nafaka sözlükte çıkmak, gitmek sarf etmek anlamlarına gelir. Terim anlamda ise 

insanın yaşayabilmesi için lazım olan şey demektir. Nafakayla ilgili bilinmesi gereken 

kelimeler infak, kisve, süknadır. İnfak; nafaka vermek, kisve; giyilecek şey, sükna da menzil 

oda gibi içinde oturulacak yer, ikametgahtır.381  

Bu konuyla ilgili 7 adet kayıt vardır. Bu belgelerde genellikle babaları veya anneleri 

ölen küçük yaştaki çocuklara vasilerinin veya kendilerine bakan yakınlarının talebiyle nafaka 

bağlandığı görülmektedir. Bu kişiler mahkemeye müracaat ederek çocuğun yiyecek, giyecek 
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vs. ihtiyaçları için nafaka istemiş, miras yoluyla intikal eden mallardan nafaka bağlanmasını 

istemişlerdir. Bununla ilgili bir örneğimiz şöyledir: Cemile oğlu Mehmed’in nafakası için 

vasisi Davud elinden 1.173 akça aldığını vekîl aracılığıyla kayd ettirmiştir.382 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi küçük çocuğun yakınları nafaka için mahkemeye 

başvurabilmekteydi. Çalışmamızdaki bir örnekte ise anneannenin torununu nafakasız 

besleyeceğine dair bir bilgi bulunmaktadır. Fâtıma kızının oğlu Hasan’ı nafakasız 

besleyeceğini taahhüd etmiştir. 383  

Annesi veya babası ölen çocuğun zarurî ihtiyaçları için vasi aracılığıyla nafaka 

talebinde bulunulduğu, hatta bu sebeple mülk satışı yapıldığına dair bir kayıt defterde yer 

almaktadır. Bu kayıtta ‘Âyşe’nin kızı Emine’ye vasi olan Emir, Emine’nin annesinden 

kendisine intikal eden Topraklık Mahallesi’ndeki evin hissesini çocuğun zarurî ihtiyaçları için 

‘Alî’ye 200 akçaya384 sattığı görülmektedir. 

 

V. 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.385 

Çeşitli sebeplerle ölen kişilerin ne şekilde öldüklerinin tespiti ile ilgili 11 adet kayıt 

bulunmaktadır. Bu sebepler bazen bıçakla yaralanarak ölme, zehirlenerek ölme, kışta tipiye 

tutularak ölme, bazen de kendini asma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki; 

Çukurköy’den Hızır’ın mahkemeye gelip, karındaşı İbrâhim’in koyun gütmek için gittiğinde 

kışın tipiye tutularak Allah’ın izniyle öldüğünü adı geçen karyeden ve bir kişiden davasının 

olmadığını şâhidlerle tasdîk ettirmesidir.386  

Diğer bir kayıt suda boğulan kişiyle ilgilidir. İbrâhim mahkemeye gelip oğlunun 

arkadaşlarıyla sohbet için Merâm canibine gittiklerini sonra hep beraber Çobanboğan büküne 

                                                           
382 KŞS 1 / 22-7. 
383 KŞS 1 / 24-9. 
384 KŞS 1 / 23-6. 
385 Sak, 37 Numara, s.XXXVI. 
386 KŞS 1 / 21-5. 
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yüzmeye gittiklerini, oğlunun kendi fiiliyle suda boğulup öldüğünü kimsede davasının 

olmadığını tescîl ettirmesidir.387 

Hata ile öldürmeyle ilgili bir kayıtta, İlyas adlı kişinin bıçaklanarak öldürüldüğüyle ilgili 

bilgi mevcuttur. Burada İlyas’ın oğlu Zeynel, annesi Küpeli ve eşi Safiye mahkemede Hacı 

‘Alî üzerine dava açmış ve İlyas’ı bıçaklayarak öldürdüklerini söylemişlerdir. Hacı ‘Alî ise 

mahkemede şunları söylemiştir. Birlikte oturup, hıyar yediklerini yanlışlıkla onu sağ 

bacağından vurduğunu ve bu sebeple yaralanıp öldüğünü itiraf etmiştir. Ölen kişinin oğlu, 

annesi ve eşinin talebi ve subaşının da onayıyla mahkeme sonuçlanmıştır. Ayrıca belgenin 

sonunda Hacı ‘Alî, İlyas’ın oğlu Zeynel’e diyet vermeyi de kabul ettiğini bildirmiştir.388 

Çeşitli sebeplerle kişilerin kendilerini astıkları bilgisi de belgelerdeki kayıtlardan 

öğrenilmektedir. Kendini aşan kişiyle ilgili yine ölüm keşfi yapılmıştır. Subaşı evinde kendini 

asan Döndü adlı kızın niçin öldüğünü tespit etmek için, İkizce köyüne gitmiş ve durumu 

sormuştur. Köy ahalisi kızın tutarısı olduğunu, kendi fiiliyle öldüğünü dile getirmişlerdir. Bu 

hususta subaşının ve kızın babası Husen’in bir davasının olmadığı kayıtlara geçmiştir.389  

Ölen kişilerin yakınlarının diyet talebinde bulunduğu da bilinmektedir. Mustafa adlı 

kişi, (ölen yakının kim olduğu belgede belirtilmemiştir.) ölen kişinin, Hazır adlı kişinin 

çukuruna düşüp öldüğünü, müslümanların araya girmesiyle 40 akça olan diyeti alıp, 

davasından vazgeçtiğini bildirmiştir.390 

 

VI. KÖLE VE CARİYE AZÂDI 

Savaşlarda esir edilen veya başka bir yolla ele geçirilip satın alınan erkeklere köle, aynı 

şekildeki kadınlara da câriye denmekteydi. Köle ve câriyeler hürriyetlerine sahip olmayan, 

başkasının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, para ile alınıp satılan kimselerdir. 391 

Köle Türkçe’de kul, bende; Farsça’da gulâm, kadın köle keniz, Arapça’da ise abd 

memlûk, kadın köleler memlûke, câriye gibi kelimelerle ifade edilmiştir.392   

Kölelik İslamiyet’ten önce Araplar’da da sosyal bir müessese olarak bulunmaktaydı. 

Cahiliye devri Araplar’ında köleler kendi ırklarından olmakla beraber, köleler ya savaşlarda 

elde edilir ya da esir pazarlarından satın alınırdı.393 

                                                           
387 KŞS 1 / 26-1. 
388 KŞS 1 / 112-1. 
389 KŞS 1 / 142-9. 
390 KŞS 1 / 220-1. 
391 Sak, Köleler, s.6. 
392 M. Akif Aydın-Muhammed Hamidullah, “Köle”, DİA, C.26, Ankara 2002, s.237.  
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Osmanlılarda köleler önemli bir yer tutmakla beraber kullanım alanları kamu yönetimi, 

askerlik ve ev hizmetleri alanlarında kalmıştır.394 İncelenen belgelerde köleler genellikle ev 

hizmetlerinde kullanılmıştır. Kölelikle ilgili 42 adet kayıt bulunmaktadır. 

Şer‘iye sicillerinde kölelerin genellikle bir karşılık beklemeden, Allah rızası için azad 

edildikleri görülmektedir. Bu azad “hasbeten lillâhil azîm” şeklindedir. Azad belgelerinde de 

kölelerin boyları, ten rengi, göz rengi, kaşının açık veya çatık olması, saç-sakal rengi, varsa 

yarası ve beni, milliyeti gibi vasıfları nadir olarak da yaşı belirtilmekte ve bir karışıklığa sebep 

olmamaya çalışılmaktadır.395  

Azad edilen köleler çoğu zaman, mahkemeye gelerek azad edildiklerini 

ispatlamaktaydılar. Bunları azad edildikleri halde ya azad eden efendileri ya da vârisleri 

tarafından köle olarak kullanılmak, satılmak veya mirasa dahil edilmek istenenler 

oluşturmaktaydı. Ancak daha çok varislere karşı hürriyet ispat eden mu‘taklara 

rastlanılmaktadır. Bunlar kadıya başvurarak, hürriyetlerini ispatlayabilmek için efendisinin 

kendisini azad ettiğine dair iki şâhit göstermeleri halinde hürriyetlerine 

kavuşabilmekteydiler.396 Örneğin; ‘İsâ mahkemede hür olduğunu dile getirmiş, anasına teslim 

edilmiştir. Buna şâhit olarak ‘İsâ’nın babasını i‘tak (serbest bırakılan köle) eden İbrâhim 

Çelebi’nin oğlu Mehmed Çelebi, babasının ölmeden önce ‘İsâ’nın babası ‘Abdullah’ı azad 

ettiğini söylemiş ve ‘Îsâ mu‘tak oğlu hürdür demiştir.397 Diğer bir kayıtta ise Serâş nâm 

câriyenin satılmak istendiği ancak adı geçen câriyenin hür olduğunun ispatı üzerinedir.398 

Köle ve câriye satın alan kimseler, bazen borçlarının tamamını sonra ödemek şartıyla 

almaktaydılar. Bu kimsenin kadıya gelerek borçlarını ikrâr edip tescil ettiklerine de 

rastlanmaktadır.399 Bazen de satışlar vade ile gerçekleştirilebiliyordu. Vadeler kısa süreli 

olabileceği gibi uzun süreli de olabilmekteydi.400 ‘Abdî bin Pîr ‘Alî Hüseyin bin Hasan’dan 8 

altına bir câriye ve sekiz altın da nakid olarak borç almış, borcunu 970 (1563) yılının Zi’l-

ka‘adesinin onikisinden yüzyirmi gün vâde ile ödeyeceğini ikrâr etmiştir.401  

                                                                                                                                                                                     
393 Sak, Köleler, s.10. 
394 Sak, Köleler, s.16. 
395 Sak, Köleler, s.87. 
396 Sak, Köleler, s.130-131. 
397 KŞS 1 / 22-5. 
398 KŞS 1 / 25-1. 
399 Sak, Köleler, s.180. 
400 Sak, Köleler, s.181. 
401 KŞS 1 / 27-3. 
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Köle ve câriye satın alan kimseler borçlarına karşılık çeşitli mallarını da rehin olarak 

gösterebilmekteydiler. Yukarıdaki örneğin devamında ‘Abdî bu borcuna karşılık Tûtî 

Mahallesi’ndeki evini ve Selifar’daki bağını rehn koymuştur. 

Satılan kölenin sahibinin çıkması üzerine satışın iptal edildiği ve alınan paranın tekrar 

iade edildiği de belgelerden öğrenilmektedir. Elvan Halil’den 20 altına ve bir atına karşılık 

Seydi adlı arabı almış, ancak bu araba Hüseyin sahip çıkıp elinden almıştır. Elvan da parasını 

ve atını talep etmiştir. Halil’in kardeşi Hasan on güne değin vermeyi kabul etmiştir.402  

Kaçak kölelerin olduğu da kayıtlardan öğrenilmektedir. Sinan Çavuş’un vekîli Behrâm 

mahkemede Seydi adlı arabın Sinan Çavuş’un mülkü olup, üç yıldan fazladır kaçtığını dile 

getirmiş ve adı geçen arabı sipahi Pîr Ahmed’in elinde bulup dava etmiştir. Sipahi inkâr 

edince, şâhitlerle bunu ispat etmiştir.403 Yine İbrâhim ve Muhmad Altunluya yolunda Mercan 

adlı bir arab tutmuşlar, Muharrem ise bunlara rast gelip, zikr olan arabın kendisinin mülkü 

olduğunu, mülkü iken kaçtığını ifade etmiştir. İbrâhim ve Muhmad inkâr edince, Muharrem 

şâhitlerle durumu ispat etmiştir.404 

Mükatebe veya kitabet akdi adıyla bilinen azatlık sözleşmesi, köle ile efendisi arasında 

yapılan, belirli bir bedel karşılığında köleyi hürriyetine kavuşturan akittir.405 Bedel-i kitâbetin 

nev‘i ve miktarının bilinmesi, ayrıca iki tarafın razı olması da şarttır.406 Köleyi kitabete 

kesmeyle ilgili 4 adet kayıt bulunmaktadır. Bir örnekte Gödene Köyü’nden Muhyiddin İmam, 

Mübârek adlı kölesini, yılda 375 akça vermesi karşılığında 4 yıllığına 1.500 akçaya kitabete 

kesmiştir. Kitabet bedelini ödediğinde azad olacağını bildirmiş, aksi halde yine kulu olacağını 

söylemiştir.407 Yine Halil adlı kişi mahkemede Feraş adlı kölesini 7 yıllığına kitabete 

kestiğini, 7 yıl hizmet ettikten sonra malından azad ettiğini bildirmiştir.408 Buradan 

anlamaktayız ki köleler belirli bir bedel karşılığında hürriyetlerini elde edebilmektedirler. 

 

VII. MÜLKİYET DA‘VÂLARI 

Bu başlık altında 32 adet kayıt vardır. Bunlar genellikle ev, tarla, bağ, bahçe ve mirâs 

hissesi gibi bazı gayr-ı menkuller üzerindeki sahiplik konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklar 

                                                           
402 KŞS 1 / 122-2. 
403 KŞS 1 / 100-9. 
404 KŞS 1 / 146-7. 
405 Cahit Güngör, “Çağdaş Tefsirde “Kölelik” Yorumu”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005, s.36. 
406 Ömer Nasuhi Bilmen, s.47 
407 KŞS 1 / 110-1. 
408 KŞS 1 / 133-10. 
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sonucu mahkemeye intikal eden davalardır. Bu davalarda davacılar mülkün kendilerine ait 

olduğunu, iki şâhitle ispatladığı takdirde, davayı kazanmaktadır.409  

Hacı Bayezid Ahmed Dede’yi mahkemede da‘va etmiştir. Sınırlarını belirttiği yeri 600 

akçaya sattığını, 60 akçasını alıp, geri kalanını talep ettiğini söylemiştir. Ahmed Dede borcu 

inkâr edince, Hacı Bayezid bunu iki şâhitle ispatlamıştır.410 Buradan hareketle mülk 

satışlarında birtakım sorunların çıktığını anlamaktayız. 

Yine başka bir örnekte Emrullah adlı kişi mahkemede Meryem adlı kişiyi da‘va 

etmiştir. Sınırlarını belirttiği üç tahta bağın babası ‘Alî’den kendisine intikâl ettiğini belirtmiş 

ve bu adı geçen bağın Meryem’in tasarrufunda olduğunu dile getirerek, kendisine verilmesini 

istemiştir. Meryem ise bağın yirmi yıldır kendi tasarrufunda olduğunu ve bu bağı satın 

aldığını şâhitlerle ispatlamıştır ve da‘va bu şekilde sonuçlanmıştır.411 

 

VIII. KEFÂLET  

Kefâlet ya da kefîllik belgelerde sıkça rastlanan konulardan biridir. Kişiler mahkemede 

borç ilişkisi, satış, miras ve çeşitli konularda birbirlerine kefîl olmuşlardır. Bu konuyla ilgili 

defterde 115 adet belge bulunmaktadır. Bir örnekte, Hüseyin Hoca 1.700 akça borç karşılığı, 

Akbaş Mahallesi’ndeki evini rehn koymuştur. Hüseyin Hoca ölünce oğlu Halil borcun 200 

akçasını verip, kalan 1.500 akçasını üzerine almış, kardeşi İbrahim Halife’de bu borca kefîl 

olmuştur.412 

İlginç örneklerden birinde, Mehmed adlı kişi adı Bilâl olan ‘arabı mahkemeye da‘va 

etmiştir. Bilâl kızını verecek olup, efendisi ile bozuştuğu için kızı vermekten vazgeçtiğini dile 

getirmiştir. Bilâl ise Mehmed’in yolunu kesip onu rencide etmektedir. Mehmed Bilâl’in 

zararına kefîl talebinde bulunmuş, efendisi Ece Çavuş zararına kefîl olmuştur.413 

Defterde ayrıca kefalet listesi de yer almaktadır. Bu listede kişiler kefil-i diye başlayıp 

babalarının adıyla kayd edilmiş, ‘an karye-i mezbûr ibaresi yer almış bazen de çeşitli 

karyelerin isimleri yazılmıştır. Yine mahalle isimlerinin de yazıldığı görülmektedir. Ayrıca 

kendüm (buğday) ve şa‘ir (arpa) kileleri yazılmıştır. 414 

                                                           
409 Sak, 37 Numara, s.XXXIV. 
410 KŞS  1 / 101-8. 
411 KŞS 1 / 125-4. 
412 KŞS 1 / 14-2. 
413 KŞS 1 / 68-27. 
414 Kefalet Listesi için bakınız; KŞS / 1 28-1, 29-1, 29-3, 30-5, 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8, 67-

9, 67-10, 67-11, 67-12, 67-13, 67-14, 67-15, 67-16, 67-17, 67-18, 67-19, 67-20, 67-21, 67-22, 67-23, 67-24, 
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IX. ORTAKLIK TESCÎLİ 

Bu başlık altındaki belgelerin sayısı 14’tür. Ortaklık konuları ticâret ve zirâattir. 

“Kazıyye-i ‘Abdurrahman bin ‘Abdî ve Devlethân bin ‘Abdî ‘an karye-i Kapân.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân ekinlerinde birbiriyle müşterek oldukları ‘Ömer 

Dede bin Bâyezîd ve Hızır Bâlî bin Pîrî  şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr ‘inde’l-mezbûrîn (11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563).”415 

Abdurrahman ve Devlethân ekinlerde birbirleriyle ortak olduklarını şâhitler aracılığıyla 

mahkemede ikrâr etmişlerdir. 

Ortaklık konusunda da‘vaların da mahkemeye intikal ettiği belgelerden öğrenilmektedir. 

Sinan adlı kişi mahkemede Karagöz üzerine da‘va etmiştir. Karagöz’ün Murâd adlı zimmî ile 

ortak olduklarını, Murâd’ın da onun dükkânındaki mallarda hakkı olduğunu, Murâd’ın ölüp, 

malda olan hakkını beytü’l-mâldan talep ettiğini ifade etmiştir. Karagöz ise, Murâd ile 

Halep’e gitmeden önce, ortaklıktan ayrıldığını, Halep’den gelince ise öldüğünü, kendi 

tasarrufunda olan malda bir ortaklığın söz konusu olmadığını şâhitlerle ispatlamıştır.416 

Burada dikkatimizi çeken bir noktada zimmîlerle ortaklık yapıldığıdır. 

Ortaklar tarafından harcamak için para verildiği de görülmektedir.417 Aynı konu 

ilerleyen belgelerde tekrâr karşımıza çıkmaktadır. Pir Gayip harcamak için para aldığını ikrâr 

etmişti. Burada ise Pir Gayip ve Muslî adındaki kişiler mahkemede İbrahim Beg ile ortaklık 

üzerine Konya ihtisabın ve tevâbi‘ini mukâta‘aya tuttuklarını bildirmişlerdir. Ancak mahsul 

hususunda birtakım anlaşmazlıkları olmuş ve bu konu için hükm-i şerîf getirerek Sinan Beg 

mübâşir tayin olunmuştur. Müslümânların araya girmesiyle 140 sikke altına sulh olunmuştur. 

Taraflar ortaklık hususunda birbirleri üzerinde davalarının olmadığını dile getirmişlerdir.418 

Ortaklıktan feragatla ilgili bir belgede şu bilgiler bulunmaktadır. Mehmed, Halil ile 

Burhaneddin Hamamı’nı ortaklık üzere tutmuşlardır. Mehmed bu ortaklık için 8 altın harç 

                                                                                                                                                                                     
67-25, 67-26, 68-1, 68-2, 68-3, 68-4, 68-5, 68-6, 68-7, 68-8, 68-9, 68-10, 68-11, 68-12, 68-13, 68-14, 68-15, 

68-16, 68-17, 68-18, 68-19, 68-20, 68-21, 68-22, 68-23, 68-24, 68-25, 68-26, 68-28, 68-29, 68-30, 68-31, 

68-32, 68-33, 68-34, 69-1, 69-2, 69-3, 69-4, 69-5, 69-6, 69-7, 69-8, 69-9, 69-11, 69-12, 69-13, 69-14, 69-16, 

69-17, 69-18, 69-19, 69-20, 69-21, 69-22, 69-24, 70-4, 70-5, 70-6, 70-7, 70-8, 70-9, 70-10, 70-11, 70-13, 

70-13, 72-3, 72-4. 
415 KŞS 1 / 100-3. 
416 KŞS 1 / 111-1. 
417 Kazıyye ikrâr-ı Pîr Gâyib bin Sevindik ma‘a İbrâhim Emin. Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Pîr Gâyib 

ikrâr idüp harç içün ortaklarım bana yirmidört altûn virmişlerdi bin akçasın yerli yerine virdim dedikde 

ikrârı bi’t-talep defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 

1563). KŞS 1 / 145-13. 

418 KŞS 1 / 168-3. 
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etmiştir. 8 altını Hüsrev Çavuş’dan alıp, kendisi ortaklıktan feragat edip, yerine Hüsrev 

Çavuş’u nasp etmiştir. Hüsrev Çavuş ve Halil’in onayı üzerine olay sicile kaydedilmiştir.419 

 

X. DA‘VANIN TEHİRİ VE VAZGEÇİLMESİ 

Bu başlık altında 3 adet kayıt mevcuttur. İlk kayıtta zamanaşımına uğrayan da‘vanın 

görülmesinin reddi yer almaktadır.420 

İkinci kayıtta ise, davası olmadığının kaydı ile ilgili bilgi yer almaktadır. Kulhatun 

mahkemede Veli üzerinde bir davası olmadığını bildirmiş, Veli’nin tasdîki üzerine konu sicile 

kaydedilmiştir.421 Burada dava konusunun ne olduğu bilgisi bulunmamaktadır. 

Son kayıt ise, sekbân ve nefer hakkındaki da‘vanın tehiri ile ilgilidir. Hacı mahkemede 

sekbân ve nice neferin yoldaşlarıyla oğlanını ve hayli rızkını yağmaladığını söyleyip da‘va 

etmiştir. Hükm-i şerîf dahi getirmiştir. Ancak adı geçen sekbân ve neferin yoldaşlarının 

mahkemede hazır bulunmadıkları dolayısıyla da‘vâsını tehir etmiştir. Yoldaşları getirdiğinde 

davası ne ise yüz yüze görülmesini istemiştir. Sekban ve nefer tasdîk edip, olay sicile bu 

şekilde kaydedilmiştir.422 

                                                           
419 KŞS 1 / 180-5. 
420 Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Süleymân meclis-i şer‘de mezbûr İbrâhim üzerine da‘vâ idüp baban 

Hızır’a ve karındaşı Hâcı Hüseyin’e onsekiz yıl mikdârı zamandır altıbin akça virdim didikde onbeş yıllık 

da‘vânın emr-i şerîfsiz istimâ‘-ı memnû‘ olduğu sebepden istimâ‘ olunmayup zikr olan da‘vâ ikrârı ile onbeş 

yıldan ziyâde da‘vâ itdügü bi’t-talep defter olundu fî evâhir-i Zi’l-hicce sene 970 (21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-

19 Ağustos 1563). KŞS 1 / 112-6. 
421 KŞS 1 / 179-6. 
422 KŞS 1 / 216-4. 
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SONUÇ 

Şer‘iye sicilleri ya da diğer adıyla mahkeme kayıtları çok değişik konularda bilgi 

içermektedir. Hem kadılar tarafından tutulan kayıtlar hem de padişah tarafından gönderilen 

fermanların bu defterlere kaydedildiğini görmekteyiz. Ayrıca Şeyhülislam tarafından 

gönderilen fetvalar da mevcuttur. Bu siciller özellikle sosyal ve mahallî tarih çalışanlar 

açısından son derece önemlidir. Çünkü Osmanlı hayatının aile, toplum, ekonomi ve hukuk 

gibi birçok alanının tarihi için önemli kaynaklardır. 

Konya’nın 1 Numaralı defteri 970-1019 yıllarına ait olup 15,5 x 41 cm ebatında 273 

sayfadır. Defterde değişik türden konular mevcuttur. En çok öne çıkanlar; nikâh akdi, vakıftan 

borç para alınması, miras, alacak davası, mülk satışları, ferman vb. 

Defterin büyük bir kısmını nikâh akidleri oluşturmuştur. Aile toplumun temel taşıdır. 

Bu nedenle, nikâh akidlerinin çoğu da devlet denetiminde gerçekleştirilmiştir. Böylece, 

kadının birtakım hakları da güvence altına alınmıştır. Çünkü erkeğin boşama hakkına sahip 

olması kadın için büyük bir zulümdür. Evliliklerin kayıt altına alınmasıyla, ilerleyen 

zamanlarda boşanma meydana geldiğinde kadın dulluk sigortası denilen mehirden 

yararlanabilmiş ve mahkemeye başvurarak hak talep edebilmiştir. Nikâh akitlerindeki mehir 

miktarları dikkat çekicidir. Bu da dönemin sosyal ve ekonomik yaşantısı hakkında bilgi 

vermektedir. Aynı zamanda boşanan tekrar evlenen kişilerin de bir hayli fazla olduğu 

gözlemlenmiştir ve yine kölelerin de evlendiğine dair kayıtlar bulunmuştur. Ayrıca nikâh akdi 

sırasında mahalle isimlerinin belirtilmiş olmasından dolayı birçok mahalle, köy, kaza isimleri 

hakkında da bilgi sahibi olmak mümkündür. Çok farklı isimlerin zikr edildiği dikkatleri çeken 

bir diğer noktadır. Bayan isimlerinden farklı olanlar; Ördek, Ordu, Haskadın, Havza, Ayşe 

Bacı vs. Erkek isimlerinden de dikkat çekenler; Beğendik, İnsan, Elagöz, Küçük, Apardı, 

Güvendik vs. Bu örnekler, sosyal tarih alanında şer‘iye sicillerinin ne kadar zengin bir kaynak 

olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir.  

Defterde en çok işlenen konulardan bir diğeri de para vakıflarından borç alınmasıdır. 

Para vakıfları adından da anlaşılacağı üzere paraların vakf edilmesiyle kurulan vakıflardır. Bu 

vakıflardan belli oranlarda borç alınmış ve bu borç karşılığı ev, bağ, bahçe gibi 

gayrımenkuller ya satılmış ya da rehin olarak bırakılmıştır. Ayrıca % 10 ile % 20 arasında faiz 

ödendiğine dair bilgiler de bulunmaktadır. Bu faiz oranının hiçbir zaman % 20’yi geçmediği 

de görülmüştür. İslam faizi yasakladığından dolayı, başlangıçta para vakıfları pek hoş 

karşılanmamıştır. Ancak muâmele-i şer‘iye denilen şer‘î hile ile caiz görülmüştür. Özellikle 

Şeyhü’l-islâm Ebu’s-suûd Efendi’nin fetvasıyla para vakıfları yaygınlık kazanmıştır. Buradaki 
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amacın kâr değil, insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğu düşüncesi şeklinde 

yorumlanmıştır.  

Mülk satışları, alacak-borç ilişkilerinin çok olması, toplumdaki ekonomik hayatın ne 

kadar canlı olduğunu ve ilişkilerin çoğunu da bu gibi ekonomik faaliyetlerin oluşturduğunu 

göstermektedir.  

Defterde küfür, darp, içki içildiğinin tesbiti gibi değişik konularda kayıtlar da 

mevcuttur. Buradan anlaşılmaktadır ki, sosyal kontrol kendi haline bırakılmamış, toplumun 

düzenini bozacak her türlü olay engellenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu belgelerin 

sayısının çok az oluşu da, yine bu gibi kötü alışkanlıklara devlet tarafından müdahale edildiği 

şeklinde yorumlanabilir. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse insanların bir arada yaşadığı, hayatı birlikte 

paylaştıkları her yerde, yani toplumda çeşitli aktivitelerin, olayların ve sorunların olması 

tabiidir. Defterde de gördüğümüz üzere, gerek alış veriş, gerek borçlanma, evlenme, 

anlaşmazlıklar, mülk satışları ve gerekse darp, küfür, hırsızlık gibi birtakım olaylar 

yaşanmıştır. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki,  bu defterlerde iyi-kötü, olumlu-olumsuz, 

toplumu ilgilendiren her türlü bilginin bulunması, sicillerin, o toplumun hayatını yansıtması 

açısından ne derece önemli kaynaklar olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sicillerin kültür tarihimiz açısından da çok önemli kaynaklar olduklarını incelenen 

belgeler ortaya koymuştur. Sicillerde çeşitli yer adları, deyimler, gelenek ve görenekler, 

nikah, lakaplar, mahalle adları ve komşuluk ilişkileri gibi konular o dönemin kültürünü 

yansıtmaktadır. 

Ayrıca siciller tarihi doğru bir şekilde yorumlamamıza kaynaklık etmektedir. Konya’nın 

1 Numaralı Şer‘iye Sicili defteri de en eski bilgileri ihtiva etmesinden dolayı, o dönem 

Konyasını anlama ve yorumlamada bize ışık tutmaktadır. 
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METİN 

 

1-1 Vakıf Alacağını Tescîl 

Oldur ki Mehmed Çelebi Efendi ki Kara Bıçak dimekle ma‘rûfdur mahmiye-i 

Konya’da vakf itdiği nukûdu hâlâ mütevellisi olan Mehmed bin Mehmed ve zimem-i nâssa 

def‘ eyleyüp ikrâr eyledikleri sicillâtıdır ki zikr olunur tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-

harâm sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 1019 / 26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Kefîl-i mâl-ı vakf-ı m. 

 

1-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

 500 Der-defter. 

ʻİbâdî bin el Mehmed ‘an mâl-ı vakfi’l-mezbûr meblağ 500 ‘an bahâ-i çuka meblağ 

100. 

Merkûm ʻİbâdî mütevelli-i mezbûr mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan 

mâl-ı vakf-ı mezbûrde beşyüz akça olup mukâbelesinde mahmiye-i Konya mahallâtından 

Akbâş nâm mahallede vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi 

rehn vazʻ eyledim didikde mezbûrun ikrârın mütevelli-i merkûm kabûl idicek bi’t-taleb kayd 

olundu tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 

1019 / 26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Sâdık Beg bin Kaya, ʻAbdurrahman bin ʻAlî Hoca, İbrâhîm bin Mûsâ, İlyâs bin 

Tûnîl(?) ve gayruhum. 

 

1-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

           100 Der-defter. 

İbrâhîm bin Mûsâ ‘an mâl-ı vakf-ı m ‘an asl meblağ 1.000 ‘an bahâ-i çuka meblağ 200. 

Merkûm İbrâhîm mütevelli-i mezbûr mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan 

meblağ-ı merkûm bin akça mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da Serler nâm mevziʻde vâkiʻ 

lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde 

mezbûrun ikrârın mezbûr Mehmed dâhî kabûl ve tasdîk idicek kayd olundu tahrîren fî evâ’il-

i şehr-i Muharremi’l-harâm sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 1019 / 26 Mart- 4 Nisan 

1610). 

Min ilahî en-nebeviyye ʻaleyhi ekmelü’t-tahiyye. 

Sâdık Beg ibn Kaya, ʻAbdurrahman bin ʻAlî Hoca, İlyâs bin Tûnîl(?), ʻİbâd bin 

Mehmed ve gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl İdrîs bin Tûnîl(?). 

 

1-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

500 Der-defter. 

Mehmed bin ʻAbdullah el-bevvâbü’s-sultânî ʻani’l-asl meblağ 500 ʻan bahâ-i çuka 

meblağ 100. 

Merkûm Mehmed mütevelli-i mezbûr mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde 

olan meblağ-ı mezbûr beşyüz akça olup mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da Hocacihân 

nâm mevziʻde vâkiʻ tahmînen dörd dönüm mülk bağ yerini rehn vazʻ eyledim didikde 
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mukırr-ı mesfûrun ikrârın mezbûr mütevelli kabûl ve tasdîk idicek kayd olundu tahrîren fî 

evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 1019 / 26 Mart- 4 

Nisan 1610). Min ilahî en-nebeviyye ʻaleyhi ekmelü’t-tahiyye. 

Sâdık Beg bin Kaya, Ahmed bin Alî, Yûsuf bin Receb, Mehmed bin Hasan ve 

gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl oğlu Cân olmuşdur. 

 

1-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

100 Der-defter. 

ʻAbdî bin Mehmed el-hayât ʻan mâl-ı vakfi’l-mezbûr ʻani’l-asl meblağ 1.000 ʻan bahâ-

i çuka meblağ 100. 

Mezbûr ʻAbdî mütevelli-i mersûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan 

mâl-ı vakf-ı mezbûr mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da İçkalʻa nâm mevziʻde vâkiʻ lede’l-

ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde mütevelli-i 

merkûm dâhî kabûl idicek bi’t-taleb kayd olundu tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-

harâm sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 1019 / 26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Min ilahî en-nebeviyye ʻaleyhi ekmelü’t-tahiyye. 

Sâdık Beg bin Kaya, Süleymân bin İbrâhîm, ʻÎsâ bin Mehmed, Mehmed bin (boş) ve 

gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl Mustafâ bin İshak. 

 

1-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

350 Der-defter. 

Nûrullah bin Velî ʻan mâl-ı vakf-ı m ʻani’l-asl meblağ 350 ʻan bahâ-i çuka meblağ 90. 

Mezbûr Nûrullah mütevelli-i mezbûr Mehmed mahzarında takrîr-i kelâm idüp meblağ-

ı merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya mahallâtından Uluırmak Mahallesi’nde vâkiʻ 

lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde 

mezbûr mütevelli talebiyle kayd olundu tahrîren fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Muharrem 1019 / 

26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Sâdık Beg bin Kaya, Süleymân bin İbrâhîm, ʻÎsâ Efendi bin Mehmed ve gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl oğlu ʻAlî. 

 

2-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

500 Der-defter.  

Süleymân bin İbrâhîm ʻan mâl-ı vakf-ı m ʻani’l-asl meblağ 500 ʻan bahâ-i çuka meblağ 

100. 

Mezbûr Süleymân mütevelli-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde 

olan meblağ-ı merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya mahallâtından Yedilersultân 

Mahallesi’nde vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn 

virdim didikde bi’t-taleb kayd olundu tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene tisʻa 

ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 1019 / 26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Min ilahî en-nebeviyye ʻaleyhi ekmelü’t-tahiyye. 

Sâdık Beg bin Kaya, ʻÎsâ Efendi bin Mehmed, ʻAlî bin Durmuş ve gayruhum. 
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Kefîl-i bi’l-mâl. 

 

2-2 Bu Belge Darb Edilmiştir 

 

2-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni  

Der-defter. 

Memişâh bin Pîrî ʻan mâl-ı vakf-ı m ʻani’l-asl meblağ 1.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 

200. 

Mezbûr Memişâh mütevelli-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetinde olan 

meblağ-ı merkûm bin akça mukâbelesinde mahmiye-i (Konya) mahallâtından Dîvhüdâ 

Mahallesi’nde vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ 

eyledim didikde mezbûrun ikrârın merkûm mütevelli kabûl ve tasdîk idicek kayd olundu 

tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 1019 / 

26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Sâdık Beg bin Kaya, ʻÎsâ Efendi bin Mehmed, ʻAlî bin Durmuş, İbrâhîm bin Mûsâ ve 

gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl ʻAbdulkerîm bin Memişâh. 

 

2-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Ahmed bin İbrâhîm ʻani’l-asl meblağ 3.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 600. 

Mezbûr Ahmed mütevelli-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan 

meblağ-ı merkûm üçbin akça mukâbelesinde mahmiye-i Konya mahallâtından (boş) vâkiʻ 

lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde bi’t-

taleb setb olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Muharrem 1019 / 26 Mart- 4 Nisan 1610). 

 

2-5 Vakf Alacağını Aldığını Tescîl ve Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk 

Rehni 

Mezkûr Minâyil zimmetinde olan meblağ-ı mezbûr dörtyüz akçayı mütevelli-i sâbık 

İsma‘îl Halîfe alup üzerine almağın mütevelli-i cedîd Nasrullah dörtyüz akça İsma‘îl Halîfe 

üzerinden kabûl idüp alacak oldum mezbûr Minâyil’in zimmetini berî eyledim didikde ikrârı 

kayd şud evâhir-i Rebîʻü’l-evvel sene sitte ve ʻışrîn ve elf (21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026 / 29 

Mart- 7 Nisan 1617). 

Mehmed Beşe bin Hüseyin, ʻAlî bin Hâcı, Bekir bin Bekrî ve Dâvûd bin Hâcib. 

Minâyil veled-i Mîhâyîl en-Nasrânî ʻani’l-asl meblağ 400 ʻan bahâ-i çuka meblağ 80 

ilâ temâmi’s-sene. 

Mezbûr Minâyil merkûm mütevelli mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan 

meblağ-ı merkûm dördyüz akça mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da İçkalʻa nâm mevziʻde 

vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim 

didikde gıbbe’t-taleb sebt olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026 / 29 Mart- 

7 Nisan 1617). 

Sâdık Beg bin Kaya, Hüseyin Hoca ibn Ahmed, Bayram bin ʻAbdullah ve gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl Dimitri veled-i Mihâyil. 
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3-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Hâlâ mütevelli olan Nasrullah işbu merkûm Dimitri zimmetinde olan meblağ-ı mezbûr 

beşyüz akçayı bi’t-tamâm alup zimmetini berî eyledim bâkî kalmadı didikde ikrârı mezbûr 

Dimitri talebiyle kayd olundu hurrire evâhir-i Rebîʻü’l-evvel sene sitte ve ʻışrîn ve elf (21-30 

Rebîʻü’l-evvel 1026 / 29 Mart- 7 Nisan 1617). 

ʻAlî Çelebi ibn Harûn Çelebi, ʻAlî bin Hâcı, Mollâ ʻAlî bin Mahmûd ve gayruhum. 

500 Der-defter. 

Dimitri veled-i Mîhâ’îl ʻan mâl-ı vakf-ı m ʻani’l-asl meblağ 500 ʻan bahâ-i çuka 

meblağ 100. 

Mezbûr Dimitri mütevelli-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan 

meblağ-ı merkûm beşyüz akça mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da vâkiʻ İçkalʻa nâm 

mevziʻ kurbunda lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ 

eyledim didikde bi’t-taleb kayd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026/29 

Mart-7 Nisan 1617)  

el-mezbûrûn 

Kefîl-i bi’l-mâl Minâyil karındaşıdır. 

 

3-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Süleymân bin Yûsuf ʻani’l-asl meblağ 1.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 200. 

Mezbûr Süleymân mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan meblağ-ı 

merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya mahallâtından Alacamescid nâm mahallede vâkiʻ 

lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde 

gıbbe’t-taleb kayd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026 / 29 Mart- 7 Nisan 

1617). 

Ahmed Efendi bin Yûsuf, Kemâl bin Receb, Mustafâ bin Halîl ve gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl. 

 

3-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

ʻOsmân bin Budak ʻani’l-asl meblağ 600 ʻan bahâ-i çuka meblağ 120. 

Mezbûr ʻOsmân mahfel-i kazâda mütevelli-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

zimmetimde olan meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da Cüllâhistân 

Mahallesi’nde vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ 

eyledim didikde mütevelli-i mezbûr talebiyle ʻalâ hüve’l-vâkiʻ kayd olundu tahrîren fî 

evâsıt-ı şehr-i Muharremi’l-harâm sene 1019 (11-20 Muharrem 1019 / 5-14 Nisan 1610). 

Ahmed Efendi bin Yûsuf, Receb bin Süleymân, Mustafâ bin Halîl ve gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl İbrâhîm Çelebi ibn Budak. 

 

3-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Kademli bin (boş) el-kasâb ʻani’l-asl meblağ 2.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 400. 
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Mezbûr Kademli mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan meblağ-ı 

merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da (boş) nâm mahallede vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde gıbbe’t-taleb kayd 

olundu fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 1019 / 5-14 Nisan 1610). 

Li-sâbıkûn. 

Kefîl Hüseyin Hoca bin Ahmed el-Hatîb. 

 

3-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Mehmed Çavuş ibn ʻAlî ʻani’l-asl meblağ 2.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 400. 

Mezbûr Mehmed Çavuş mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan meblağ-

ı merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da İçkalʻa nâm mevziʻde vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde gıbbe’t-taleb kayd 

olundu fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 1019 / 5-14 Nisan 1610). 

Li-sâbıkûn. 

Kefîl oğlu ʻAlî’dir. 

 

3-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

ʻAbdulkerîm bin Mehmed ʻani’l-asl meblağ 1.600 ʻan bahâ-i çuka meblağ 320. 

Mezbûr ʻAbdulkerîm mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan meblağ-ı 

merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da Tevekkül nâm mahallede vâkiʻ lede’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde gıbbe’t-taleb 

kayd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 1019 / 5-14 Nisan 1610). 

Mehmed Çelebi bin Bezci Burak, Süleymân bin Mehmed, Ahmed Efendi bin Yûsuf, 

ʻAlî bin Halîl ve gayruhum. 

Kefîl.  

 

4-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Hüseyin Ağa ibn Kablan Ağa ʻani’l-asl meblağ 2.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 300. 

Mezbûr Hüseyin mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan meblağ-ı 

merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya mahallâtından (boş) nâm mahallede vâkiʻ lede’l-

ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde gıbbe’t-

taleb kayd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 1019 / 5-14 Nisan 1610). 

Ahmed Efendi bin Yûsuf, Hâcı Hoca ibn (boş) el-imâm, Süleymân bin Mehmed ve 

gayruhum. 

Kefîl-i bi’l-mâl el-Hâc Sarı Caʻfer bin (boş) dır. 

 

4-2 Vakıfdan Alınan Borcun İkrârı  

Der-defter. 

Kablan Ağa ibn (boş) ʻani’l-asl meblağ 400 ʻan bahâ-i çuka meblağ 80. 
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Mezbûr Kablan mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde mâl-ı vakf-ı 

mezbûrdan dörtyüz akça vardır didüğü mütevelli ma‘rifetiyle kayd olundu fî’t-târîh el-

mezkûr (11-20 Muharrem 1019 / 5-14 Nisan 1610). 

Li-sâbıkûn. 

 

4-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Bâyezîd bin Eykad ʻani’l-asl meblağ 450 ʻan bahâ-i çuka meblağ 90. 

Mezbûr Bâyezîd mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan meblağ-ı 

merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da Dehüdâ nâm mahallede vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-

cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ eyledim didikde gıbbe’t-taleb kayd 

olundu tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Muharrem 

1019 / 26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Ahmed Efendi bin Yûsuf, Şevkî Çelebi bin Hâcı Beg, Yûsuf bin Ahmed ve gayruhum. 

 

4-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Bekir bin Keş ʻani’l-asl meblağ 2.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 400. 

Mezbûr Bekir mahfel-i kazâda mütevelli-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

zimmetimde olan meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da Karacihân 

Mahalle’de vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ 

eyledim didikde gıbbe’t-taleb kayd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Muharrem 1019 / 26 

Mart- 4 Nisan 1610). 

Li-sâbıkûn. 

Kefîl-i bi’l-mâl Kemâl bin Keş’dir. 

 

4-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

ʻAlî bin (boş) el-Hanvâti? ʻani’l-asl meblağ 1.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 200. 

Mezbûr ʻAlî mahfel-i kazâda mütevelli-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

zimmetimde olan meblağ-ı merkûm mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da Cüllâhistân nâm 

mevziʻde vâkiʻ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn vazʻ 

eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk kayd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Muharrem 1019 / 26 

Mart- 4 Nisan 1610). 

Li-sâbıkûn. 

Kefîl. 

 

4-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Der-defter. 

Kara Mûsâ bin (boş) ʻani’l-asl meblağ 1.000 ʻan bahâ-i çuka meblağ 200. 

Mezbûr Mûsâ mahfel-i kazâda takrîr-i kelâm idüp zimmetimde olan meblağ-ı merkûm 

mukâbelesinde mahmiye-i Konya’da vâki‘ (boş) ma‘lûmü’l-hudûd olan mülk menzilimi rehn 
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vazʻ eyledim didikde gıbbe’t-taleb kayd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Muharrem 1019 / 

26 Mart- 4 Nisan 1610). 

Li-sâbıkûn. 

Kefîl-i bi’l-mâl Ezelî-zâde oğlu Mustafâ Çelebi. 

 

5-1 Vakfdan Alınan Borcun İkrârı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Süleymân  maʻa Mehmed bin Mehmed el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Mûsâ meclis-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr Mehmed mahzarında 

ikrâr idüp evkâf-ı merkûme mâlından zimmetimde bin akça olup vakfa deynim olmağın 

meblağ-ı mezbûru sene tisʻa ‘aşere ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene ikiyüz 

akça mürâbahâ-i şer‘iyesiyle virüp edâ eyleyecek oldum didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr 

tasdîk idüp Derviş Receb bin Mehmed ve mezbûr emr ile kefîl-i bi’l-mâl oldum didiği bi’t-

taleb kayd şud evâhir-i Ramazânü’l-mübârek sene tisʻa ʻaşere ve elf (21-30 Ramazân 1019 / 

7-16 Aralık 1610). 

Mehmed bin ʻAbdî ve Ahmed Efendi bin Hamdî ve Muslî Efendi el-müderris ve 

gayruhum. 

 

5-2 Vakfdan Alınan Borcun İkrârı (Bu Belge Yarım Bırakılmıştır) 

İkrâr-ı Murâd veled-i Îvâd maʻa Mehmed bin Mehmed el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Murâd ikrâr idüp evkâf-ı merkûme mâlından Süleymân üzerinde bin 

akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru.  

 

5-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr Mehmed bin Mehmed el-mütevelli maʻa Hızır veled-i Murâd. 

Budur ki mezkûr Mehmed bin Mehmed meclis-i kazâda işbu Hızır veled-i Murâd nâm 

zımmî mahzarında ikrâr idüp Süleymân üzerine bin akça olup Çirkâb ayağında hudûdu 

meşhûr olup mezkûra beyʻ-i bâtla beyʻ eyledüğü menzili vakfa rehn idüp hâlâ meblağ-ı 

mezbûru mezbûr Hızır’dan sâlyâne eylemekle ben dâhi kabûl eyleyüp rehn eyledim didikde 

mukırr-ı merkûmun ikrârın mezbûr Hızır tasdîk ve kabûl idüp bi’t-taleb kayd olundu evâ’il-i 

şehr-i Şevvâl sene tisʻa ʻaşere ve elf (1-10 Şevvâl 1019 / 17-26 Aralık 1610). 

Sadîk Beg ve Bayram bin ‘Abdullah ve Velî bin İbrâhîm ve gayruhum. 

 

5-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Konya’dan Kerîm bin Memi nâm kimesne mahfel-i 

kazâda işbu merhûm mezbûr vakf mütevellisi İsma‘îl Halîfe ibn Hasan nâm kimesne 

mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûrdan mütevelli-i sâbık Mehmed yedinden mukaddemâ 

beşyüz akça alup hâlâ mütevelli-i cedîd İsma‘îl Halîfe ile dâhî tecdîd-i muʻâmele lâzım 

olmağın işbu sene ihdâ ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene evini oniki 

akça muʻâmeleye kabûl idüp devr-i şerʻî tarîki ile sene temâmında beşyüz akça asl-ı mâl ve 

yüz akça muʻâmele lâzımü’l-edâ deynim olup Mahalle-i Dehüdâ’da vâki‘ hudûdu maʻlûm 

menzilim meblağ-ı mezbûra rehndir deyüp mütevelli-i merkûm bi’l-muvâcehe kabûl ve 

tasdîk itdüğü kayd şud evâsıt-ı şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene ʻışrîn ve elf (11-20 Şevvâl 

1020 / 17-26 Aralık 1611). 
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Celâsin bin Ertaydı, Kadem bin ʻAlî Bâlî, ‘Abdulvehhâb Çelebi el-kâtib, Bayram bin 

‘Abdullah ve gayruhum. 

Meblağ-ı mezbûr sene sitte ve ʻışrîn ve elf Zî’l-kaʻdesi evâsıtında mütevelli Nasrullah 

yedine vâsıl olup berât zimmetine kayd şud. 

 

5-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Konya’dan Kadem bin ʻAlî Bâlî nâm kimesne mahfel-i 

kazâda mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûrdan merhûm İbrâhîm Çelebi 

yedinden mukaddemâ ikibin akça alup mütevelli-i merkûm ma‘rifetiyle Hüseyin Hoca ibn 

Ahmed nâm kimesneye teslîm idüp yine zimmetimde olup sene ihdâ ʻışrîn ve elf Muharremi 

gurresinden ilâ temâmi’s-sene tecdîd-i muʻâmele ve devr-i şerʻî ile zikr olunan bin akça her 

on akça iki akça muʻâmeleye kabûl idüp Mahalle-i Öylebanladı’da vâki‘ hudûdu maʻlûm 

menzilim rehndir deyüp mütevelli-i merkûm tasdîk itdüğü kayd şud fî’t-târîh (11-20 Şevvâl 

1021 / 17-26 Aralık 1611). 

‘İnde şuhûdü’l-mezbûrîn. 

 

5-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Sadırlar’dan İbrâhîm Ağa ibn Mûsâ mahfel-i kazâda işbu 

vakf-ı mezbûr mütevellisi İsma‘îl Halîfe ibn Hasan nâm kimesne mahzarında ikrâr idüp 

mukaddemâ vakf-ı mezbûrdan bin akça alup sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi 

gurresinden tecdîd-i muʻâmele lâzım olup yine meblağ-ı mezbûru onun on iki akça hesâbı 

üzere devr-i şerʻî üzere zimmetime alup sene temâmında asl-ı mâl bin ve muʻâmele ikiyüz 

akça lâzımü’l-edâ deynimdir deyüp ve mahalle-i merkûmda vâki‘ hudûdu maʻlûm menzilim 

rehndir deyücek mukırr-ı merkûmun ikrâr-ı meşrûhun mütevelli-i mesfûr bi’l-muvâcehe 

kabûl ve tasdîk itdikde mâ-vakaʻa gıbbe’t-taleb tahrîr olundu fî evâsıt-ı şehr-i Şevvâli’l-

mükerrem sene ʻışrîn ve elf (11-20 Şevvâl 1020 / 17-26 Aralık 1611). 

ʻOsmân Çelebi el-kâtib, Celâsin bin Ertaydı, Süleymân bin Mustafâ, Ahmed bin Halîl, 

Bayram bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

6-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ahmed Halîfe ibn İbrâhîm nâm kimesne mahfel-i kazâda 

vakf-ı mezbûra İsma‘îl’den mukaddem mütevelli olan Mehmed bin Mehmed mahzarında 

ikrâr idüp vakf-ı mezbûra üçbin akça deynim olup hâlâ tecdîd-i muʻâmele lâzım olmağın 

meblağ-ı merkûmu yine işbu ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene 

her on akçayı iki akça mu‘âmele hesâbı üzere devr-i şerʻi ile sene-i mezbûre temâmına kabûl 

itdim asl-ı mâl ve muʻâmele lâzımü’l-edâ deynim olup Mahalle-i Medrese’de vâki‘ hudûdu 

maʻlûm menzilim rehndir deyüp mütevelli-i merkûm tasdîk itdüğü ve mezkûr Ahmed 

mütevelli-i cedîd İsma‘îl Halîfe’ye hîn-i talebinde edâ iderin didiği kayd şud fî evâhir-i şehr-

i Zî’l-kaʻde sene ʻışrîn ve elf (21-30 Zî’l-kaʻde 1020 / 25 Ocak- 3 Şubat 1612). 

Celâsin bin Ertaydı, Ahmed bin Halîl, Bayram bin ‘Abdullah, Şehsuvâr bin Mustafâ ve 

gayruhum. 

 

6-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Bekir bin Keş mahfel-i kazâda işbu mütevelli İsma‘îl bin 

Hasan mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûra bin akça deynim olup hâlâ tecdîd-i muʻâmele 
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lâzım olup işbu meblağ-ı merkûmu işbu sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ 

temâmi’s-sene her on akçayı iki akça mu‘âmele hesâbı üzere kabûl itdim deyüp vakf-ı 

fecâtda(?) vakiʻ menzilim rehndir deyüp hâzır-ı fî’l-meclis olan Kemâl bin Keş meblağ-ı 

merkûma mezkûr Bekir emri ile kefîl-i bi’l-mâlım deyüp mütevell-i merkûm tasdîk itdüğü 

kayd şud evâsıt-ı şehr-i mezbûr (11-20 Zî’l-kaʻde 1020 / 25 Ocak- 3 Şubat 1612). 

Sıddîk bin Kaya, Bayram bin ‘Abdullah, Celâsin bin Ertaydı ve gayruhum. 

 

6-3 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Beg ibn Kablan maʻa İsma‘îl Halîfe el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Hüseyin Ağa ibn Kablan işbu mütevelli-i mezbûr İsma‘îl Halîfe 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûr 

deynim olmak ile ʻAlîgâv Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi beyʻ-i bâtla beyʻ idüp 

sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremü’l-harâmı gurresinden ilâ temâmi’s-sene dörtyüz akça 

icâreye kabûl eyledim didikde mezkûr Hüseyin Beg’in vech-i meşrûh üzere olan ikrârın 

mütevell-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Zî’l-kaʻde 

1020 / 25 Ocak- 3 Şubat 1612). 

Sıddîk bin Kaya, Bayram bin ‘Abdullah, Celâsin bin Ertaydı ve gayruhum. 

 

6-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çavuş ibn ʻAlî Çavuş ma‘a mütevelli Mehmed bin 

Mehmed. 

Budur ki mezkûr Mehmed Çavuş mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i merkûm 

mahzarında ikrâr idüp vakf-ı merkûma ikibin akça deynim olup hâlâ tecdîd-i muʻâmele 

lâzım olmağın meblağ-ı merkûmu devr-i şerʻî ile her on akçayı iki akça mu‘âmeleye işbu 

sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene kabûl itdim sene 

temâmında asl-ı mâl ve muʻâmele lâzımü’l-edâ deynim olup Mahalle-i İçkalʻa’da vâkiʻ 

hudûdu maʻlûm menzilim meblağ-ı merkûma rehndir deyüp hâzır-ı fî’l-meclis olan ʻAlî nâm 

oğlu meblağ-ı merkûma onad(?) asl ve mu‘âmele-i mezkûr babam emri ile kefîl-i bi’l-mâlım 

deyücek mukırrân-ı merkûmân asîl ve kefîlin ikrâr-ı meşrûhun mukırr lehü’l-mesfûr 

mütevelli bi’l-muvâcehe kabûl ve tasdîk itdikde mâ-vakaʻa gıbbe’t-taleb tahrîr olundu fî 

evâhir-i şehr-i Saferi’l- muzaffer sene ihdâ ve ʻışrîn ve elf (21-29 Safer 1021 / 23-30 Nisan 

1612). 

el-Hâc Mehmed bin eş-şehîr Ya‘kûb Hoca, Mustafâ el-mi‘mâr, Hüseyin Hoca ibn el-

Hâc Ahmed, Süleymân bin Mustafâ, Celâsin bin Ertaydı ve gayruhum. 

 

6-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin el-Hâc Yûsuf ma‘a mütevelli Mehmed bin Mehmed. 

Budur ki mezkûr Mehmed mahfel-i kazâda mütevelli-i merkûm mahzarında ikrâr idüp 

mu’cir ʻAbdî nâm kimesne zimmetinden zimmetime nakl oluma vakf-ı mezbûra bin akça 

deynim olup hâlâ tecdîd-i muʻâmele lâzım olmağın meblağ-ı merkûmu işbu sene ihdâ ve 

‘ışrîn ve elf Muharrem gurresinden ilâ temâmi’s-sene her on akçayı iki akça mu‘âmeleye  

devr-i şerʻî ile zimmetime alup sene temâmında asl-ı mâl ve mu‘âmele lâzımü’l-edâ 

deynimdir ve Mahalle-i İçkalʻa’da vâkiʻ hudûdu maʻlûm menzilim meblağ-ı merkûma 

rehndir deyüp mütevelli-i merkûm tasdîk itdüğü kayd şud fî evâsıt-ı şehr-i Saferi’l-muzaffer 

sene ihdâ ʻışrîn ve elf (21-29 Safer 1021 / 23-30 Nisan 1612). 
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Ahmed bin Halîl, Celâsin bin Ertaydı, ‘Abdurahmân Çelebi el-kâtib, Süleymân bin 

Mustafâ, Hüseyin Hoca ibn el-Hâc Ahmed, Mehmed Çelebi ibn Bayrakdâr ve gayruhum. 

 

6-6 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

Kazıyye-i Süleymân bin İbrâhîm maʻa Mehmed el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Süleymân mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr Mehmed 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde hâlâ beşyüz akça deynim olup meblağ-ı 

mezbûr mukâbelesinde Yediler Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi beyʻ-i bâtla beyʻ 

idüp sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharrem gurresinden ilâ temâmi’s-sene yüz akça icâreye 

kabûl eyledim didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu evâhir-i Safer 

sene el-mezbûr (21-30 Safer 1021 / 23-30 Nisan 1612). 

Sıddîk bin Kaya, Muharrem Dede bin Pîrî, Mûsâ Halîfe bin ‘Ömer, Celâsin bin 

Ertaydı. 

 

6-7 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

Kazıyye-i ʻİbâdî bin Mehmed maʻa Mehmed el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr ʻİbâdî mahfel-i kazâda mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan zimmetimde beşyüz akça deynim olup Akbaş Mahallesi’nde hudûdu meşhûr 

olan evimi beyʻ-i bâtla beyʻ idüp sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharrem gurresinden ilâ 

temâmi’s-sene yüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr tasdîk 

idüp kayd şud fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Safer 1021 / 23-30 Nisan 1612). 

‘İnde’ş-şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

7-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı ʻOsmân bin Budak maʻa mütevelli Mehmed bin Mehmed Kara Bıçak 

Efendi. 

Budur ki mezkûr ʻOsmân mahfel-i kazâda mesfûr mütevelli Mehmed mahzarında ikrâr 

idüp vakf-ı mezbûra altıyüz akça deynim olup hâlâ tecdîd-i muʻâmele lâzım olmağın 

meblağ-ı merkûmu işbu sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene 

her on akçayı iki akça muʻâmeleye devr-i şerʻî ile yine kabûl idüp asl-ı mâl ve muʻâmele 

sene temâmına lâzımü’l-edâ deynimdir deyüp Havlu-i Bozdöşek’de vâkiʻ hudûdu maʻlûm 

bağım rehndir deyüp mezkûr mütevelli tasdîk itdüğü kayd şud evâ’il-i şehr-i Rebiʻü’l-evvel 

sene ihdâ ve ʻışrîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1021 / 2-11 Mayıs 1612). 

Süleymân bin İbrâhîm Çavuş, Mustafâ bin Hüseyin, Hüseyin Hoca ibn el-Hâc Ahmed, 

Celâsin bin Ertaydı ve gayruhum. 

 

7-2 Vakıf Alacağını Tahsîl Etdiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı mütevelli-i mezbûr maʻa Süleymân bin İbrâhîm Çavuş. 

Budur ki mütevelli-i mezbûr Mehmed mahfel-i kazâda mezkûr Süleymân mahzarında 

ikrâr idüp vakf-ı mezbûrdan mezkûr Süleymân’ın müteveffâ babası İbrâhîm Çavuş 

zimmetinde beşyüz akça olup meblağ-ı mezbûru hâlâ oğlu mezkûr Süleymân’dan tevliyetim 

hasebiyle bi’t-temâm ve’l-kemâl vakf içün alup kabûl ve kabz itdim mezkûr Süleymân’ın ve 

sâ’ir veresenin zimmeti berî oldu vakf-ı mezbûrun ‘alâkası kalmadı deyücek mukırr-ı 

merkûm mütevelli Mehmed’in ikrâr-ı meşrûhun mezkûr Süleymân kabûl ve tasdîk itdikde 
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mâ-vakaʻa gıbbe’t-taleb tahrîr olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1021 / 2-11 

Mayıs 1612). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn, Üstâd Mehmed bin Caʻfer. 

 

7-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘Abdullah bevvâb-ı Sultânî et-tahrîr fî Şevvâl sene 26 

maʻa mütevelli Mehmed. 

Budur ki mezkûr Mehmed mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i merkûm mahzarında ikrâr 

idüp vakf-ı mezbûra beşyüz akça Buldukoğlu’ndan nakl olunma deynim olup hâlâ tecdîd-i 

muʻâmele lâzım oldukda meblağ-ı merkûmu işbu sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi 

gurresinden ilâ temâmi’s-sene her on akçayı iki akça muʻâmeleye devr-i şerʻî ile kabûl idüp 

sene temâmında asl-ı mâl ve muʻâmele lâzımü’l-edâ deynim olup Mahalle-i Hatunlar’da 

vâkiʻ hudûdu maʻlûm menzilim rehndir deyüp mütevelli-i merkûm tasdîk itdüğü kayd şud 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1021 / 2-11 Mayıs 1612). 

ʻÖmer Pâşâ ibn ‘Abdullah, Seydî bin Mehmed el-habbâz, Kablan ibn Öküz Çavuş, 

Turhan bin Ahmed, Süleymân bin Mustafâ, Celâsin el-muhzır ve gayruhum. 

 

7-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı ʻAlî bin Dâvud maʻa câbî-i vakf-ı mezbûr Sıddîk bin Kaya. 

Budur ki mezkûr ʻAlî mahfel-i kazâda mezkûr câbî Sıddîk mahzarında ikrâr idüp vakf-

ı mezbûra bin akça deynim olup hâlâ tecdîd-i muʻâmele lâzım olmağın meblağ-ı mezbûru 

işbu sene ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene her on akçayı iki 

akça muʻâmele hesâbı üzere devr-i şerʻî ile kabûl itdim Mahalle-i Cüllâharslan’da vâkiʻ 

hudûdu maʻlûm menzilim rehndir deyüp câbî-i mezbûr tasdîk itdüğü kayd şud fî evâ’il-i 

şehr-i Rebiʻü’l-evvel sene ihdâ ʻışrîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1021 / 2-11 Mayıs 1612). 

Çukadâr Ahmed Pâşâ, Bayram bin ‘Abdullah, Süleymân bin Mustafâ, Nasûh bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

7-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sıddîk bin Kaya câbî-i vakf-ı mezbûr maʻa mütevelli Mehmed bin 

Mehmed. 

Budur ki mezkûr Sıddîk mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i merkûm mahzarında ikrâr 

idüp vakf-ı mezbûrdan mütevelli-i merkûm yedinden üçbin akça alup deynim olup hâlâ 

meblağ-ı merkûmun binbeşyüz akçasın mütevelli-i merkûma edâ itdim bâkî kalan binbeşyüz 

akça vakf-ı mezbûra deynim olup ihdâ ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden sene 

temâmına değin zikr olunan binbeşyüz akçayı her on akçayı iki akça muʻâmele hesâbı üzere 

devr-i şerʻî ile zimmetime aldım Karakayış nâm mahallede vâkiʻ hudûdu maʻlûm menzilim 

meblağ-ı merkûma rehndir deyücek mütevelli-i merkûm tasdîk itdüğü gıbbe’t-taleb kayd şud 

fî evâhir-i şehr-i Rebiʻü’l-evvel sene ihdâ ʻışrîn ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1021 / 22-31 

Mayıs 1612). 

Çukadâr Ahmed Pâşâ, ʻAlî bin Hâcı, Süleymân bin Mehmed, İsmaʻîl bin Mustafâ, 

ʻOsmân Çelebi el-kâtib ve gayruhum. 
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8-1 Borcu Tahsil Ettiğini Tescil  

Budur ki hâlâ mahmiye-i Konya kâdısı olup evkâf-ı mezbûre nâzırı olan a‘lemü’l-

ʻulemâ’i’l-kirâm Mevlânâ Vildân Nehcî Efendi zîdet fezâ’iluhu hazretleri meclis-i kazâda 

işbu evkâf-ı mezbûre mütevellisi Molla Mehmed bin Mehmed mahzarında ikrâr idüp mezkûr 

Molla Mehmed yedinden nezâretim hasebi ile altıyüzelli akça alup kabz eyledim 

didiklerinde mukırr-ı müşârün-ileyh efendi hazretlerinin ikrâr-ı meşrûhun el-mukırr lehü’l-

merkûm Molla Mehmed kabûl ve tasdîk itmeğin mâ-vakaʻa kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-âhir sene isnâ ve ʻışrîn ve elf (11-20 Cemâziye’l-âhir 1022 / 29 Temmuz- 7 

Ağustos 1613). 

Mevlânâ Hızır Efendi ibn Muhyiddîn, Mehmed Halîfe bin ‘Abdullah ve Sıddîk bin 

Kaya ve Süleymân bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

8-2 Kara Bıçak-zâde Vakfı Gelirlerinin Taksîmi 

Budur ki merhûm Kara Bıçak-zâde Vakfı’na mütevelli olan Derviş Mehmed bin 

Mehmed meclis-i kazâya gelüp yine evkâf-ı mezbûreye mütevelli evvelden berü her sene 

muhâsebe görüldükde yedimde olan muhâsebe defterleri mûcibince üçyüz akça Mahmûd 

Ağa’ya ve beşyüz akça ʻÖmer Efendi’ye ve ikiyüzelli akça ʻOsmân Efendi’ye dörtyüz akça 

Muslî Kethüdâ’ya ve üçyüzaltmış akça ʻÖmer Çavuş’a ve üçyüz akça ‘Abdullah Efendi’ye 

mâl-ı vakfdan virdüm didikde takrîri kayd olundu evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 1022 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 1022 / 8-16 Ağustos 1613). 

 

8-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i mütevelli-i vakf-ı mezbûr Mehmed bin Mehmed maʻa Hüseyin bin Hoca. 

Budur ki mezkûr Hüseyin mahfel-i kazâda mütevelli-i merkûm Mehmed mahzarında 

ikrâr idüp vakf-ı merkûmdan mütevelli-i merkûm yedinden her on akçayi iki akça muʻâmele 

takdîr idüp işbu sene isneteyn ve ‘ışrîn ve elf Zî’l-kaʻdesi gurresinden beşyüz akça alup sene 

temâmında asl-ı mâl ve muʻâmele lâzımü’l-edâ deynim olup Bâb-ı Cedîd Kurb-ı Bağrı 

Mahallesi’nde vâki‘ hudûdu maʻlûm menzilimi meblağ-ı mezbûra rehn itdim deyücek 

mütevelli-i merkûm tasdîk itdiğü kayd şud evâ’il-i şehr-i mezbûr sene-i mezbûre (1-10 

Cemâziye’l-âhir 1022 / 19-28 Temmuz 1613). 

Bayram bin ‘Abdullah, Yahyâ Beg ibn Mûsâ Beg, Süleymân bin Mustafâ ve ʻAlî 

Çelebi ibn el-Hâc Derviş ve gayruhum. 

 

8-4 Kalan Borcun İkrârı 

Vech-i tahrîr İsmaʻîl Halîfe ibn Hasan el-mütevelli. 

Mütevelli-i mezbûr Nasrullah mezbûr Mehmed Çavuş zimmetinde olan ikibin akçanın 

bin akçasını muʻâmelesi ile bi’t-temâm alup kabz idüp bâkî bin akça kaldı didiği ikrârı kayd 

şud evâi’l-i Şevvâl sene erba‘a ve ‘ışrîn ve elf (1-10 Şevvâl 1024 / 24 Ekim- 2 Kasım 1615). 

 

8-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çavuş bin ʻAlî maʻa İsmaʻîl Halîfe el-mütevelli. 

Budur ki Konya’dan Mehmed Çavuş ibn ʻAlî meclis-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr 

İsma‘îl Halîfe mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup İçkalʻa 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi vakfa bi-tarîki’l-istiğlâl beyʻ idüp sene erbaʻa ve 
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‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene dörtyüz akça icâreye kabûl eyledim 

didiği ikrârı mütevelli-i mezbûr talebiyle kayd olundu hurrire fî evâhir-i şehr-i Muharrem 

sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf (21-30 Muharrem 1024 / 20 Şubat- 1 Mart 1615). 

el-Hâc Hüseyin Hoca bin el-Hâc Ahmed ve Sıddîk bin Kaya ve Süleymân bin Mustafâ 

ve gayruhum. 

 

8-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Sıddîk bin Kaya maʻa İsma‘îl Halîfe el-mütevelli. 

Budur ki Sıddîk bin Kaya meclis-i kazâda işbu İsma‘îl Halîfe bin Hasan mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde bin akça olup Karakayış Mahallesi’nde hudûdu meşhûr 

olan evimi vakfa bi-tarîki’l-istiğlâl beyʻ idüp sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf Muharremi 

gurresinden ilâ temâmi’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı kayd olundu. 

 

8-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Yûsuf maʻa İsmaʻîl Halîfe el-mütevelli. 

Budur ki Mehmed bin Yûsuf meclis-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr 

idüp vakf akçadan ʻAbdî üzerinden gelme vakfa bin akça deynim olup İçkalʻa Mahallesi’nde 

hudûdu meşhûr olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl beyʻ idüp sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf 

Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı 

kayd şud. 

‘Alî bin Hâcı. 

 

8-8 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı ʻAlî bin Dâvud maʻa mütevelli İsma‘îl Halîfe. 

Budur ki mezkûr Alî mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp 

vakf-ı merkûma bin akça deynim olup meblağ-ı merkûmu işbu sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf 

Muharremi gurresinden her on akçayı iki akça muʻâmele tarîki ile devr-i şerʻî ile ilâ 

temâmi’s-sene yine zimmetime alup sene temâmında asl-ı mâl ve muʻâmele lâzımü’l-edâ 

deynimdir deyüp Cüllâharslan nâm mahallede vâki‘ hudûdu maʻlûm menzilim rehndir deyüp 

mütevelli-i merkûm tasdîk itdiğü kayd şud fî evâhir-i şehri Ramazâni’l-mübârek sene erbaʻa 

ve ‘ışrîn ve elf (21-30 Ramazân 1024 / 14-23 Ekim 1615). 

ʻAlî bin Hâcı, Süleymân bin Mustafâ, Mehmed bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

9-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kerîm bin Seydî maʻa mütevelli İsma‘îl Halîfe. 

Budur ki mezkûr Kerîm mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i merkûm mahzarında ikrâr 

idüp vakf-ı merkûma beşyüz akça deynim olup meblağ-ı merkûmu işbu sene erbaʻa ve ‘ışrîn 

ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene her on akçayı iki akça muʻâmeleye devr-i 

şerʻî ile zimmetime aldım sene temâmında asl-ı mâl ve muʻâmele lâzımü’l-edâ deynim olup 

Dehüdâ Mahallesi’nde vâki‘ hudûdu maʻlûm menzilim meblağ-ı merkûma rehndir deyüp 

mütevelli-i merkûm tasdîk itdiğü kayd şud fî evâhir-i şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene erbaʻa 

ve ‘ışrîn ve elf (21-30 Ramazân 1024 / 14-23 Ekim 1615). 

‘İnde şuhûdü’l-mezbûrîn fî şâhidi’s-sâbık. 
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9-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Beg ibn Kablan maʻa İsma‘îl Halîfe el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Hüseyin Beg ibn Kablan meclis-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup ‘Alîgâv Mahallesi’nde 

hudûdu meşhûr olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf 

Muharremi gurresinden dörtyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârını mütevelli-i 

mezbûr tasdîk idüp kayd şud fî evâ’il-i Şevvâl (1-10 Şevvâl 1024 / 24 Ekim- 2 Kasım1615). 

Hasan Beg bin ‘Abdullah, Süleymân bin Mustafâ ve Bayezid Ağa ibn Aykad(?) ve 

‘Alî bin Hâcı ve gayruhum. 

 

9-3 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Hoca ibn İbrâhîm. 

Budur ki Ahmed Hoca ibn İbrâhîm meclis-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde üçbin akça olup Medrese Mahallesi’nde 

hudûdu meşhûr olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf 

Muharremi gurresinden dörtyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı kayd olundu. 

el-Hâc Mehmed Halîfe ibn ‘Abdullah. 

 

9-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm bin Mûsâ maʻa mütevelli İsma‘îl bin Hasan. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm mahfel-i kazâda mütevelli-i merkûm mahzarında ikrâr idüp 

vakf-ı merkûmdan târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem bin akça alup deynim olup takdîr 

olunan mu‘âmelesin her sene mürtezikasından ‘Abdurrahman Hoca ibn Bâlî Efendi nâm 

kimesneye virüp Mahalle-i Sadırlar’da vâki‘ menzilim rehn idi hâlâ meblağ-ı merkûmu yine 

sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene her on akçayı iki akça 

muʻâmeleye devr-i şerʻî ile tecdîd-i mu‘âmele tarîki ile kabûl idüp yine zikr olunan hudûdu 

maʻlûm menzilimi rehn itdim sene temâmında asl-ı mâl ve tecdîd olunan bu sene mu‘âmele 

lâzımü’l-edâ deynimdir deyücek mukırr-ı merkûm İbrâhîm’in ikrâr-ı meşrûhun mütevelli-i 

merkûm bi’l-muvâcehe kabûl ve tasdîk itdikde mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb tahrîr olundu fî 

evâhir-i Şevvâli’l-mükerrem sene erbaʻa ve ‘ışrîn ve elf (21-29 Şevvâl 1024 / 13-20 Kasım 

1615). 

el-Hâc ‘Osmân Çelebi el-kâtib, ʻAlî Çelebi ihve, Molla Hızır ibn el-Hâc Yusûf ve 

gayruhum. 

 

9-5 Borcu Teslîm Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasrullah bin Mahmûd el-mütevelli ma‘a ‘Osmân bin Budak. 

Budur ki mütevelli-i mezbûr Nasrullah işbu mezkûr ‘Osman’da altıyüz akça deyni 

olmağın hâlâ meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini bi’t-temâm tevliyetim hasebi ile ahz idüp 

zimmetini berî eyledim didikde ikrârı bit’t-taleb kayd olundu evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 

1026 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1026 / 29 Mart- 7 Nisan 1617). 

el-Hâc Hüseyin Hoca bin Süleymân, Kara Hasan bin (boş), el-Hâc Hasan Halîfe ibn el-

Hâc Ahmed, ‘Alî bin Hâcı ve gayruhum. 
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9-6 Vakıf Alacağını İsbât Etme 

Kazıyye-i ikrâr-ı mütevelli-i vakf-ı merkûm Nasrullah bin Mahmûd ma‘a Hüseyin bin 

Hoca. 

Budur ki mezkûr Nasrullah mahfel-i kazâda işbu mesfûr Hüseyin mahzarında ikrâr 

idüp sicill-i sâbıkda mezkûr Hüseyin zimmetinde vakf-ı merkûmdan beşyüz akça olup 

mürtezikasından el-Hâc Hüseyin Hoca meblağ-ı mezbûrun üçyüzünü huzûrumuzda ve 

huzûr-u şer‘de ben aldım didi deyup ve yüzünü hâlâ ben nakd alup ve yüzünü dâhî taleb 

itdikde mezkûr Hüseyin mütevelli-i sâbık müteveffâ Mehmed huyûtunda iken virdim deyüp 

mezkûr Nasrullah bilmezem dimeğin beyyine lâzım oldukda el-Hâc Nûrî ibn İbrâhîm ve el-

Hâc Muslî bin Mustafâ hâzırân olup merhûm müteveffâ Mehmed huzûrumuzda zikr olunan 

vakf yüz akça zemân-ı tevliyetinde aldı gördük bu husûsa şâhidleriz ve şehâdet dâhî ideriz 

deyu edâ-yı şehâdet-i şer‘iye itdiklerinde gıbbe’t-tasdîki’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

mezkûr Hüseyin’in zimmeti olduğu mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb tahrîr olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1026 / 29 Mart- 7 Nisan 1617). 

Bekir bin Beğendik ve İbrâhîm Çelebi ibn Mustafâ Çelebi ve Üstâd Rıdvân el-haffâf 

ve gayruhum. 

 

10-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Çelebi ibn el-merhûm Mahmûd Efendi ma‘a mütevelli 

Nasrullah. 

Budur ki mezkûr ‘Alî Çelebi mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında 

ikrâr idüp vakf-ı mezbûrdan zimmetimde merhûm ‘Abdî Çelebi ibn Muhammed zimmetinde 

olan ikibin akçadan nakl olunma beşyüz akça olup zikr olunan beşyüz akçayı sene sitte ve 

‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden her on akçayı yine bir buçuk akça olmak üzere 

muʻâmele-i şer‘iye olunup devr-i şer‘î ile zimmetime aldım sene temâmında asl-ı mâl ve 

mu‘âmele lâzımü’l-edâ deynimdir deyüp rehn taleb olunmağın Sultân Bâyezîd Hân 

kurbunda vâki‘ hudûdu maʻlûm dükkânım rehndir deyüp mütevelli-i merkûm tasdîk itdiğü 

kayd şud fî evâhir-i şehri Rebî‘ü’l-evvel sene sitte ve ‘ışrîn ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1026 

/ 29 Mart- 7 Nisan 1617). 

Rıdvân bin ‘Abdullah, el-Hâc Hüseyin Hoca ve ‘Alî bin Hâcı ve gayruhum. 

 

10-2 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

1.700 Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘Alî ma‘a Nasrullah el-mütevelli. 

Meblağ-ı mezbûru mütevelli-i mezkûr bi’t-temâm ahz eyledikde (...okunmuyor…) 

cânibinden tahrîr olunmuşdur. 

Budur ki Mehmed bin ‘Alî işbu mütevelli-i mezbûr Nasrullah mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan Şâkird ‘Osmân’dan aldığı altıyüz ve Dimitri’den aldığı beşyüz ve yüz akça 

Hüseyin’den ve Memişâhoğlu ‘Abdulkerîm’den beşyüz akça cem‘an binyediyüz akçayı 

mütevelli-i mezbûr yedinden ben alup kabz idüp Medrese Mahallesi’nde hudûdu meşhûr 

olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene sitte ve ‘ışrîn ve elf Rebî‘ü’l-âhiri gurresinden 

ilâ temâmi’s-sene ikiyüzkırkbeş akça icâreye kabûl eyledim didikde karındaşı Mustafâ emr-i 

kabûlü hâvî kefâlet ile kefîl-i bi’l-mâl oldum didikde bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezbûr. (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1026 / 29 Mart- 7 Nisan 1617). 

el-Hâc Hüseyin Halîfe bin el-Hâc Ahmed, ‘Abdî Hoca bin ‘Ömer ve Molla Velî bin 

Sinân, Ahmed Halîfe bin İbrâhîm ve ‘Alî Çelebi Hâcı-zâde, Ahmed Hoca bin Hasan ve Hoca 

bin ‘Ömer ve gayruhum. 
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10-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm bin Mûsâ ma‘a mütevelli Nasrullah. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm mahfel-i kazâda işbu mütevelli-i merkûm mahzarında ikrâr 

idüp vakf-ı merkûma bin akça deynim olup meblağ-ı merkûmu devr-i şer‘î ile her on akçayı 

bir buçuk akça muʻâmele takdîri ile zimmetime aldım asl-ı mâl ve mu‘âmele işbu sene sitte 

ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden devr olunmuşdur sene-i mezbûre temâmında asl-ı mâl 

ve mu‘âmele deynim olup Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ hudûdu maʻlûm menzilim rehndir 

deyüp mütevelli-i merkûm tasdîk itdiğü kayd şud fî evâ’il-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene sitte ve 

‘ışrîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1026 / 8-17 Nisan 1617). 

Süleymân bin Mustafâ, Velî bin İbrâhîm ve ‘Abdî Beşe ibn Bostân ve gayruhum. 

 

10-4 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i mütevelli Kara Bıçak Efendi Nasrullah ma‘a Kadem bin ‘Alî. 

Budur ki mütevelli-i mezkûr mahfel-i kazâda işbu mezkûr Kadem mahzarında da‘vâ 

idüp mezkûr Kadem zimmetinde vakf-ı merkûmdan ikibin akça olup bin akçası ikrârı ile 

zimmetine devr olundu ve muʻâmele-i cedîd takdîr ve tahrîr olundu ve bin akçasını taleb 

iderim sû’al olunsun deyücek gıbbe’s-sû’al mezkûr Kadem cevâb virüp vakf-ı merkûmdan 

zimmetimde ikibin akça olup binini mürtezikasından hâzır-ı fî’l-meclis olan el-Hâc Hüseyin 

Hoca’ya teslîm itdim zimmetim bininden berîdir ve bini hâlâ zimmetimdedir sicill-i sâbıkda 

tahrîr olundu deyüp mezkûr el-Hâc Hüseyin Hoca meblağ-ı mezbûrun bin akçasını yine 

mezkûr Kadem’den alup Kara Mûsâ nâm kimesneye virdüm meblağ-ı mezbûrun bininden 

mezkûr Kadem’in zimmeti berîdir didüğü mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd şud fî evâ’il-i şehr-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene sitte ve ‘ışrîn ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1026 / 8-17 Nisan 1617). 

Süleymân bin Mustafâ ve el-Hâc İlyâs bin ‘Alî ve Şehsuvâr bin Mustafâ ve 

‘Abdurrahman bin ‘Abdulkâdir ve gayruhum. 

 

10-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Beg ibn Kablan Ağa ma‘a mütevelli Nasrullah. 

Budur ki mezkûr Hüseyin Beg mahfel-i kazâda mütevelli-i merkûm mahzarında ikrâr 

idüp vakf-ı merkûma ikibin akça deynim olup meblağ-ı merkûmu devr-i şer‘î ile her on 

akçayı bir buçuk akça hesâbı üzere muʻâmele-i şer‘iye idüp yine sene sitte ve ‘ışrîn ve elf 

Muharremi gurresinden ‘uhdeme aldım sene temâmında asl-ı mâl ve mu‘âmele lâzımü’l-edâ 

deynimdir deyüp Mahalle-i ‘Alîgâv’da vâki‘ hudûdu maʻlûm menzilim rehndir deyüp 

mütevelli-i merkûm tasdîk itdiğü kayd şud fî evâsıt-ı şehri Rebî‘ü’l-âhir sene sitte ve ‘ışrîn 

ve elf (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 1026 / 18-27 Nisan 1617). 

Bekir bin Begendik, Celâsin bin Ertaydı ve Velî bin İbrâhîm ve gayruhum. 

 

11-1 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Kalaycı Mehmed bin Yûsuf maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki Kalaycı Mehmed bin Yûsuf işbu mütevelli-i mezbûr Nasrullah mahzarında 

ikrâr idüp Mehmedoğlu ʻAbdî üzerinde olan (menzilimi tarîki’l-istiğlâl beyʻ idüp) bin akçayı 

ben üzerime alup deynim olup İçkalʻa Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan sene sitte ve ‘ışrîn 

ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde 
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ikrârın mütevelli-i mezbûr tasdîk idüp mâ-vaka‘a kayd şud evâsıt-ı Rebîʻü’l-âhir sene sitte 

ʻışrîn ve elf (21-29 Rebîʻü’l-âhir 1026 / 28 Nisan- 5 Mayıs 1617). 

Evlâsin bin Hüseyin, Mahmûd Çelebi bin el-Hâc Emîr ve ‘Alî bin Hâcı ve gayruhum. 

 

11-2 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı 

Kazıyye-i Mü’ezzin Ahmed bin İbrâhîm maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki Mü’ezzin Ahmed bin İbrâhîm meclis-i kazâda işbu mütevelli-i mezbûr 

Nasrullah mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde müseccel üçbin akça olup 

Medrese Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan menzilimi tarîki’l-istiğlâl beyʻ idüp sene sitte 

ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene dörtyüzelli akça icâreye kabûl 

eyledim didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu. 

Molla Velî bin Sinân, Mehmed bin Seydî ʻAlî ve gayruhum. 

 

11-3 Vakfa Olan Borcu Edâ Ettiğini İsbât  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki hâzır-ı fî’l-meclis olan Hatar veled-i Murâd nâm zimmî 

Murâd veled-i Îvâd nâm zimmînin vakf-ı merkûma bin akça deyni olup mezkûr Hatar deyn-i 

merkûma kefîl-i bi’l-mâl olup mezkûr Murâd hâlâ mütevelli olan Nasrullah mahzarında 

meblağ-ı merkûmu mütevelli-i sâbık Muhammed’e bi’t-temâm edâ itdüğün şâhidîn-i ‘âdilîn 

şehâdetleri ile isbât idüp mahkeme siciline tahrîr olunup mezkûr Hatar’ın zimmeti meblağ-ı 

mezbûrdan berî olduğu mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb tahrîr olundu fî evâsıt-ı şehr-i Cemâziye’l-

âhir min şuhûr sene sitte ve ‘ışrîn ve elf (11-20 Cemâziye’l-âhir 1026 / 16-25 Haziran 1617). 

‘Alî bin Hâcı ve Bekir bin Beğendik ve Bayram bin ‘Abdullah ve Yusûf bin ‘Abdî ve 

Süleymân bin Mustafâ ve Hüseyin bin Kemâl ve gayruhum. 

 

11-4 Vakf Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl  

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasrullah el-mütevelli maʻa Mehmed bin ‘Abdullah el-bevvâb. 

Budur ki mütevelli-i mezbûr Nasrullah bin Mahmûd işbu Mehmed bin ‘Abdullah nâm 

bevvâb mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan mezkûrun zimmetinde beşyüz akça olup hâlâ 

meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp zimmetini berî eyledim 

didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr Mehmed tasdîk idüp kayd olundu. 

Evâhir-i Şevvâl sene sitte ʻışrîn ve elf (21-29 Şevvâl 1026 / 22-29 Ekim 1617). 

Seyyid Muharrem Çelebi bin Seyyid Halîl ve Mehmed bin Seydî ‘Alî ve gayruhümâ. 

 

11-5 Vakıf Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl 

Budur ki vakf-ı mezbûr mütevellisi Nasrullah bin Mahmûd mahfel-i kazâda Kerîm bin 

Memi mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûrdan mezkûr Kerîm zimmetinde beşyüz akça olup 

hâlâ tevliyetim hasebi ile cümle asl ve mu‘âmelesin alup meblağ-ı mezbûrun cümlesinden 

mezkûr Kerîm’in zimmeti berî olmuşdur deyüp mezkûr Kerîm bi’l-muvâcehe kabûl ve 

tasdîk itdüğü bi’t-taleb kayd şud fî evâsıt-ı şehr-i Zî’l-ka‘deti’l-harâm sene sitte ve ʻışrîn ve 

elf (11-20 Zî’l-ka‘de 1026 / 10-19 Kasım 1617). 

‘Alî bin Hâcı, Velî bin İbrâhîm, el-Hâc ‘Osmân Çelebi el-kâtib ve gayruhum. 
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11-6 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Kefîl ve Rehn Verme  

Kazıyye-i ikrâr-ı mütevelli Nasrullah bin Mahmûd ma‘a Kalaycı Mehmed bin Yusûf. 

Budur ki mütevelli-i merkûm mahfel-i kazâda işbu mezkûr Muhammed mahzarında 

ikrâr idüp vakf-ı merkûmdan mezkûr Mehmed zimmetinde Murâd oğlundan nakl olunma bin 

akça olup meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed’den bi’t-temâm alup ile’l-ân mu‘âmelesin 

dâhî alup asl-ı mâl ve mu‘âmeleden mezkûr Muhammed’in zimmeti berî olup meblağ-ı 

mezbûr bin akçayı mezkûr Muhammed’in hâzır-ı fî’l-meclis olan Mustafâ nâm oğluna devr-i 

şer‘î ile her on akçayı iki akça mu‘âmeleye tis‘a ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden 

virüp sene temâmında asl-ı mâl ve mu‘âmele lâzımü’l-edâ deyni olup emr ve kabûlü hâvî 

kefâlet ile mezkûr babası kefîl-i bi’l-mâl oldu ve Mahalle-i İçkal‘a’da vâki‘ Mucıroğlu’ndan 

iştirâ olunma hudûdu maʻlûm menzili rehndir deyücek mukırr-ı merkûm mütevelli 

Nasrullah’ın ikrâr-ı meşrûhun mukırr lehümâ el-mesfûrân Mustafâ ve Muhammed bi’l-

muvâcehe kabûl ve tasdîk itdiklerinde mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb tahrîr olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (11-20 Zî’l-ka‘de 1026 / 10-19 Kasım 1617). 

Mehmed Hoca ibn Dede Halîfe ve İsma‘îl Hoca ibn Hasan ve İbrâhîm bin Hüseyin ve 

‘Alî bin Hâcı ve gayruhum. 

 

11-7 Vakıf Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasrullah bin Mahmûd maʻa Mehmed bin ‘Alî. 

Budur ki Kara Bıçak Vakfı’na mütevelli olan Nasrullah bin Mahmûd işbu mezbûr 

Mehmed mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan mezkûr Mehmed zimmetinde binyediyüz akça 

olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini bi’t-temâm vakf içün ahz ve kabz eyleyüp 

Medrese Mahallesi’nde menzilimi rehn eyledim ve karındaşı Mustafâ kefîl-i bi’l-mâl oldu 

kefâletden ihrâc eyleyüp zimmetini berî eyledim didikde ikrârın mezbûr Mehmed tasdîk idüp 

kayd olundu hurrire evâ’il-i Safer sene seb‘a ve ‘ışrîn ve elf (1-11 Safer 1027 / 28 Ocak- 7 

Şubat 1618). 

Mehmed bin ‘Îsâ Halîfe, Şükrân Halîfe bin ‘Alî, Bayram bin ‘Abdullah, ‘Alî bin 

Şâ‘îka(?) ve gayruhum. 

 

12-1 Vakıf Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasrullah bin Mahmûd el-mütevelli maʻa Şa‘bân bin Kadrî Fakîh. 

Budur ki mütevelli-i mezbûr Nasrullah bin işbu mezkûr Şa‘bân mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan mezkûrun üzerinde bin akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp zimmetini berî eyledim didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr 

tasdîk itmeğin mâ-vaka‘a kayd olundu evâ’il-i Rebîʻü’l-evvel sene seb‘a ve ‘ışrîn ve elf (1-

11 Rebîʻü’l-evvel 1027 / 26 Şubat- Mart 1618). 

Sabûr(?) bin İsma‘îl ve Ahmed bin Arslan, es-Seyyid Şâh Velî bin Mûsâ,  ‘Alî bin 

Hâcı ve gayruhum. 

 

12-2 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

Kazıyye-i Mehmed bin ‘Abdurrahman maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki Mehmed bin ‘Abdurrahman işbu mütevelli-i mezbûr Nasrullah mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan Mehmed bin ‘Alî üzerinde olan akçadan mütevelli-i mezbûr yedi ile 

yediyüz akça olup Hocabeg Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ 

idüp sene seb‘a ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene yüzkırk akça 
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icâreye kabûl eyledim didikde karındaşı Hasan kefîl-i bi’l-mâl oldu kayd şud evâ’il-i 

Rebîʻü’l-âhir sene seb‘a ve ‘ışrîn ve elf (1-11 Rebîʻü’l-âhir 1027 / 1618). 

el-Hâc Murâd Efendi bin Muharrem, Mehmed bin (boş) ve Halîl bin ‘Alî, Süleymân 

bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

Sene semân ve ‘ışrîn ve elf (1028 / 1618-1619). 

 

12-3 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

Kazıyye-i İbrâhîm bin Mûsâ maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki İbrâhîm bin Mûsâ işbu mütevelli-i mezbûr Nasrullah mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan zimmetimde bin akça olup Sadırlar’da olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp 

sene semân ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene ikiyüz akça icâreye 

kabûl eyledim didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr tasdîk idüp mâ-vaka‘a kayd şud fî evâ’il-i 

Muharrem sene semân ve ‘ışrîn ve elf (1-11 Muharrem 1028 / 19-29 Aralık 1618). 

Ahmed bin Halîl, Hâcı bin Derviş ve Sâdık Beg bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

12-4 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘Abdurrahman maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Mezbûr Mehmed mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde 

yediyüz akça olup mu‘âmelesin Hocabeg nâm mahalle(de) olan menzilimi bi-tarîki’l-istiğlâl 

bey‘ idüp sene temâmında yüzbeş akça icâreye kabûl eyledim didüğü ikrârı kayd şud. 

Sâtı bin Hüseyin, Molla ‘Alî el-kâtib. 

 

12-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Kur’ân Rehin Verme 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sıddîk bin Kaya maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Mezkûr Sıddîk mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde 

bin akça olup mukâmelesinde bir kelâm-ı şerîf rehn vaz‘ eyledim sene semân ve ‘ışrîn ve elf 

Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene dörtyüz akça mu‘âmele viririn deyüp mütevelli-i 

mezbûr kabûl idüp kayd şud. 

 

12-6 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Kalaycı Mehmed bin Mûsâ maʻa mütevelli-i mezbûr. 

Mezkûr Kalaycı Mehmed işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan 

zimmetimde bin akça olup mukâbelesinde İçkal‘a’da hudûdu meşhûr olan menzilimi dâhî bi-

tarîk-i’l-istiğlâl bey‘ iderin sene temâmında ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didüğü ikrârı 

kayd şud. 

Hüseyin bin Kemâl, Satı bin Hüseyin. 

 

12-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kadem bin ‘Alî maʻa mütevelli. 

Mezkûr Kadem işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan 

zimmetimde bin akça olup mukâbelesinde Öylebanladı nâm mahallede hudûdu meşhûr olan 
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menzilimi vakfa bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene semân ve ‘ışrîn ve elf Muharremi 

gurresinden ilâ temâmi’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didüğü ikrârın mezbûr 

talebi ile kayd şud. 

 

12-8 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘İbâdî bin Mehmed maʻa el-mütevelli. 

Mezkûr ‘İbâdî mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûr mâlından 

zimmetimde beşyüz akça olup mukâmelesinde Akbaş Mahallesi’nde olan evimi bi-tarîki’l-

istiğlâl bey‘ idüp sene temâmında yüz akça icâreye kabûl eyledim didüğü ikrârı kayd şud. 

 

12-9 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni  

Mütevelli-i mezbûr Nasrullah işbu mezkûr ‘İbâd mahzarında ikrâr idüp mezkûr ‘İbâd 

zimmetinde olan vakf beşyüz akçayı ile’l-ân mu‘âmelesiyle bi’t-temâm alup kabz idüp 

menzilimi(?) rehn eyledim didikde ve zimmetini ibrâ eyledim didikde mâ-vaka‘a gıbbe’t-

taleb ketb olundu evâhir-i Şa‘bân sene semân ve ‘ışrîn ve elf (21-29 Şa‘bân 1028 / 3-11 

Ağustos 1619). 

Mûsâ Halîfe bin ‘Ömer Halîfe, Mûsâ bin ‘Abdullah Efendi el-kâdı, Mesîh bin 

‘Abdullah, Usta Pîr Gâyib el-hattât. 

 

13-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan Beg bin Kablan Ağa maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki Hüseyin Beg ibn Kablan Ağa işbu mütevelli-i mezbûr Nasrullah mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup ‘Alîgâv Mahallesi’nde hudûdu meşhûr 

olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene semân ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ 

temâm dörtyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr tasdîk idüp 

kayd olundu evâsıt-ı Safer sene semân ve ‘ışrîn ve elf (11-20 Safer 1028 / 28 Ocak- 6 Şubat 

1619). 

‘Alî bin Hâcı ve Hatîb el-Hâc Hasan Hoca bin el-Hâc Ahmed ve Zülfikâr Efendi el-

mütevelli ve gayruhum. 

 

13-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Veled Efendi ibn ‘Âşık maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki Veled Efendi ibn ‘Âşık işbu mütevelli-i mezbûr Nasrullah mahzarında ikrâr 

idüp vakf akçadan kâyın atam ‘Abdî Çelebi merhûm zimmetinde olan bin akçayı ben 

üzerime alup kabul idüp Merâm kurbunda vâki‘ hudûdu meşhûr olan bağından hissemi bi-

tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene semân ve ‘ışrîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-

sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı mütevelli-i mezbûr talebi ile kayd 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene semân ve ‘ışrîn ve elf (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

1028 / 26 Şubat- Mart 1619). 

Mûsâ Çelebi bin ‘Ömer, Mehmed bin Hasan, Bayram bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

13-3 Vakıf Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl  

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasrullah el-mütevelli maʻa Mûsâ bin ‘Alî Fakîh. 
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Budur ki mütevelli-i mezbûr Nasrullah işbu mezbûr Mûsâ bin ‘Alî Fakîh mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan mezkûrun zimmetinde bin akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve ile’l-

ân mu‘âmelesini bi’t-temâm alup kabz idüp zimmetini ibrâ eyledim didikde ikrârın mezbûr 

Mûsâ tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene tis‘â ve ‘ışrîn ve elf (1-

10 Rebî‘ü’l-evvel 1029 / 5-14 Şubat 1620). 

Ahmed bin Halîl, Süleymân bin Mustafâ ve Şehsuvâr bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

13-4 Vakıf Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl  

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasrullah el-mütevelli maʻa Mehmed bin ‘Ömer. 

Mütevelli Nasrullah bin Mahmûd işbu Mehmed bin ‘Ömer mahzarında ikrâr idüp vakf 

akçadan mezbûrun zimmetinde altıyüz akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve ile’l-ân 

mu‘âmelesini bi’t-temâm alup zimmetini ibrâ eyledim didiği ikrârı kayd olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Şevvâl sene tis‘â ve ‘ışrîn ve elf (11-20 Şevvâl 1029 / 9-18 Eylül 1620). 

Mehmed bin Halîl Hoca, Halîl Hoca bin Dâvud, el-Hâc Mûsâ ibn İsma‘îl, ‘Alî bin 

Hâcı ve gayruhum. 

 

13-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin ‘Ömer maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki ‘Ömer bin Mustafâ işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf akça 

Mehmed bin Halîl Hoca’dan alınan vakf akçadan beşyüz akça alup kabûl idüp Kalenderhâne 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene tis‘â ve ‘ışrîn ve 

elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene yüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı 

kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Şevvâl 1029 / 9-18 Eylül 1620). 

‘Abdurrahman bin Şa‘bân. 

 

13-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Nûrullah maʻa Nasrî el-mütevelli. 

Budur ki ‘Alî bin Nûrullah işbu mütevelli-i mezbûr Nasrî mahzarında ikrâr idüp vakf 

akçadan zimmetimde dörtyüzelli akça deynim olmağın Uluırmak’da hudûdu meşhûr olan 

evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene selâsîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-

sene doksan akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı kayd şud evâ’il-i Muharrem (1-10 

Muharrem 1029 / 8-17 Aralık 1619). 

‘Alî bin Hâcı, Bekir bin Beğendik ve Süleymân bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

13-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Ağa ibn Kaplan Beg maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki Hüseyin Ağa ibn Kaplan Beg işbu mütevelli-i mezbûr Nasrullah mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup ‘Alîgâv Mahallesi’nde hudûdu meşhûr 

olan evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene ihdâ ve selâsîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ 

temâmi’s-sene dörtyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mütevelli-i mezbûr tasdîk 

idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Muharrem 1029 / 8-17 Aralık 1619). 

‘Abdî Hoca bin Mehmed Çelebi, ‘Alî bin Hâcı, Mehmed Çelebi bin ‘Ömer ve 

gayruhum. 
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13-8 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye. 

Hasan bin Mehmed işbu mütevelli Nasrullah mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan 

babam Mehmed ve karındaşım Mustafâ’dan mütevelli alduğu bin akçayı yedinden ben alup 

kabz idüp İçkal‘a Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan odamı bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene 

ihdâ ve selâsîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl 

eyledim didikde ikrârı bi’t-taleb ketb olundu. 

‘Alî bin Hâcı ve Satı bin Hüseyin, Mehmed Çelebi bin ‘Ömer. 

 

13-9 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Budur ki Kadem bin ‘Alî işbu mütevelli Nasrullah mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan 

zimmetimde bin akça olup Kovanağzı nâm havluda hudûdu meşhûr olan bağımı bi-tarîki’l-

istiğlâl bey‘ idüp sene ihdâ ve selâsîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene ikiyüz 

akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı bi’t-taleb ketb olundu. 

‘Alî bin Hâcı, Süleymân bin Mustafâ, Celâsin bin Ertaydı ve gayruhum. 

 

14-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye. 

‘Alî bin Nûrullah. 

Budur ki ‘Alî bin Nûrullah işbu mütevelli Nasrullah mahzarında ikrâr idüp vakf 

akçadan zimmetimde dörtyüzelli akça olup Uluırmak’da olan bağımı bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ 

idüp sene ihdâ ve selâsîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene doksan akça 

icâreye kabûl eyledim didiği ikrârı kayd şud. 

 

14-2 Kalan Borcun Ödeneceğine Dair Kefîl Olma  

Der-zimmet-i el-Hâc Hüseyin Hoca ibn el-Hâc Ahmed meblağ 1.700. 

Akbaş Mahallesi’nde olan evim rehndir fî gurre-i Muharrem sene 31 fî mebâliğ 340. 

Meblağ-ı mezbûr alınmışdır mezbûr Hüseyin fevt olup küçük oğlu Halîl ikiyüz akçasın 

mütevellisi Nasrullah’a virüp binbeşyüz akçasını işbu sene ihdâ ve selâsîn ve elf Recebinde 

üzerine alduğunu kayd itdirdüğü gıbbe’t-taleb ketb olundu karındaşı İbrâhîm Halîfe kefîl-i 

bi’l-mâl oldu. 

Süleymân bin Mustafâ, ‘Alî bin Mûsâ, Hâcı bin Derviş. 

 

14-3 Vakıf Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasrullah bin Mahmûd el-mütevelli ma‘a Mûsâ Çelebi ibn Süleymân. 

Budur ki mütevelli-i mezbûr Nasrullah mezkûr Mûsâ Çelebi mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan zimmetinde bin akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve ile’l-ân mürâbahasını bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp zimmetini ibrâ eyledim bâkî bir akça ve bir habbe kalmadı 

didikde ikrârın mezbûr Mûsâ Çelebi tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-

âhir sene ihdâ selâsîn ve elf (21-29 Cemâziye’l-âhir 1031 / 3-10 Mayıs 1622). 
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‘Ömer Ağa ibn ‘Abdurrahman, el-Hâc Oruç bin Gâzi, Derviş Bayram bin ‘Alî Dede, 

‘Alî bin Hâcı, Bekir bin Beğendik ve gayruhum. 

 

14-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Parayı Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin İmâm maʻa Nasrullah el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Mehmed işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp bâlâda zikr 

olunan Hüseyin Hoca oğlu Halîl zimmetinde olan binbeşyüz akçayı mütevelli-i mezbûr ahz 

ve kabz idüp mütevelli-i mezbûr dâhî meblağ-mezbûru bana teslîm idüp ben dahî ahz ve 

kabz eyleyüp Karadiğin nâm karyede hudûdu meşhûr olan bağımı bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ 

idüp sene isneyn ve selâsîn ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmi’s-sene üçyüz akça 

icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı bi’t-taleb ketb olundu evâsıt-ı Safer sene m. (11-20 

Safer 1031 / 26 Aralık 1621- 4 Ocak 1622). 

Ba‘dehu mütevelli-i mezbûr Nasrullah işbu Halîl Çelebi ibn Hüseyin Hoca mahzarında 

ikrâr idüp babası üzerinden zimmetine gelüp deyni olan binbeşyüz akçayı ile’l-ân 

mu‘âmelesiyle bi’t-temâm idüp zimmetini ibrâ eyledim ve karındaşı İbrâhîm Halîfe’yi 

kefâletden ihrâc eyledim didikde ikrârı kayd olundu. 

Nûrî Beg bin el-Hâc Ahmed, el-Hâc Halîl Bayramlı, İbrâhîm Halîfe bin Hüseyin Hoca 

ve Halîl Çelebi bin Hüseyin Hoca, Süleymân bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

14-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye. 

Budur ki Yûsuf ibn el-Hâc Mustafâ işbu mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan mütevelli yedinden binbeşyüz akça alup kabz idüp Fakîhdede Mahallesi’nde 

vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd menzilimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene seb‘a ve selâsîn ve elf 

Rebî‘ü’l-ûlâ gurresinden ilâ temâmi’s-sene üçyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde 

mukırrı mâlehu karındaşı Mûsâ kefîl-i bi’l-mâl oldum didikde mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb ketb 

olundu evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene seb‘a selâsîn ve elf (11-20 Cemâziye’l-âhir 1037 / 17-

26 Şubat 1628). 

Süleymân bin Mustafâ, ‘Ömer bin Pîrli, es-Seyyid Hasan Çelebi bin ‘Abdulfettâh ve 

gayruhum. 

 

15-19. Sayfalar Arası Boş 

 

20-1 Vakıf Muhasebesi Kaydı 

Mütevelli-i mezkûr meblağ-ı mezkûru (...silik...) bi’t-temâm alup kabz itdim didüğü 

merkûm Ahmed talebiyle defter olundu hurrire fî 2 Receb sene 971 (2 Receb 971 / 15 Şubat 

1564). 

İnde’ş-şuhûd-ı sâbıkûn. 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed ibn Yahya vekîl-i harc merhûm Pîrî Pâşâ ma‘a Ferruh Beg 

ibn ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed ikrâr ve i‘tirâf kılup dört aylık 

muhâsebem görülüp defter mûcibince üçbinikiyüzyirmidokuz akça deynim zâhir oldu 

borcumdur didikde ikrârı mütevelli-i mezkûr talebiyle defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân 

sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 
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Latîf Çelebi bin Sinân Dede ve Mehmed bin Hâcı ve Ümmet(?) Mustafâ ve Mehmed 

bin İlyâs ve Bâli Çelebi bin Mansûr Halîfe. 

Ba‘dehu mezbûr Ahmed zikr olunan akçanın on altunun düşürüp zâyi‘ eyledim deyu 

da‘vâ idüp ve yemînle ‘amel olunsun deyüp fetvâ-yı şerîf getürüp ve mukaddemâ dahî bu 

minvâl üzere kelimât itdüğü Hasan bin ‘Abdullah ve Münevver(?) bin ‘Abdullah ve İmâm 

Mehmed Halîfe şehâdet itdiklerinden sonra te‘addî itmeyüp düşürdüğüne yemîn-i billah 

itdikden sonra borcundan (...karalı…) vâreste hükm olunup mütevelli-i mezkûr talebiyle 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 971 (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-mahzar Durmuş bin İmrân ve Hasan Çavuş ibn Hamza ve İmâm ve Hatîb Hamza 

Halîfe ibn Ahmed ve Mehmed bin İbrâhîm ve gayruhum mine’l-hâzırûn. 

 

20-2 Mukâta‘a Geliri Aldığını Tescîl 

Teslîm-i ‘ân yed-i Mustafâ Beg el-mîr-i âb-ı sâbık Hasan Çavuş bin Hasan el-mîr-i âb 

hâliyâ. 

Meblağ sikke 18. 

Muhzır Ahmed Beg bin Mûsâ ve Halîl bin İskender ve Seydî bin Yusûf ve Mustafâ bin 

Halîl ve ‘Alî bin Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırûn. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Lârende nevâhisi mukâta‘asın hamse ve sittîn ve tis‘amiye 

senesinden ile’l-ân(?) mukâta‘aya tutan Küçük bin ‘Alî ve şerîki ‘Abdî bin Süleymân’ın 

havâlesi olan Ca‘fer bin ‘Osmân ‘an zümre-i ebnâ-i sipâhiyân meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve 

i‘tirâf kılup mezkûr ‘Abdî’nin kendüsünden binyediyüz akça ve mezkûr Küçük kendüden 

dörtbinyediyüzon akça ve altı altun kıymetlü bir bargir alup kabz itdim küfelâsından nesne 

almadım didikde mezbûr Küçük ve ‘Abdî mukırr-ı mezkûr havâle-i cemî‘ ikrârın tasdîk idüp 

ve bu zikr olandan gayrı nesne almadık didiklerinde gıbbe’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Şâ‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 

1563). 

Be-mahzar Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Lutfi bin Mustafâ ve Ganî Beg bin İbrâhîm ve 

Velî bin Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırûn. 

 

20-3 Ev Borcununun Bir Kısmını Ödeyip Geri Kalanına Va‘de Talebi  

İkrâr-ı Murâd bin ‘Abdî be-muvâcehe Satı bin Kâsım. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Murâd meclis-i şer‘de mezbûr Satı 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Satı’ya ev bahâsından altı altun deynim var iki altunu şimdiki 

hâlde virsem gerü dört altuna iki ay dahî va‘dem var deyüp Satı inkâr idüp Murâd isbât 

idücek olup bi’t-taleb defter olundu. 

Fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min şehr-i Şa‘bân 970 (15 Şa‘bân 970 / 9 Nisan 1563). 

Mustafâ bin İlyâs ve ‘Abdî bin Mehmed ve Beytî bin Mehmed. 

 

20-4 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân Çelebi bin Hasan Çavuş be-muvâcehe-i Hoca Pîrî bin Hoca 

Pâşâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Süleymân Çelebi meclis-i şer‘de mezbûr Hoca 

Pîrî muvâcehesinde ikrâr idüp (...karalı…) alış viriş eyledim ikiyüzotuz akça lâzımü’l-edâ 
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deynim var deyüp mezkûr Hoca Pîrî bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî evâsıt-ı 

Şa‘bân. 

Hamza Çelebi bin Emrullah ve ‘Alî bin Pîrî ve Mehmed bin Ahmed. 

 

20-5 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Aydoğmuş bin Hamza be-muvâcehe-i Mûsâ bin Eyne Hoca el-vasî li-

Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Aydoğmuş meclis-i şer‘de mezbûr vasî Mûsâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp (…karalı…) mezkûr yetîm Hüseyin’in babası Pîr Gâyib’e 

hâl-i huyûtunda on yıl vardır yediyüz akçaya Türbe vakfı olan bir kıt‘a yer ki tahmînen on 

yedi dönüm yerdir kıbleten yanmaya(?) şarken Eyûb yerine şimâlen mezkûr yetîm ve garben 

Velî yerine bey‘ eylemişidim altıyüz akçasını Pîr Gâyib’den almışidim yüz akçasını dahî 

mezkûr vasî Mûsâ elinden alup kabûl (ve) kabz eyledim min ba‘d zikr olan yerde ve 

akçasında da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı didikde mezkûr vasî tasdîk idüp defter olundu fî 

evâsıt-ı Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Ahmed Çavuş bin Hüseyin ve Satılmış bin Bâli Fakîh ve Hamza Dede bin Gönül Dede 

ve ‘Îsâ bin Eyne Hoca ve Ca‘fer Beg bin ‘Alî Fakîh. 

 

20-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i subût-ı vekâlet-i Mustafâ Beg bin ‘Abdullah ‘an kıbel-i zevciyeti Fâtıma 

bint-i Pâşâ Çelebi.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg meclis-i şer‘de mezbûre zevcesi 

Fâtıma kablinden mîrâs da‘vâsına ve bağ husûsuna vekâlet-i mutlâka ile vekâleti Fazlullah 

Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Arslan bin Teberrük şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Sinân Beg bin ‘Abdullah ve Sinân bin Hızır Fakîh ve Hüseyin Beg bin 

‘Abdullah ve gayruhum.  

 

20-7 Borcunu Ödediğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Çini bin Velî be-muvâcehe-i Mehmed bin İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Çini meclis-i şer‘de mezbûr Mehmed 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Mehmed’den dört yıl vardır 

dörtyüzden dört akça elsiklik(?) arpa satın aldım deyüp ba‘dehu meblağ-ı mezkûru bi’t-

temâm virdim haklaşdım deyu da‘vâ idüp ba‘de’l-inkâr isbât idicek olup vâki‘ü’l-hâl bi’t-

taleb defter olundu fî evâsıt-ı Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Halîl Fakîh bin Muhyiddîn ve Seydî Mahmûd Halîfe bin Habîb ve ‘Osmân 

bin İbrâhîm ve Emin bin Ahmed. 

 

20-8 Talak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Kubar Emin bin Ca‘fer ma‘a zevciyetuhu Pâşâ bint-i İdrîs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kubar Emin meclis-i şer‘a mezbûre Pâşâ’yı 

ihzâr idüp nikâhlımdır benden gaybet idüp itâ‘at itmez deyüp mezbûre Pâşâ’ya su’âl 

olundukda cevâb virüp iki aydan ziyâdedir Sarâyini nâm karyede câmi‘-i şerîf önünde halkı 

cum‘adan çıktığı zemânda işbu Emin İbrâhîm bin Şükrü talâk-ı selâseye vekîl idüp ol hînde 
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ben süknâmdan ve nafakamdan ferâgat idüp İbrâhîm beni vekâlet ile üç talâk boşadı deyüp 

mezkûr Emin inkâr idüp mezbûre Pâşâ’dan beyyine taleb oldukda ahrâr-ı müslimînden Emin 

bin İlyâs ve Yusûf bin Safâ ve Emin bin el-Hâc Mehmed ve ihve İbrâhîm ve Edhem bin 

Ümmet ve Eydik bin Mehmed ve İsrâ’îl bin Velî nâm kimesneler mezbûre Pâşâ’nın 

da‘vâsına mutâbıkü’l-lafz ve’l-ma‘nâ şehâdet eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîf 

ve’l-‘âdil şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezbûre Pâşâ’nın mezkûr Emin’den talâk-ı 

selâse ile mutallaka idüğüne hükm olunup vâki‘ü’l-hâl kayd-ı sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Şa‘bâni’l- mu‘azzam sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Lutfi bin ‘Alâ’eddîn ve ‘Îsâ Halîfe bin Hâmid ve Mehmed Çelebi bin Halîl 

ve İsma‘îl bin Velî ve Derviş bin Sevindik ve el-Hâc Mehmed bin Halîl ve gayruhum. 

 

20-9 At Satış Da‘vası 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki İbrâhîm bin Mehmed meclis-i şer‘a İsma‘îl bin Mehmed 

nâm kimesneyi ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu İsma‘îl’e bir boz iğdiş at üç altuna bey‘ 

eyledim akçasını taleb iderim deyüp mezkûr İsma‘îl’den sû’al olundukda ben mezkûr 

İbrâhîm’den at almadım didiği mezkûr İsma‘îl mezkûr İbrâhîm talebiyle defter olundu fî 

evâsıt-ı Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Seyyid Mahmûd Halîfe bin Habîb ve Mûsâ bin Yusûf ve Karaca bin Yusûf. 

 

20-10 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i vekâlet-i Ümmet Fakîh ibn Memî ‘an kıbel-i ahtiye(?) Ördek ve ‘Âyşe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ördek ve ‘Âyşe Karye-i Göme yoluna ve (…karalı...) ve 

şimâlen tarîk-i ‘âmma ve nehre ve garben (...karalı...) müntehi olan (...karalı...) üç çift 

(...karalı…) bey‘ itmeğe mezkûru vekîl itdikleri ‘Osmân bin Aydoğmuş ve Nasûh bin  

İsma‘îl şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra mezkûr Ümmet Fakîh zikr olan yeri ‘Alî Subaşı 

bin Ya‘kûb’a yirmibeş altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alacak oldum didüğü defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Mûsâ bin Mehmed ve Nasûh bin İsma‘îl ve Hâcı Hamza bin Hâcı ve Hasan 

‘Alâ’eddîn ve Ca‘fer bin Yahya ve Mehmed bin Mûsâ ve Safer bin Bahşi ve ‘Osmân bin 

Aydoğmuş. 

 

21-1 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Pâşâ bint-i İdrîs ma‘a Emrullah bin Muhammed 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Pâşâ merkûm Emrullah’ı meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp karz-ı hasen on altun virdim taleb iderim didikde mezbûr Emrullah inkâr idüp 

müdde‘iyeden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden İbrâhîm bin Safâ ve Mûsâ bin 

Şeker mezkûre Pâşâ merkûm Emrullah’a karz-ı hasen on altun virdi deyu şehâdet 

eylediklerinde gıbbe’t-ta‘dîl şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 

1563). 

Be-mahzar Mansûr Halîfe bin Hasan ve ‘Abdî bin Mehmed ve Mahmûd bin ‘Alî ve 

gayruhum mine’l-hâzır. 

Meblağ-ı mezkûru İsma‘îl bin Velî Efendi âdemi Hasan Bâli’den on altun karz alup 

edâ itdi fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 
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21-2 Rehn Verilen Malların Tescîli  

Kazıyye-i İsma‘îl bin ‘Alî ma‘a Dellâl İbrâhîm bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr İsma‘îl merkûm Dellâl’dan on miskâl altun zincir 

ve elli akça kıymetlü bir altun yüzük alup satsan gerekdi didikde Hamza şubaşıya rehn 

komuşdum Kayseri’ye gitdi deyu ikrâr idüp hâliyâ sekiz altun virecek olup defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

21-3 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kaya bin Küçük be-muvâcehe-i Hoca ‘Alî bin Bâyezîd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kaya meclis-i şer‘de mezbûr Hoca ‘Alî 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Hoca ‘Alî’den beşyüzelli akçalık demürcü âleti aldım 

üzerimde deynimdir deyüp mezkûr Hâcı ‘Alî tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı 

Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Kurd ve Na‘lband ‘Abdî bin Yusûf ve İsma‘îl bin Mehmed ve 

gayruhum. 

 

21-4 Mîrâs Da‘vasında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Yusûf ma‘a ahiye Memî bin Yusûf. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mahmûd meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

babamız fevt olup muhallefâtından evlerde olan hakkımı taksîm itdik tecemmülât hâne ve 

sâyir esbâb ve dükkân ve dükkân esbâbı (...karalı…) ikibinaltıyüzkırk akça alup kabz itdim 

bi-vech-i mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezbûr Memî mukırr-ı mezkûru 

ikrâr tahrîrin tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (11-

20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Sofî ve Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve Yusûf bin Dâvud 

ve ‘Alî bin (...karalı…) ve gayruhum mine’l-hazîrîn. 

 

21-5 Kışta Tipiye Tutularak Donan Kimsenin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Hüseyin ma‘a ahâli-i Karye-i Çukurköy. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ  

ikrâr ve i‘tirâf kılup karındaşım İbrâhîm ‘Alî nâm kimesnenin berâsı(?) idi koyun 

tükilmeğe(?) gitdikde kış eyyâmında dipiye boğulup bi-emrillah fevt oldu ol husûs içün ehl-i 

karye-i mezkûrede ve gayrı bir ehadda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde karye-i 

mezbûreden Mahmûd bin Ahmed ve Hüseyin bin Edhem ve Mansûr Sofî bin Mûsâ ve 

Mustafâ Sofî bin Aydın ve Nebî bin Hâcı Mehmed ve sâyir karye-i mezkûre cemâ‘ati tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 

Nisan 1563). 

Be-muvâcehe-i Ahmed subaşı ‘an kıbel-i Mustafâ Beg, be-mahzar Kerîm Ağa bin 

Yüksüz ve Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Ganî Beg bin İbrâhîm ve İbrâhîm bin Nasûh ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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21-6 Tapuya Alınan Yer Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Habîb Fakîh bin Ahmed ve Gâzi bin Mansûr ma‘a cemâ‘at-i Karye-i 

Çukurköy. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Habîb Fakîh ve Gâzi min meclis-i şer‘ ikrâr ve 

i‘tirâf kılup Çukurköy sınurunda bir mikdâr gen yer tapuya almışidim ehl-i karye 

mer‘âmızdır didiler biz zikr olan yerden ferâgat itdik da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur 

didiklerinde karye-i mezkûre cemâ‘ati tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

‘inde’l-mezbûrîn (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

 

21-7 Mîrâs Davasından Ferâgat  

Kazıyye-i musâlih-i ‘Alî bin İlyâs ve Süleymân bin Hızır ma‘a Hasan bin İlyâs ve 

Şeker bin Taşgun. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûreyn ‘Alî ve Süleymân meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve 

i‘tirâf kılup mûrisimiz olan ‘Alî bin Mehmed yedinden intikâl iden muhallefâtdan hisse taleb 

idüp mezkûreyn Hasan ve Şeker ile mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı 

şedîde vâki‘ olmuşidi hâliyâ birbirimizde olan cemî‘ de‘âvîden vazgelüp ferâgat etdik 

da‘vâdan zimmetlerin ibrâ ve iskât etdik eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersüz ‘inde’l-hükkâm 

istimâ‘ olunmaya didikde mezbûreyn Hasan ve Şeker bizim dâhî mezkûrlarda da‘vâmız ve 

nizâ‘ımız yokdur da‘vâdan zimmetlerin ibrâ ve iskât etdik didiklerinde tarafeynden birbirini 

ikrâr-ı muharrirîn tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-

mu‘azzam sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin Mahmûd ve Hasan bin ‘Alî ve Gümüş bin Nebî ve 

Hamza bin ‘Alî ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Emir Beg bin İbrâhîm ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

21-8 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm ve Ahmed ebnâ Mehmed ma‘a Mustafâ bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân İbrâhîm ve Ahmed ikrâr ve i‘tirâf kılup Ümmet 

Hânı kurbunda kıbleten tarîk ve şarken tarîk ve şimâlen tarîk ve garben Hâcı Mustafâ 

dükkânıyla mahdûd üç bâb dükkândan nısf şâyi‘ sakfdan hissemizi mezkûr Mustafâ’ya yedi 

altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdik didiklerinde mezbûr Mustafâ tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve Ahmed Dede bin Hamza ve Mehmed 

bin Süleymân ve gayruhum mine’l-hazîrîn. 

 

21-9 Talâk Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin Şeyhî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Süleymân meclis-i şer‘de bi’t-tav‘ ikrâr zevcem 

olan Zeyneb bint-i Yûsuf nâm hatunu üç gündür talâk-ı selâse ile talâk virdim deyüp 

mezbûrenin üvey babası ‘Alî bin Hamza talebiyle defter olundu. 

Dâvud bin Süleymân ve Hasan bin Velî ve Ahmed Beg bin Mûsâ ve gayruhum. 
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22-1 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Teberrük ‘an Karye-i Pîrlevganda ‘an Kazâ-i Aladağ be-

muvâcehe-i Mehmed bin Seydî kâ’im-makâm-ı Alaybegi ‘Alî Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘de mezbûr Kâ’im-makâm 

Mehmed muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup müşârün-ileyh Alaybegi ‘Alî 

Beg elinden 970 Ramazânı gurresinden kırksekiz altun alup kabûl ve kabz eyledim tarîh-i 

mezkûrdan üç ay va‘de ile zikr olan meblağ lâzımü’l-edâ deynimdir didikde mezkûr Kâ’im-

makâm Mehmed bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Ramazân sene 

970 (11-20 Ramazân 970 / 4-13 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Kâtib ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve 

Kâtib Ahmed bin Emrullah ve gayruhum. 

 

22-2 Dükkân Yeri Kirâlamayı Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bostân bin Hamza meclis-i şer‘de be-muvâcehe-i mütevelli Mustafâ 

bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bostân min meclis-i şer‘ be-muvâcehe Mustafâ 

bi’t-tav‘ ikrâr idüp Sağdıçlu(?) Mescidi’ne vakf olan iki bâb dükkân yeri hudûdu kıbleten 

tarîk ve şarken Ümmet Hanı ve şimâlen Hasan Çelebi ve garben tarîke müntehîdir tarîh-i 

sicilden her senede kırk akçaya icâreye kabûl eyledim didikde mezkûr mütevelli Mustafâ 

bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu. 

Be-mahzar İbrâhîm bin Ramazân ve Süleymân bin Pîrî ve Murâd bin ‘Abdullah ve 

İmâm-ı mescid-i Sağdıçlu ve gayruhum. 

 

22-3 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i Mehmed bin Mehmed ma‘a Mehmed bin İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a diğer Mehmed’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp Vâdi-i Merâm’da ve taht-ı tasarrufunda olan ma‘lûmü’l-hudûd bağ 

ve içindeki ev babam Mehmed’in olup vefât idüp bana ve karındaşım Ahmed’e intikâl eyledi 

hissemi taleb iderim ve bir ev yerinde dahî hissemi taleb iderim didikde mûmâ-ileyh 

Mehmed’e sû’al olundukda zikr olan yer ve içindeki ev karındaşım Pîr ‘Alî bin İbrâhîm’indir 

benim dahlim yokdur ve zikr olan ev yeri dahî benim dahlim yokdur didikde mezbûr 

müdde‘î Mehmed talebiyle defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene 970 (11-20 

Ramazân 970 / 4-13 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Hâcı ve Mustafâ Beg bin Hüdâverdi ve Hüseyin bin İbrâhîm 

ve ‘Abdurrahman Efendi bin Hüseyin Fakîh ve gayruhum. 

 

22-4 Mîrâsdan Hisse Alımını Tescîl 

Kazıyye vekâleten Mûsâ bin Nasûh ‘an kıbel-i Nefîse(?) bint-i el-Hâc Hüseyin. 

Mezkûrun kazıyye-i ikrâr-ı âtîye vekâleti Hâcı Mustafâ bin Mehmed ve el-Hâc 

Mustafâ bin Armağan şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûre müvekkilem babasından intikâl iden evden ve bağdan ve yerden ve 

devvâbdan ve sâyir muhallefâtdan (boş) hisse-i şâyi‘asın karındaşı Hasan bin Hüseyin’e bir 

Mushaf ve oniki sikke altuna bey‘ idüp alup semenin kabz etdi bi-vech mine’l-vücûh da‘vâsı 

ve nizâ‘ı kalmadı didikde mezbûr Hasan tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 
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Be-mahzar el-Hâc Mustafâ bin Mehmed ve el-Hâc Mehmed bin Hâcı Mûsâ ve 

Emrullah bin Hâcı Mûsâ ve el-Hâc Baba bin Ganî ve Yahyâ bin Hâcı Îvâd ve Mûsâ Baba bin 

Nasûh ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

22-5 ‘Azâdlı Oğlu Hür Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i ‘Îsâ bin ‘Abdullah ma‘a Mahmûd Subaşı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Îsâ meclis-i şer‘a mezbûr Mahmûd ile hâzırân 

oldukda ikrâr idüp ben anam ve Pîrî ‘Abdullah ile olurun mezkûr Mahmûd Şubaşı ile 

olmazın didiği ikrâr ile mezbûr anasına teslîm olunup defter olundu 

Ba‘dehu babasını i‘tâk iden İbrâhîm Çelebi’nin sulbî oğlu Mehmed Çelebi bi’l-

muvâcehe ikrâr idüp mezkûr babam İbrâhîm Çelebi işbu ‘Îsâ’nın babası ‘Abdullah’ı hâl-i 

huyûtunda müdebber-i mutlâk idüp ba‘dehu vefât idüp babası ‘Abdullah mu‘tak oldu el-ân 

işbu ‘Îsâ mu‘tak oğlu hürdür deyüp ‘Îsâ tasdîk idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr sene 

970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Mansûr Efendi bin Mahmûd ve Pîrî bin Emîr ve Hüseyin bin Hasan Fakîh 

ve Hasan bin Pîrî ve gayruhum. 

 

22-6 Mütevelli Ta‘yîni 

Kazıyye-i tevliyet-i Ahmed Dede bin Mehmed ‘Alî evkâf-ı merhûm ‘Îsâ Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki zikr olan merhûm ‘Îsâ Çelebi vakfına hasbî mütevelli olan 

Bedreddîn fevt olup mahlûl olmağın yerine mezkûr Ahmed Dede mahal ve lâyık olmağın 

hasbî tevcîh idilüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mezbûrîn (21-30 

Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

22-7 Nafakayı Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i Hâfız Ganî bin Seydî Mahmûd el-vekîl bi’l-ikrâri’l-âtî zikruhu ‘an kıbel-i 

zevceti Cemîle bint-i Süleymân be-muvâcehe-i vasî Dâvud bin Hüseyin be-musâlih Mehmed 

bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâfız Ganî meclis-i şer‘de mezbûr vasî Dâvud 

muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûr Mehmed’in nafakası içün ve Kelâm-

ı Kadîm bahâsı içün bir buçuk yıllık hesâbı üzere binyüzyetmişüç akça alup işbu sene 

Ramazânı temâmına gelince müvekkilem olan mezbûre Cemîle vasî-i mezkûr Dâvud elinden 

alup kabûl ve kabz eyledi didikde mezkûr Dâvud bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu fî evâsıt-ı Ramazân sene 970 (11-20 Ramazân 970 / 4-13 Mayıs 1563). 

Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Hamza bin Mustafâ ve Ahmed Çelebi bin 

Emrullah ve gayruhum. 

 

22-8 Mülkiyet Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i vekâlet-i Hüsâm Halîfe bin Pîrî ‘an kıbel-i Safiye bint-i Hâcı Ahmed bi’l-

ikrâri’l-âtî zikruhu şehâdet-i Hâcı Sinân bin Hâcı Mustafâ ve Mustafâ bin Mahmûd ba‘dehu 

vekîl-i mezkûr Hüsâm Halîfe bi’l-vekâle ikrâr idüp müvekkilemin oğlu Süleymân bin Yusûf 

Seydî Ahmed binVelî’ye Ağaç Bazarı kurbunda ma‘lûmü’l-hudûd bey‘ eylediği oda 

benimdir deyi nizâ‘ eylemişidi hâliyâ da‘vâsından ferâgat eyledi da‘vâsı ve nizâ‘ı kalmayup 
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zikr olan ev oğlu mezkûr Süleymân’ındır didi deyüp mezbûr Süleymân tasdîk idüp defter 

olundu fî evâsıt-ı Ramazân (11-20 Ramazân 970 / 4-13 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi bin Emrullah ve Hamza bin Mustafâ ve Seydî bin Mansûr 

Çelebi ve gayruhum. 

 

22-9 Mîrâs Da‘vâsı  

Kazıyye-i Ca‘fer bin İvaz ma‘a Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ca‘fer mezkûr (...karalı...) bir kazgan ve bir legen 

ve bir oda husûsu (…karalı…) babamızdan ve anamızdan kaldı hissemi taleb iderim 

(…karalı…) merkûm İsma‘îl zikr olan kazganı ve legeni ve odayı babam ve anam benüm 

hatunum Hûndî’ye mehri içün virdiler didikde gıbbe’l-inkâr Beyti Fakîh bin Yûsuf ve 

Ahmed bin Mehmed mezkûrun da‘vâ-yı muharririne mutâbık mezkûre Hûndî’nin mehriçün 

virdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Ramazân 970 / 4-13 Mayıs 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn ve Lütfullah bin ‘Alî Fakîh ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

23-1 Borca Karşılık Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Pâşâ Bekir ma‘a Memi Çelebi bin ‘Alî el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

ibni’s-sagîr Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup sagîr-i 

mezkûr akçasından vasî-i mezbûr elinden ikibin akça alup Kemâlgarîb Mahallesi’nde 

hudûdu ehli katında ma‘lûm olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp târîh-i defterden ilâ sene-i 

kâmile ikiyüz akça icâreye alup kabûl etdim didikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Atar ve Mehmed Çelebi bin Seydî Hâcı ve Hamza bin Yusûf 

ve Hüseyin bin Mustafâ ve Kâtib ‘Ömer bin ‘Abdî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

23-2 Borca Karşılık Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Ayâs ma‘a Memi Çelebi el-vasî el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûr Mustafâ ikrâr idüp ben dahî vasî-i mezkûr elinden 

yetîm-i mezkûr akçasından beşyüz akça alup Erdâş Kapusu’nda hudûdu inde’l-ahâli ma‘lûm 

dükkânımı bey‘ idüp târîh-i defterden ilâ sene-i kâmile elli akça icâreye kabûl etdim didikde 

merkûm Memi Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mezbûrîn 

(21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

23-3 Borca Karşılık Mülk Satışı ve Kirâlanması  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ el-mezbûr el-vekîl ‘an kıbel-i zevceti Eslem bint-i Hasan 

şehâdet-i Hâcı bin Pâşâ Bekir ve Mustafâ bin Ayâs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Mustafâ bi’l-vekâle ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûre müvekkilem zikr olan akçadan bin akça alup Kemâlgarîp Mahallesi’nde hudûdu 

ahâli katında ma‘lûm evlerimi bey‘ idüp ilâ sene-i kâmile yüz akça icâreye kabûl itdi didikde 

mezbûr vasî tasdîk etdi sicil olundu fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mezbûrîn (21-30 Ramazân 

970 / 14-23 Mayıs 1563). 
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23-4 Borç İkrârı  

Kazıyye-i ikrâr-ı İshâk bin Güvendik bi’l-muvâcehe Hâcı Nûrullah bin Yusûf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İshâk meclis-i şer‘de mezbûr Hâcı Nûrullah 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Hâcı Nûrullah’a yüzotuz akça lâzımü’l-edâ deynim 

olup mezkûr Hâcı Nûrullah tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 

Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Yûsuf, Hâcı bin Arslan ve İlyâs bin Şâhkulu. 

 

23-5 Mülk Satışının Feshi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Resûl bin Mehmed ‘an Karye-i Panbukçu bi’l-muvâcehe Mustafâ bin 

Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Resûl meclis-i şer‘de mezbûr Mustafâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Mustafâ babam Mehmed’e hâl-i 

huyûtunda bir kıt‘a yeri ikiyüz akçaya bey‘ idüp akçasını almışidi şimdiki hâlde zikr olan 

bey‘i fesh idüp ikiyüz akçayı alup yerini mezkûr Mustafâ’ya teslîm eyledik didikde Mustafâ 

bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-

30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Balaban bin Turgud ve Halîl bin İskender ve Ramazân bin Bâyezîd ve Îvâd 

Ağa bin Turgud ve gayruhum. 

 

23-6 Mülk Satışı (Zarûret-i Nafaka İçin Ev Hissesi Satışı)  

Kazıyye-i ikrâr-ı Emîr bin Fakîh el-vasî ma‘a ‘Alî bin Hızır. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki kızı ‘Âyşe’nin Emine nâm sagîre kızına vasî olan 

mezkûr Emîr meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûre sagîrin vâlidesinden intikâl 

iden Topraklık Mahallesi’nde kıbleten ‘Alî mülkü ve şarken Yûsuf mülkü ve şimâlen Yazıcı 

mülkü ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd evden hissesin zarûret-i nafakası olmağın mezkûr 

‘Alî’ye ikiyüz akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim didikde merkûm ‘Alî 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (21-30 Ramazân 

970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Sinân bin Hızır Fakîh ve Ahmed bin Mehmed ve Mehmed Fakîh bin 

Kademli Fakîh ve Hüsâm Halîfe ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Mezkûr vâsi ‘Alî (...okunmuyor...) alup on altuna bey‘ etdi. 

 

23-7 Buğday Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdurrahman bin ‘Abdulkerîm ‘an Kazâ-i Tarsus be-muvâcehe 

Mustafâ bin ‘Abdullah ‘an Gülek. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdurrahman meclis-i şer‘de mezbûr Mustafâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Mustafâ’ya kazâ-yı mezbûre kilesi ile on 

beş kile buğday yüzseksen akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezbûru bi’t-temâm alup kabûl 

eyledim didikde mezkûr Mustafâ bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî evâhir-i 

Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah ve İmîrzâ bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin 

‘Abdullah ve Mehmed bin ‘Abdullah ve gayruhum. 
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23-8 Mülk Satışı Anlaşmazlığı  

Kazıyye-i Selîme Hâtun bint-i Mantık ma‘a Ahmed Fakîh bin Mehmed Dede el-vasî 

‘alâ mesâlih-i eytâm-ı ‘Abdulkâdir. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Selîme vasî-i mezkûru meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

havâli-i Karaüyük’de Mantık bağı dimekle ma‘rûf hudûddan müstağni bağın sülüsü benimdir 

deyu da‘vâ itdikde vasî-i mezkûr fahrü’l-kuzât el-Hâc ‘Alî Çelebi Efendi ‘unvânıyla 

mu‘anvene hüccet ibrâz etdiklerinde mezbûre Hâtun tarafından karındaşı Mustafâ kefîl olup 

vekâleti şuhûd-ı ‘udûl ile sâbit oldukdan sonra mezkûr ‘Abdulkâdir’e bey‘ etmiş bulunup 

gıbbe’l-inkâr mazmûnu Hüseyin Fakîh ibn Fahrî ve Mehmed Fakîh ibn Kademli Fakîh 

şehâdetleriyle sâbit olup vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-

mübârek sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin ‘Abdullah ve İmîrzâ bin 

‘Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

23-9 Mîrâs ve Vasîden Mâl Alımını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Fakîh bin Mehmed el-vekîl ‘an kıbel-i Fatma bint-i Mehmed 

ma‘a Ca‘fer Beg el-vasî ‘alâ mesâlih-i ‘Alî ve Mustafâ ebnâ Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Fatma tarafından ikrâr-ı âtîye vekâleti sâbit 

olan mezkûr Ahmed Fakîh ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre müvekkilemin müteveffâ zevci 

Mehmed’den intikâl iden muhallefâtdan hisse-i (...okunmuyor…) olup ve kâtibden ve deyn-i 

müsbet dörtbin akça alımı olup hâliyâ bi-ıslâhi’l-müslimîn ikibindörtyüz akça alup mâ‘adâ 

hakkından hasbeten lillah ferâgat etdi da‘vâsı ve nizâ‘ı yokdur sâyir veresenin zimmetin ibrâ 

ve iskâd etdi eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde 

mezbûr vasî tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek 

sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Mehmed Fakîh bin Kademli ve Hüsâm Halîfe bin Fahrî ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu müteveffâ-i mezkûrun kebîr oğlu Hasan dahî ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr 

babam muhallefâtından benüm dahî dörtyüzdoksanbirbuçuk akça hakkım olup vasî-i mezkûr 

elinden bi’t-temâm alup kabz itdim didikde mezbûr vasî mezkûr Ca‘fer Beg tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 ‘inde’l-şuhûd el-mezkûrîn 

(21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

23-10 Darb Da‘vâsından Ferâgat  

Kazıyye-i ikrâr-ı Sefer bin Rüstem Bulduk bin Ahmed tarafından vekîl olup vekâleti 

Ahmed Fakîh bin İnsân ve Hızır bin Halîl şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra ikrâr ve i‘tirâf 

etmeleriyle beni gice ile Cengiburnu dimekle ma‘rûf mevzi‘de kolumdan ve yüzümden okla 

urmuşlardı Hoca Mahmûd kulu Hasan’dan ve Mustafâ bin Ahmed’den zan etmişidim anlar 

idüğün beyyinem yokdur ol ecilden mezbûrlarda olan da‘vâmdan vaz gelüp ferâgat etdim 

didikde mezbûreyn Hasan ve Mustafâ taraflarından mezkûr Hoca Mahmûd tasdîk idüp bi’t-

taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 

Mayıs 1563). 

Be-mahzar es-Seyyid Sinân bin Hızır Fakîh ve Îvâd bin Emîn ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 
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24-1 Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması  

Kazıyye-i Ahmed bin Ahmed bi’l-muvâcehe vasî Ahmed bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘de mezbûr vasî Ahmed 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr vasî Ahmed elinden vasîsi olduğu 

İbrâhîm’in akçasından üçbinsekizyüzelli akça alup kabz eyledim mukâbelesinde Şemseddîn 

Mahallesi’nde hudûdu kıbleten Mahmûd ve Mustafâ mülküne ve şarken İbrâhîm ve 

Süleymân mülküne ve şimâlen tarîk ve garben mezkûrân Mustafâ ve Mahmûd mülküne ve 

Ateşbâz önünde ma‘lûmu’l-hudûd bağımı meblağ-ı mezkûra bey‘-i bâtla bey‘ idüp teslîm 

eylediğimden sonra târîh-i sicilden altı ay temâmına değin yüzelli akçaya icâreye alup kabûl 

ve kabz eyledim didikde mezkûr vasî Ahmed bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî’l-

yevmi’l-râbi‘ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (24 Ramazân 970 / 17 

Mayıs 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Ahmed’in zevcesi olan Ümmü bint-i Pîr Hasan’ın bu husûsa rızâsı 

biledir. 

Delî Hâcı bin Mehmed ve Mehmed bin Mustafâ ve Pîr Veled, Mahmûd Çavuş bin 

Mukaddem ve ‘Alî Çelebi (...karalı...) ve Yûsuf bin Habîb ve Mustafâ bin Halîl ve Hüseyin 

bin Velî. 

 

24-2 Kaçan Kardeşi İçin Mültezime Para Verdiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Hamza mültezim-i memlaha-i Koçhisâr ma‘a Satılmış 

Çavuş bin Seydî Ahmed el-havâle. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır fî meclis-i şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

karındaşım Dede mezkûr Satılmış Çavuş habsinden gaybet etmiş mezkûr Dede’nin cevâbı 

bendedir rızıkda ve mâlda benüm ile müşterekdir ve Pîrî Fakîh nâm nâyib dahî gaybet 

etmişdir nâyib-i mezkûra ücret-i kadîmi içün altıyüz akça kıymetlü bir at virdim gene aldım 

bundan gayrı nesne virmedim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezbûr Satılmış Çavuş 

tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (21-

30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Korkud Beg bin Pâşâcık ve Mehmed Fakîh bin Hamza ve Ümmet Halîfe 

bin Ahmed ve Murâd bin Behrâm ve Mehmed bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

24-3 İzinsiz Olarak Değiştirilen At Da‘vâsı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Ahmed ve Hızır bin Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Mehmed bin Ahmed ‘an Kazâ-i Eski-il meclis-i şer‘de 

Hızır bin Hamza muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve tahrîr-i merâm kılup mezkûr Hızır beni 

Kütahya’ya bir maslahat içün gönderdikde bir doru iğdiş at verüp zikr olunan atla İshâklı’ya 

varınca yoruldu kazâ-i mezkûrede Karye-i Eber’den İsma‘îl nâm kimesne ile bir at ile ve 

(...okunmuyor...) değiş eyledüm deyüp mezbûr Hızır bin Hamza ikrâr idüp zikr olan atı değiş 

itmeğe rızâ virmedim mezkûr İsma‘îl’den emr-i şer‘ ile aldım didikde ikrârı bi’t-taleb sebt-i 

sicil olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 

Mayıs 1563). 

Korkud Beg bin Pâşâcık ve Mehmed bin Hamza ve Ümmet Halîfe bin Ahmed ve 

Murâd bin Behrâm ve Mehmed bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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24-4 Borç İkrârı  

Akarra Begtemûr bin Kâsım bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ elfin ve mi’e ve 

‘aşere derâhim min semeni el-akmişe li-Hoca Pîrî bin Hoca Pâşâ ikrâren şer‘iyyen cerâ 

zâlike ve hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

‘İnde’l-mezkûrîn. 

 

24-5 Borç İkrârı 

Akarra İmîrzâ bin Ümmet bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi min semeni’l-haml li- 

Satılmış bin Hüseyin meblağ-ı semâniye derâhime fızza râyic-i fî’l-vakt ikrâren şer‘iyyen 

hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

24-6 Mîrâs  

Kazıyye-i ikrâr-ı Nâsır ve ‘Abdî ve Receb ebnâ ‘Alî be-muvâcehe-i Mihmâd  ‘ale’l-

vasî li-evlâd-ı Mehmed el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn ‘Abdî ve Nâsır ve Receb meclis-i şer‘de 

mezbûr vasî Mihmâd muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup didiler ki karındaşımız 

Mehmed fevt olup metrukâtından babamız ‘Alî’ye altıyüzyirmibeş akçalık tereke intikâl 

eylemişidi babamız dâhî fevt olup zikr olan tereke bizlere intikâl eyledikde mezkûr vasî 

Mihmâd zikr olan tereke içün Şehr Irmağı havlusunda bir yenice bağ ki kıbleten bizlere ve 

şarken Yûsuf ve şimâlen vakfa ve garben Bâli’ye hudûdu müntehidir bizlere virüp bizler de 

alup kabûl ve kabz eyledik didikde mezkûr vasî Mihmâd bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Şa‘bân bin Pîr ‘Alî ve Mustafâ bin ‘Alî ve Beytî bin Mehmed ve Yitilmiş 

bin Mustafâ ve gayruhum. 

 

24-7 Darb Da‘vâsı  

Kazıyye-i Mezîd bin Mehmed ma‘a Hasan bin Şâhkulu Sarı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki merkûm Hasan mezbûr Mezîd’i topuz ile darb itdüğü 

Bâyezîd bin Mehmed ve Muharrem bin Hâcı Baba şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

24-8 Teftîş Ücreti Verdiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Beg bin Durdu ma‘a Satılmış Çavuş bin Seydî Ahmed el-havâle. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî Beg meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Satılmış Çavuş benüm teftîşime geldi ücret-i kalem içün yirmi altun kıymetlü 

bir gümüşlü kılıç virdim gayrı nesne virmedim didikde mezbûr Çavuş tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 

1563). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi bin Emrullah el-kâtib ve İbrâhîm Beg bin Aldı(?) ve 

Muharrem bin Hasan ve En‘âm bin Mustafâ ‘an Karaüyük ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

24-9 Anneannenin Torununu Nafakasız Besleme Ta‘ahhüdü  

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin ‘Alî be-muvâcehe Fâtıma bint-i Pîrî. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî meclis-i şer‘de mezbûre Fâtıma 

muvâcehesinde ikrâr idüp müteveffâ Mehmed nâm karındaşımın vech-i tahrîr-i hurûf budur 

ki mezkûr Fâtıma meclis-i şer‘de ikrâr idüp kızım oğlu Hasan’ı nafakasız besleyim didiği 

bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 

1563). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi bin Emrullah ve Mahmûd bin ‘Alî ve ‘Abdî bin ‘Alî. 

 

25-1 Hürriyeti İsbât Da‘vâsı 

Kazıyye-i Korkud Beg bin Şâh Beg ma‘a Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çavuş ve 

Muharrem bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Korkud Beg meclis-i şer‘a ‘Alî Çelebi oğlu 

Mehmed Çelebi ve Muharrem bin Hasan’ı ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup 

ben Mehmed bin Ahmed’e satdığım Serâş nâm câriye Aksarây kâdısı huzûrunda Melleş 

‘Arab evlâdındandır deyu şehâdet etmişsin nakl-ı şehâdet muktezâsınca ma‘lûm oldu mezbûr 

câriyenin babası ve anası adı nedir deyu sû’al itdikde mezbûr Muharrem babası adı ‘Alî’dir 

anası adın bilmezin deyüp ve merkûm Mehmed babası ve anası adın bilmezin lâkin sipâhî 

oğlanları ağası emr ile Melleş ‘Arabı varup tutdukda oğlanların ve kızların esîr idüp 

getürdükde ba‘zısın satup ve ba‘zın satmak sadedinde iken yasak olunup icâre virmediler 

zikr olan câriyeyi merkûm Ferhâd Ağa hemşireme hıdmete virmişidi sen varup satmışsın 

zikr olan câriye hürredir dimeğin ikrârı mezbûr Korkud Bey talebiyle tahrîr olundu hurrire fî 

evâhir-i Ramazâni’l-mübârek li-sene seb‘in ve tis‘ami’e (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 

1563). 

Şuhûdü’l-hâl el-Hâc İbrâhîm bin ‘Alî ve Mustafâ bin ‘Alî Fakîh ve Memi bin Yûsuf  

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

25-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Seydî ‘Alî bin ‘Alî ‘an Karye-i Kebekilise ma‘a ‘Ömer bin Armağan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Seydî ‘Alî meclis-i şer‘a mezbûr ‘Ömer’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp işbu ‘Ömer’e dörtyüzelli akçaya kırkbeş kile buğday virdüm babam 

bir boğası kaftanın aldı bâkî akçasını taleb iderim deyüp mezkûr ‘Ömer’den sû’al olundukda 

ikiyüzkırk akça buğday aldım virdüm helalleşdim deyüp ekal dörtyüzelli idiğüne beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin Alî ve Eydik bin ‘Alî şehâdet idüp işbu 

Seydî ‘Alî mezkûr ‘Ömer’e onar akçaya kırkbeş kile buğday virdi didiklerinde şehâdetleri 

ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâkı‘a olup bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Sevinç bin Nazar ve Seydî bin Sevinç ve ‘Abdî bin Ahmed ve gayruhum. 

 

25-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâtûn bint-i Îvâd be-muvâcehe Hüseyin bin İsmâ‘îl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hâtûn meclis-i şer‘de mezbûr Hüseyin 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Sırçalı Mahallesi’nde kıbleten Hâcı Bayram 

mülküne ve şarken Dellâl Velî evine ve şimâlen Yûsuf mülküne ve garben tarîk-i ‘âmma 

hudûdu müntehî olan mülk evimi işbu Hüseyin’e sekizyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

kabz-ı semen ve teslîm-i mebî‘ eyledim didikde merkûm Hüseyin bi’l-muvâcehe tasdîk idüp 



37 

 

bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 

Mayıs 1563). 

Be-mahzar Velî bin Ahmed ve Pîr ‘Alî bin Ömer ve Seyyid Mehmed oğlu Vefâ ve 

Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Mehmed bin Mezîd. 

 

25-4 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Ahmed Fakîh ibn Pâşâ ‘an kıbel-i Nazlı Pâşâ bint-i Hâcı İlyâs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bağ husûsunda da‘vâsına mezkûre Nazlı merkûm Ahmed 

Fakîh’i vekîl itdiğü ba‘de’l-hükm Yûsuf ve Emîr bin Memi şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mebûrîn (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 

1563). 

Zikr olunan bağın bey‘in isteyüp kabûl itmediğine yemîn-i billah itdiğü defter olundu 

fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

25-5 Muhâla‘a 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hûndî bint-i İbrâhîm be-muvâcehe Satı bint-i Kâsım. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hûndî meclis-i şer‘de mezkûr zevci Satı 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp işbu zevcim olan mezbûr Satı ile hul‘ olmuşduk 

ba‘zı esbâbım bedel-i hul‘ virdim esbâb ve kâyîn da‘vâmdan zimmetini ibrâ ve iskât eyledim 

bi-vech-i mine’l-vücûh da‘vâm kalmadı deyüp mezkûr Satı tasdîk idüp benim de mezbûr 

‘avratda bi-vech-i mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur hilâf-ı zikr da‘vâ idersem 

mesmû‘ olmaya didiği bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Ramazân (21-30 Ramazân 970 / 

14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar İbrâhîm bin ‘Ömer ve Hâcı Velî bin Mihmâd ve Mehmed bin Mustafâ ve 

İsma‘îl bin Ca‘fer. 

 

25-6 Hırsızlık Da‘vâsı  

Kazıyye ‘Alâ’eddîn bin Hamîd ‘an Salur ma‘a Halîl bin Ya‘kûb ‘anha Beğendik bin 

İsma‘îl. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alâ’eddîn meclis-i şer‘de merkûm Halîl’i ve 

Beğendik’i ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup evimden bir bürcübden? ve bir 

dâne iğne? sirka olundu sen aldın didikde mezbûr Halîl ve Beğendik inkâr idüp 

‘Alâ’eddîn’den ve Beğendik’den beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olup 

Halîl ve Beğendik’e yemîn müteveccih olundukda yemîn-i billah etdikden sonra zimmetleri 

ber’iyetine hükm olunup defter olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (21-

30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Velî bin ‘Alî ve İlyâs bin Mahmûd ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

25-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Şâdi be-muvâcehe ‘Abdullah bin Mübârek.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘de mezbûr ‘Abdullah 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu ‘Abdullah’a deve bahâsından altı sikke 
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altun lâzımü’l-edâ deynim var deyüp mezkûr ‘Abdullah tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Hoca İbrâhîm bin Mehmed ve Yûsuf bin Emrullah. 

 

25-8 Sâlyâne Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüdâverdi Beg be-muvâcehe Göçeri bin Mehmed ve Şa‘bân bin 

İbrâhîm ve Velî bin Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüdâverdi meclis-i şer‘de mezkûrûn kimesneler 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp ve oğlu Yûsuf sâlyâne eylediği buğdaydan mezkûr 

Göçeri’den altıbuçuk kile ve Şa‘bân’dan ellibeş kile ve Velî’den (…silik...) buçuk kile 

buğday alub kabûl ve kabz eyledim didikde mezkûrûn bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter 

olundu fî evâhir-i Ramazân (970) (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar Hüsrev Çelebi bin Mustafâ ve Hızır bin Koca ve İbrâhîm bin ‘Abdullah. 

 

26-1 Öldürülen İnek Da‘vâsı  

Kazıyye-i Çumralı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Çumra’dan Tanrıvermiş oğlu Mûsâ ile Mehmed 

ve Hüseyin ve Ümmet nâm kimesnelerin bir ineğimiz öldürdün deyu nizâ‘ı olup mezkûr 

Mehmed’e nâyib görmek içün mürâsele virildikde mezbûr Mûsâ yerinde görülmesin taleb 

idüp anda görülmesin deyu mürâsele virülüp vardıkdan sonra Sahrâ nâyibi zikr olan da‘vâyı 

istimâ‘ idüp Mehmed eline sûret-i sicil virmiş hâliyâ meclis-i şer‘a mukâbil gelüp münâza‘a 

itdiklerinde merkûm Mehmed sûret-i sicili ibrâz idüp görülmüş deyu mürâsele vardukdan 

sonra görülmüş olmağın şer‘î olmayup mezbûr Mehmed’in elinde olan sûret-i sicili gayr-ı 

makbûl olup vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâyil-i Zî’l-ka‘de sene 970 (1-10 Zî’l-

ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 Temmuz 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve ‘Ömer bin ‘Abdî ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve 

Mehmed bin Seydî ve gayruhum mine’l-hâzırîn ve Receb bin Selburcu(?) ve Emrullah bin 

‘Ömer. 

 

26-2 Mülk Satışı 

Bâyi‘-i Mehmed bin Molla ‘Alî asâleten ve ‘Alî bin Mustafâ el-vekîl ‘an kıbel-i Satı 

bint-i Hüsâm el-vasiye ‘ala mesâlih-i Mehmed bin Mustafâ sâbiten vekâleten şehâdet-i 

Nasûreddîn Mehmed bin Ahmed ve Ahmed bin Koca müşteri ‘Alî bin ‘Ömer mebî‘ 

kerimü’l-kâyin li- Sâhibyakası hudûd-ı kıbleten ‘Abdulbâki el-mezkûr ve şarken Seydî 

Mahmûd mülkü ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garben bâyi‘-i el-mezbûr semen-i makbûz 3.000. 

Be-mahzar Mehmed Çelebi ibn Pîrî ve ‘Abdulkâdir ibn Hâcı Mustafâ ve Ca‘fer ibn 

‘Alî ve Dede bin ‘Alâ’eddîn ve Ca‘fer bin Derviş. 

Ba‘dehu Selîmşâh ve Fâtıma bint-i Molla ‘Alî hisselerin karındaşları mezbûr Pîr 

Mehmed’e satup ba‘dehu mezbûr Pîr Mehmed satduğu Mehmed bin Ahmed ve ‘Alî bin 

Mustafâ şehâdetleriyle sâbit oldu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 

Temmuz 1563). 
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26-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed Fakîh ibn Hamza kâ’im-makâm-ı mütevelli Mehmed bin Fenârî 

ma‘a Mehmed Çelebi bin Kâsım Çelebi el-vasî el-muhtâr ‘an kıbel-i merhûm Pâşâ Çelebi 

tenfîz-i vesâyâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Fakîh vasî-i mezkûru meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp mezkûr Pâşâ Çelebi’ye bi-tarîki’l-karz Hâcı ‘Alî vakfından sekiz altun virdim 

ölüp üzerinde kaldı şer‘le taleb iderim didikde mezbûr vasî inkâr idüp müdde‘î-i mezkûrdan 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslîminden Şucâ‘ Halîfe ibn Hâs Beg ve Mehmed Çelebi 

bin Mustafâ edâ-i şehâdet idüp mezkûr Mehmed Fakîh zikr olan vakfdan mezkûr Pâşâ 

Çelebi’ye bi-tarîki’l-karz sekiz altun virdi ölüp üzerinde kaldı deyu şehâdet etdiklerinde 

şehâdetleri gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezkûrun muhallefâtından 

hükm olunup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-

11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Nebî Fakîh bin ‘Alî Fakîh ve Mustafâ bin Sinân Efendi ve Hoca Kethüdâ 

bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

26-4 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i şâribü’l-hamr Hızır bin Mustafâ el-Haddâd. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr olup şurb-ı hamr itdüğü ikrârıyla sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 970 (1-10 Zî’l-ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 Temmuz 

1563). 

 

26-5 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü‘l-hamr ‘Alî ibn Ca‘fer’in ağzında râyiha-i hamr var idüğü şuhûd-ı ‘udûl ile 

sâbit olup ve i‘tirâfıyla sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 970 / 

22 Haziran- 1 Temmuz 1563). 

 

26-6 Suda Boğulan Çocuğun Tesbîti 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm bin ‘İmrân ma‘a Yûsuf bin Mustafâ ve gayrı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf idüp 

oğlum ‘Osmân mûytâb hırfetiyle sohbete Merâm cânibine gitmişdi ittifâk ba‘zı yoldaşlarıyla 

Çobanboğan Kükü’ne suya yüzmeğe gitmişler kendi fi‘liyle suya boğulup fevt oldu bu husûs 

içün be-her ehâdda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde ikrârı üstâdı mezkûr Yûsuf talebiyle 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 

1563). 

Be-mahzar Nûrullah bin ‘Alî ve Hüdâverdi Çavuş bin Seydî Ahmed ve Hüseyin bin 

Sâlih ve Mustafâ bin Hamza ve İbrâhîm bin Mehmed ve Ahmed bin Mûsâ ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

26-7 Küfür Da‘vâsı 

Kazıyye-i Veys bin Hızır Fakîh ma‘a Satı bin Avdıl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki mezkûr Veys meclis-i şer‘a mezbûr Satı’yı ihzâr idüp 

didi ki sen bana be gidi ve gözle görmüş ve ‘avratın kablandığımın(?) gidisi didin deyu da‘vâ 

idüp mezbûr Satı inkâr idicek beyyine taleb oldukda Ahmed bin Hâcı ve Turudoğlu 
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Süleymân ve Esbiyeoğlu Hüseyin ve Âhî bin Hüseyin edâ-i şehâdet idüp didiler ki şu 

makûle kelimât sözler etdi deyu şehâdet etdikleri bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 Be-mahzar Mumcu ‘Alî bin İlyâs ve Pîrî bin Esbiye ve Hâcı Derviş bin Pîrî ve 

Baybûrd bin Dede ve gayruhum. 

 

26-8 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet Memi bin Kemâl ‘an kıbel-i zevciyeti Sitti bint-i Hâcı 

Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Memi’nin mezbûre zevcesi Sitti kablinden 

babası Hâcı Hüseyin’den kendüye intikâl iden hissesini karındaşları Hasan ve ‘Alî ebnâ Hâcı 

Hüseyin’den talebe ve kabza ve ıslâha vekâleten Receb bin ‘Abdurrahman ve Dede bin Hâcı 

Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî Zî’l-ka‘de. 

Be-mahzar Hayreddîn Fakîh bin ‘Alî ve Nûh Beg bin Pîrî ve Yûsuf bin Satı ve Ahmed 

bin Mahmûd. 

 

26-9 Mülk Satışı (Ev Yeri Satışı) 

Kazıyye-i Eydik bin Halîl ma‘a Nûh Beg bin Pîrî Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Eydik bey‘-i âtiyeye vekâletin ‘Abdî bin 

Mehmed ve Beytî bin Mehmed şehâdetleriyle isbâtdan sonra mezkûr Nûh Beg 

muvâcehesinde ikrâr idüp müvekkilelerim Selîme bint-i Mustafâ ve kız (...silik...) Hâcıeymîr 

Mahallesi’nde bir ev yeri kıbleten tarîk-i ‘âmma ve şarken Pîrî Beg’e ve şimâlen tarîk-i hassa 

(...silik…) mezbûr Nûh Beg’e hudûdu müntehîdir işbu Nûh Beg’e yüzyirmi akçaya bey‘-i 

bâtla bey‘ eyledim (...silik...) Nûh Beg tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-

mezbûr sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Mahmûd bin (...silik...) ve Mükremîn bin Mehmed ve Yûsuf bin Pîr ‘Alî. 

 

27-1 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i şurb-ı Hüseyin bin ‘Abdullah ve Mehmed bin İbrâhîm.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Hüseyin ve Mehmed’in ağzında râyiha-i hamr 

olub şurb-ı hamr eyledikleri Memi bin Kemâl ve Receb bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de (21-30 Zî’l-ka‘de). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Mü’ezzin Kâsım ve Sarı bin Avdıl ve Hasan bin Velî. 

 

27-2 İmâm Ta‘yîni 

Kazıyye. 

Sâhibyakası’nda ‘Abacı Mescidi dimekle ma‘rûf mescide işbu Latîf bin İbrâhîm 

cemâ‘at talebiyle imâm nasb olunup mezkûr İmâm Latîf kabûl idüp defter olundu fî Zî’l-

ka‘de sene 970. 

Be-mahzar Ahmed Halîfe bin Mehmed ve Hüsâm bin Fahrî ve Hâcı Veled bin ‘Îsâ ve 

Seydî Mahmûd bin Ahmed ve Mehmed bin ‘Abdî. 
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27-3 Satın Alınan Câriye ve Alınan Borç Para Karşılığı Rehin Verme 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin Pîr Hasan ma‘a Hüseyin bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Abdî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezbûr Hüseyin’den seksen altuna bir câriye ve seksen altun nakd alup kabz etdim mezbûr 

câriyeyi min külli ‘ayb kabûl etdim seb‘în ve tis‘ami’e Zî’l-ka‘desinin on ikisinden yüz 

yirmi gün va‘de ile vâcibü’l-kazâ ve lâzımü’l-kazâ deynimdir didikde ve Tûtîoğlu 

Mahallesi’nde olan evimi ve havâli-i Selîfâr’da olan bağımı rehn kodum didikde merkûm 

Hüseyin tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

Be-mahzar Ahmed Çelebi bin Emrullah ve el-Hâc Behrâm bin ‘Abdullah ve Nûh 

Çelebi bin Pîrî Çelebi ve Küçük bin Pîr ‘Alî ve Mustafâ bin Hoca ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

27-4 Alacak Da‘vâsı  

Kazıyye-i Ahmed bin Hâcı Îvâd Selçuk bint-i Artık. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki işbu Ahmed meclis-i şer‘a mezbûre Selçuk’u ihzâr idüp 

üzerine da‘vâ idüp işbu Selçuk’a üçyüzkırk akçaya bir merkeb virdim altıyüzaltmış akça 

karz virdim cümle bin akçadan yirmisin almam oldu beşyüzkırk akçasını aldım dörtyüzkırk 

almam kaldı taleb iderim didikde mezbûre Selçuk inkâr idüp Ahmed’den beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Hoca Mahmûd (bin) Gaybî ve ‘Alî Dede bin Mustafâ edâ-i 

şehâdet idüp didiler ki işbu Selçuk’un oğlu Halîl nâm oğlu mezkûr Ahmed’den meblağ-ı 

mezbûru taleb eyledikde virmedim mezbûre Selçuk kendi bana vir didi Selçuk kendüye 

deyn-i (...okunmuyor…) didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu. 

 Be-mahzar Ramazân bin ‘Abdullah ve Hüsrev bin ‘Abdullah ve ‘Abdurrahman bin 

Latîf ve ‘Osmân bin İbrâhîm ve gayruhum. 

 

27-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i İbrâhîm Çavuş bin Sinân ma‘a Safer bin Bâli ‘an karye-i Tekirler?. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm Çavuş meclis-i şer‘a mezbûr Safer’i 

ihzâr idüp işbu Safer’e târîh-i kitâbdan bir yıl evvel on bir koyun otuzbeşer akçaya bey‘ 

eyledim akçasını taleb iderim deyüp mezkûr Safer koyun aldığın inkâr idüp İbrâhîm 

Çavuş’dan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Süleymân bin Nasûh ve Güncü bin 

Reyhân nâm kimesneler edâ-i şehâdet idüp işbu İbrâhîm Çavuş mezkûr Safer’e otuzbeşer 

akçaya on bir ‘aded koyun bey‘ eyledi şehâdet ideriz didiklerinde ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup mûcibiyle hükm olup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 

970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hüseyin bin ‘Alî ve Hüseyin bin Hasan Fakîh ve Mustafâ bin Emrullah ve 

Emrullah bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

27-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâleti Yâdigâr bin Göçü Beg ‘an kıbel-i Hânî bint-i İlyâs be-

muvâcehe Kiçi bint-i Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yâdigâr’ın mezbûre zevcesi kablinden mezkûre 

Kiçi ile olan nizâ‘ına vekâlet-i mutlâka ile vekîl itdüğü Ahmed bin İshâk ve Kademli bin 

İskender şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Zî’l-

ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 
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Be-mahzar Halîl Fakîh bin ‘Alî Fakîh ve Ramazân bin Bâyezîd ve ‘Abdurrahman bin 

Latîf ve gayruhum. 

 

27-7 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Süleymân el-vasî li-mesâlih-i ‘Âyşe ve Satı bint-i 

Teberrük be-muvâcehe Hâcı ‘Alî bin Bâyezîd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr vasî Mahmûd meclis-i şer‘de mezbûr Hâcı ‘Alî 

muvâcehesinde ikrâr idüp vasîsi olduğum mezbûre Sâtı’nın Mahalle-i Bordabaşı’da bir 

menzili kıbleten Mehmed’e ve şarken Halîl’e ve şimâlen ‘Arîf’e ve garben Ahmed’e 

müntehîdir virân olup satılması mezbûre Satı’ya enfa‘ olmağın işbu Hâcı ‘Alî’ye 

yediyüzyirmi akçaya ve bir öveç(?) gayr-ı ma‘lûmü’l-‘aded mankura târîh-i kitâbdan dört ay 

temâmına değin bey‘-i bâtla bey‘ eyledim didikde mezkûr Hâcı ‘Alî vech-i meşrûh üzere 

tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Zî’l-ka‘de sene 970 (14 Zî’l-

ka‘de 970 / 5 Temmuz 1563). 

Hızır bin Hâcı ‘Ömer ve Mehmed bin Ümmet ve Ya‘kûb Çelebi bin Nûreddîn ve 

Ebçe(?) bin Mahmûd ve Pîr ‘Alî bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

27-8 Borcu Ödemek İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Meleş(?) bin Hüseyin ‘an kıbel-i âhiye-i Satılmış ma‘a Hâcı Sinân 

bin ‘Abdullah el-vekîl ‘an kıbel-i kethüdâ-yı Vilâyet-i Karaman. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Satılmış’ın merkûm Kethüdâ Hızır Beg’e üç yüz 

seksen üç kile buğday ve dört yüz on kile arpa deyni olup edâsına karındaşı mezkûr Meleş’i 

vekîl itdüğü Süleymân bin Erdoğdu ve Sevindik bin Erdoğdu şehâdetleriyle sâbit olup oldu 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 

1563). 

Be-mahzar Hamza bin Emrullah ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

27-9 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i İmîrzâ kızı Ümmü ma‘a Hamza Çelebi bin Emrullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre ‘Ümmü zevci Muharrem’den intikâl iden hakkı 

da‘vâsına mezbûr Hamza Çelebi’yi vekîl itdüğü zevci Yûsuf bin İbrâhîm ve Hızır Çavuş bin 

Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’l-

mezbûrîn (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

27-10 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i Hâcı ‘Alî bin Bayındır ma‘a Ahmed bin Îvâd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki sicill-i sâbıkda (...silik…) olan Hâcı ‘Alî iştirâ eylediği 

yerin garben (...silik...) bir mikdâr yerine mezkûr Ahmed nizâ‘ idicek (...silik...) evi ben iştirâ 

eyledim didiği Hâcı ‘Alî talebiyle defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 

2-11 Temmuz 1563). 
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28-1 Kefâlet Listesi 

Oğuzdan müzekkî kefîl-i Süleymân bin ‘Abdullah ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 

150, şa‘îr 150 / Oğuz el-mezkûr müzekkî kefîl-i ‘Alî bin ‘Abdullah ‘an karye-i mezbûre kile 

gendüm 150, şa‘îr 150 / Tonbul(?) Bâli Dede müzekkî ‘an karye-i m. kefîl-i Bulud bin Halîl 

‘an karye-i mezbûre kile gendüm 600, şa‘îr 100 / Babası mezkûr müzekkî kefîl-i Seydî bin 

Karaman ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 100, şa‘îr 100 / Babası mezkûr müzekkî kefîl-i 

Halîl bin Sarı ‘an karye-i Okcu kile gendüm 50, şa‘îr 150 / 

Mezbûr Eyne Begi müzekkî kefîl-i ‘Alî bin Eyne Begi ‘an Karye-i Eğrivîrân gendüm 

150, şa‘îr 150 / Mezbûr Eyne Begi müzekkî kefîl-i İbrâhîm bin Oruç ‘an karye-i mezbûre 

kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Eyne Begi el-mezkûr müzekkî kefîl Hüseyin bin Bâli ‘an karye-

i mezbûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Dede (...okunmuyor...) Hüseyin müzekkî ‘an karye-i 

Akçavîrân kefîl-i Pîrî ‘bin ‘Alâ’eddîn ‘an karye-i el-mezbûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / 

Babası mezkûr müzekkî kefîl-i İshak bin İsma‘îl ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 75, şa‘îr 

75 / 

Bayram el-mezkûr müzekkî kefîl-i Hızır bin Bayram ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 

100, şa‘îr 100 / Bayram el-mezkûr müzekkî kefîl-i Oruç bin Erdoğdu ‘an karye-i mezbûre 

kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Kefîl-i Hasan bin Fethî ‘an karye-i mezbûre Budak el-mezkûr 

müzekkî kile gendüm 100, şa‘îr 100 / Karye-i mezbûreden Emîrzâde kefîl-i Mihmâd bin 

‘Abdullah ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Emîr el-mezkûr müzekkî kefîl-i 

İbrâhîm bin Veysel ‘an karye-i Karaüyük kile gendüm 100, şa‘îr 100 / 

Mezbûr Menteşe müzekkî kefîl-i Dede bin Menteşe ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 

100, şa‘îr 100 / Müzekkî Menteşe el-mezkûr kefîl-i İdrîs bin Hızır ‘an karye-i mezbûre kile 

gendüm 100, şa‘îr 100 / Menteşe el-mezkûr müzekkî kefîl-i Divâne Mûsâ ‘an karye-i el-

mezkûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Emîr Dede el-mezkûr müzekkî kefîl-i Emîr ‘Alî bin 

İsma‘îl ‘an karye-i el-mezkûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Emîr Dede el-mezkûr müzekkî 

kefîl-i Seydî bin İsma‘îl birâder-i o ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 200, şa‘îr 200 / 

Emîr ‘Alî müzekkî kefîl-i İlyâs bin Velî ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 100, şa‘îr 

100 / Mezbûr Emîr ‘Alî müzekkî kefîl-i Artin bin Kırca ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 

100, şa‘îr 100 / Babası müzekkî kefîl-i ‘Abdî bin Kul ‘Alî ‘an karye-i İkiköy kile gendüm 

100, şa‘îr 100 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Mehmed bin Mûsâ ‘an karye-i m. kile 

gendüm 100, şa‘îr 100 / Mezbûr Mûsâ müzekkî kefîl-i Yûsuf bin Ahmed ‘an karye-i m. kile 

gendüm 100, şa‘îr 100 / 

Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i İshak bin Ahmed ‘an karye-i m. kile gendüm 100, 

şa‘îr 100 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i İbrâhîm bin Bâli ‘an karye-i m. kile gendüm 

150, şa‘îr 150 / Babası mezkûr ‘Alî müzekkî kefîl-i Yûsuf bin ‘Alî ‘an karye-i me kile 

gendüm 100, şa‘îr 100 / Mezbûr ‘Îsâ müzekkî kefîl-i Dâvud bin ‘Alî Beg ‘an karye-i m. kile 

gendüm 100, şa‘îr 100 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i ‘Alî bin Kara Ahmed ‘an karye-i 

Zengân kile gendüm 250, şa‘îr 250 / 

Mezbûr Ahmed müzekkî kefîl-i Süleymân bin Kara Mûsâ ‘an karye-i mezbûre kile 

gendüm 200, şa‘îr 200 / Mezbûr Ahmed müzekkî kefîl-i Mustafâ bin Mehmed ‘an karye-i 

mezbûre kile gendüm 200, şa‘îr 200 / Kara Mûsâ müzekkî ‘an karye-i m. kefîl-i Sarı(?) bin 

Elvân ‘an karye-i m. kile gendüm 200, şa‘îr 200 / Mezbûr Kara Mûsâ müzekkî kefîl-i 

Mehmed bin Erdoğân ‘an karye-i mezbûre kile gendüm 200, şa‘îr 200 / Mezbûr Kara Mûsâ 

müzekkî Kefîl-i Seydî bin ‘Osmân ‘an karye-i me. kile gendüm 150, şa‘îr 150 / 

‘Osmân el-mezkûr müzekkî kefîl-i İbrâhîm bin Güvendik ‘an karye-i m. kile gendüm 

200, şa‘îr 200 / Mezbûr Karaman müzekkî kefîl-i ‘Osmân bin Karaman ‘an karye-i m. kile 

gendüm 200, şa‘îr 300 / Mezbûr ‘Osmân müzekkî kefîl-i Halîl bin Durdu ‘an karye-i m. kile 

gendüm 300, şa‘îr 300 / Müzekkî Îvâd ‘an karye-i m. kefîl-i Kademeri bin Celeb ‘an karye-i 
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mezbûre kile gendüm 200, şa‘îr 200 / Hüseyin bin Bayram müzekkî ‘an karye-i m. kefîl-i 

‘Ömer bin İbrâhîm ‘an karye-i Harlak kile gendüm 250, şa‘îr 250 / 

Turgud müzekkî karye-i Zengân kefîl-i Emîr Sâlî(?) Kara Nasûh bin Emîrşâh ‘an 

karye-i m. kile gendüm 100, şa‘îr 100 / Turgud el-mezkûr kefîl-i Pîr Velî bin Lütfî ‘an karye-

i mezbûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Turgud el-mezkûr kefîl-i Hamza bin Satı ‘an karye-i 

el-mezkûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Müzekkî Top ‘Alî karye-i Zengân kefîl-i Hâcı bin 

Yûsuf ‘an karye-i el-mezkûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Mezbûr ‘Alî müzekkî Kefîl-i Pîr 

‘Ömer bin Emîrşâh ‘an karye-i el-mezkûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / 

Müzekkî ‘Alî el-mezkûr kefîl-i Pîrî bin Kâsım ‘an karye-i m. kile gendüm 150, şa‘îr 

150 / ‘Ömer müzekkî ‘an karye-i m. kefil-i Kademeri bin Lütfî ‘an karye-i el-mezkûre kile 

gendüm 100, şa‘îr 100 / Müzekkî ‘Ömer el-mezkûr kefil-i Emîrhân bin Lütfî ‘an karye-i el-

mezkûr kile gendüm 100, şa‘îr 100 / ‘Ömer el-mezkûr müzekkî kefîl-i Hızır bin Satı ‘an 

karye-i m. kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Karaca Mûsâ Karye-i Sarlık kefîl-i Orhan bin Lütfî 

‘an karye-i el-mezkûre kile gendüm 100, şa‘îr 100 / 

‘İmrân ‘an karye-i el-mezkûr kefîl-i Hâcı bin Kâsım ‘an karye-i m. kile gendüm 100, 

şa‘îr 100 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Mûsâ bin Yûsuf ‘an karye-i Eğin kile gendüm 

150, şa‘îr 150 / Yûsuf el-mezkûr müzekkî kefîl-i Mehmed bin Sufî ‘an karye-i m. kile 

gendüm 150, şa‘îr 150 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Korkud bin ‘İmrân ‘an karye-i m. 

kile gendüm 200, şa‘îr 200 / Mezbûr ‘İmrân müzekkî kefîl-i ‘Abdî bin Nasûh ‘an karye-i el-

mezkûr kile gendüm 150, şa‘îr 150 / 

Mezbûr ‘İmrân müzekkî kefîl-i Oruç bin Velî ‘an karye-i m. kile gendüm 150, şa‘îr 

150 / Velî müzekkî ‘an karye-i m. kefîl-i Himmet bin Oruç Hâcı ‘an karye-i el-mezkûr kile 

gendüm 200, şa‘îr 250 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Ahmed bin Mahmûd ‘an karye-i 

el-mezkûre kile gendüm 150, şa‘îr 150 / İsma‘îl müzekkî ‘an karye-i m. kefîl-i Hüseyin bin 

Hâcı ‘an karye-i el-mezkûr kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Mûsâ müzekkî ‘an karye-i m. kefîl-i 

‘Osmân bin Ahmed ‘an karye-i el-mezkûre kile gendüm (boş) şa‘îr (boş) / 

Mûsâ el-mezkûr müzekkî kefîl-i İbrâhîm bin Süleymân ‘an karye-i el-mezkûr kile 

gendüm 100, şa‘îr 100 / Müzekkî Babası el-mezkûr kefîl-i Receb bin Hâcı Hızır ‘an karye-i 

el-mezkûr kile gendüm 100, şa‘îr 100 / Mezbûr Mûsâ müzekkî kefîl-i İlyâs bin Mustafâ ‘an 

karye-i el-mezkûr kile gendüm 250, şa‘îr 250 / ‘İmrân müzekkî ‘an karye-i m. kefîl-i 

(...silik...) bin Emrullah ‘an karye-i m. kile gendüm 150, şa‘îr 150. 

 

29-1 (Bir Önceki Belgenin Devamı) 

Mûsâ el-mezkûr müzekkî kefîl-i Îvâd bin İbrâhîm ‘an karye-i el-mezkûr kile gendüm 

150, şa‘îr 150 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Pîr Gayîb bin Hâcı ‘an karye-i Uyan(? 

)kile gendüm 50, şa‘îr 50 / Hâcı el-mezkûr müzekkî kefîl-i Nasûh bin Mehmed ‘an karye-i 

m. kile gendüm 50, şa‘îr 50 / Babası el-mezkûr kefîl-i İbrâhîm bin Hasan ‘an karye-i el-

mezkûre kile gendüm 50, şa‘îr 50 / Uyan(?) el-mezkûr müzekkî kefîl-i Mahmûd bin Uyan 

‘an karye-i el-mezkûre kile gendüm 50, şa‘îr 50 / 

Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Bahâdır bin Pîrî ‘an karye-i el-mezkûr kile gendüm 

50, şa‘îr 50 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i İsma‘îl bin İsrâ’il ‘an karye-i el-mezkûr kile 

gendüm 50, şa‘îr 50 / Cemâl el-mezkûr müzekkî karye-i m. kefîl-i Mûsâ bin Mehmed ‘an 

karye-i Sahuk kile gendüm 150, şa‘îr 150 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Kerîm bin 

Kemâl ‘an karye-i m. gendüm 150, şa‘îr 150 / Kemâl el-mezkûr müzekkî kefîl-i İbrâhîm bin 

Hâcı ‘an karye-i m. kile gendüm 150, şa‘îr 150 / 

Müzekkî Karaca Mûsâ ‘an karye-i Zengân kefil-i Sa‘îd bin ‘Abdullah ‘an karye-i el-

mezkûr kile gendüm 150, şa ‘îr 150 / Müzekkî Mûsâ el-mezkûr kefîl-i Mustafâ bin İsma‘îl 
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‘an Karye-i Kızılcamahmûd kile gendüm 250, şa‘îr 250 / Kefîl-i Dâvud bin ‘Abdurrahman 

‘an Karye-i Kavaklık kile gendüm 250, şa‘îr 250 / Babası el-mezkûr müzekkî kefîl-i Hamza 

bin Bâyezîd ‘an karye-i Sarlık kile gendüm 250, şa‘îr 250 / 

Cem‘ân mezkûrân Hasan ve Mahmûd ve Bâyezîd Çavuş nâzır olup ve tahvîl-i ahârına 

değin kâbız-ı mâl olmak üzere ba‘zı şerâyitleriyle olup bin yedi yüz kile galle kefîl virüp ve 

mezkûrûn kefîller de bu uslûb üzere olmakdan ötürü kefîl oldukları bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 971(1-11 Zî’l-ka‘de 971 / 11-21 Haziran 1564). 

Be-mahzar Emîr Dede bin Bâli Dede ve Hasan bin Nâmiye ve ‘Alî Dede bin 

Bahâ’eddîn ve Meşâ bin ‘Alî ve Kalender bin Bâli Dede ve Kerîm bin Yükür ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

29-2 Suğla Mukâta‘asının İltizâma Verilmesi 

Kazıyye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki gurebâ-i yemînden Hasan bin ‘Alî ve Mahmûd bin Pîrî 

ve çavuşlar zümresinden Bâyezîd Çavuş ve diğer Mahmûd nâm kimesneler üzerine hükm-i 

şerîf vâcibü’t-teşrîf vârid olup mefhûm-ı şerîfinde mezkûr Hasan kendüye bir akça terakkî 

olup ve Pîrlî nâm kimesne yevmî altı akça ile ve Mahmûd nâm şahsı yüzbeş akça ile 

‘ulûfeciyân-ı yemîne dâhil olup ve mezkûr Bâyezîd Çavuş üç akça terakkî olup ve diğer 

Mahmûd şerîkleri olup diledükleri kimesne kâtib ve havâle olup ve bendlerin ve besâtetin ve 

fürûhtun kendüler idüp ve lâzım olan (...okunmuyor...) dutulmuş idüğü ve kefîllerin 

virdiklerinden sonra ziyâde olursa ‘ulûfe ve terakkîleri üzerlerinde kalup ve zikr olan 

emânetleri bir birinden ifrâz olunmamak şartıyla bundan akdem Suğla Mukâta‘ası’na 

etdikleri doksanbin akça ziyâde dokuz bin kile galle ta‘yîn olunup ilhâk olup ve üzerine on 

yedi bin kile galle dâhi ziyâde idüp cem‘ân yüz on bin kile galle ve sene tis‘a ve sittîn ve 

tis‘ami’ede vâki‘ olup Kâbil ve Nasûh ‘uhdelerinde tahvîli temâm olan Sahuk Suğlası’nın 

bel‘ ve ketmlerin harafî(?) itdüğü târîhden yoklayup ve şimdiki hâlde zimem-i nâsda olan 

gallâtı bunlar cem‘ idüp fürûhtun ma‘â etmek üzere ve ziyâde olursa cümle bir birinden ifrâz 

olmamak üzere üç bin kile galle dâhi ziyâde idüp mezkûr Hasan ve Mahmûd ber-vech-i 

iştirâk emîn ve merkûm Bâyezîd Çavuş tahvîl-i uhrâya değin cümlenin üzerine nâzır olup 

tahsîl olan mâlı anlar mührü ile kabz eylemek şartıyla kabûl ve iltizâm eyleyüp birez(?) mâl 

kefîl vireyim didiler kefîller tutasız deyu fermân olunmuş bulunup hâliyâ otuz bir bin yedi 

yüz kile galle kefîl virdiklerinde Emîn bin Bâli mezkûrlar ile meclis-i şer‘a hâzırûn olup 

merkûm Emîn oğlum Dede serdârlar zümresine dâhil olup ve Bostân Çavuş iki akça terakkîli 

kâbız-ı mâl olup ve tahvil-i uhrâya değin Bâyezîd Çavuş olup ve mezkûrûn Hasan ve 

Mahmûd ve Pîrlî ve diğer Mahmûd şerâyit-i sâbıka ile iştirâk üzere emîn olup ve zikr olan 

‘ulûfe ve terakkîleri kemâkân mukarrer olup ve sâbıkan Suğla emîni olan Avdıl ve 

‘Alâ’eddîn ve Kâbil ve Nasûh’un ve Bâyezîd Çavuş’un tahvîllerinin teftîşi ile ‘ale’l-husûs 

Kâbîl ve Nasûh ve sâyir mübâşirler ile mukâta‘adan çıkup fürûhtlarının hesâbın virüp bâkî 

kalan gallâtın fürûhtun mezkûrlar etmek üzere ve zikr olan mukâta‘alar bir birinden 

ayrılmamak şartıyla ve eğer ziyâde ider olursa mezkûrların terakkîleri ve bölüğe dâhil 

olmaları mukarrer olup ve verdükleri kefîl ve havâle olmak şartıyla on bin kile galle dâhi 

ziyâde idüp bu minvâl üzere ibtidâ-i târîhden ile’n-nihâye Kâbil ve Nasûh mukâta‘aları ile 

iki yüz on bin kile gallenin edâsına iltizâm etdik ve zikr olan küfelâdan gayrı kefâyil mikdârı 

kefîller vireyim didiklerinde vâki‘-i hâl bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de 

sene 971(11-20 Zî’l-ka‘de 971 / 21-30 Haziran 1564). 

Be-mahzar Hasan Çavuş bin Aydın(?) ve Ahmed Çelebi bin Mûsâ ve Mustafâ bin ‘Alî 

ve Ahmed bin Hâcı ve gayruhum. 

 



46 

 

29-3 Kefâlet Listesi  

Küfelâ-i Emîn bin Bâli berâ-yı Suğlahâ-i Sahrâ-i Konya. 

Müzekkî Mehmed bin Durmuş ve Kaysaroğlanı kefîl-i Hasan bin İsma‘îl ‘an karye-i 

Ağcavîrân gendüm kile 500, şa‘îr kile 500 / Müzekkî Mehmed el-mezkûr kefîl-i ‘Ömer bin 

Hâcı İbrâhîm ‘an karye-i Sarlak gendüm kile 500, şa‘îr kile 500 / Müzekkî Hasan Çelebi bin 

Mahmûd kefîl-i Velî bin Cüllâh ‘an Karye-i Arpabükü Karaüyük gendüm kile 250, şa‘îr kile 

250 / Hasan Çelebi el-mezkûre kefîl-i Pîr Dede bin Hamza ‘an karye-i el-mezkûre gendüm 

kile 250, şa‘îr kile 250 / 

(…Silik okunmuyor…) / Kefîl-i Nazar bin Hâcı ‘an Karye-i Merâldînlü(?) gendüm 

kile 500, şa‘îr kile 500 müzekkî Mihmâd el-mezkûr / Kefîl-i ‘Osmân bin Süleymân ‘an 

Karye-i ‘Âdilli gendüm kile 500, şa‘îr kile 500 ‘Abdurrahman Çavuş müzekkî / Kefîl-i 

Bayram ‘Âdil  ‘an karye-i el-mezkûre gendüm kile 500, şa‘îr kile 500 müzekkî 

‘Abdurrahman Çavuş el-mezkûr. 

 

30-1 Sultâniye’de Bulunan ‘İmâretin İhtiyâçları Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâyil ve’l-kelâm mefâhir ve’l-celâl 

‘izzü’l-merâm Konya ve Lârende ve Niğde ve Ereğli ve Aksarây kâdıları zîdet fezâ’ilühüm 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ Sultâniye nâm mahalde binâ 

olunan ‘imâret-i ‘âmirem kilârına müte‘allık havâyic husûsunda Mevlânâ Eski-il kâdısı ve 

mütevellisi mektûbların gönderüp taht-ı kazânuzdan taleb eyledüklerin her ne ise tedârik 

olunup bi-kusûr virilmek emr idüp buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda her biriniz bu 

hükm-i şerîfim sûretin sicillâtınıza kayd idüp dâ‘imâ mazmûn-ı hümâyûnumla ‘amel eyleyüp 

müşârün-ileyhimâ tarafından mektûbları ile âdem vardukda lâzım ve mühim olan her ne ise 

taleb etdiklerine göre akçaları ile narh-ı rûzî üzere bî-kusûr tedârik idivirüp serren tavarları 

buluvirüp göresiz ve her biriniz ne mikdâr nesne gönderirseniz yazup müşârün-ileyhâya 

i‘lâm eyleyesüz ana göre taleb eyleyeler ammâ bu bahâne ile kimesneye zulm ve te‘addî 

olunduğuna rızâ-yı şerîfim yokdur ihtimâm idüp kimesneye te‘addî itdirmekden hazer idesiz 

şöyle bilesiz bir dürlü zahmet eylemeyüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâyil-i 

şehr-i Cemâziye’l-evvel min şuhûr sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Cemâziye’l-evvel 

971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-yurd-ı makâm-ı (...okunmuyor…) 

 

30-2 Akşehir’de Bulunan Sâhib Atâ Medresesi’nin Gelirleri Hakkında Fermân  

Sûret-i hükm-i Padişâh-ı ‘âlempenâh. 

Kıdvetü’l-ümerâ’i’l-kirâm ‘üsvetü’l-küberâ’i’l- fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-‘allâm Akşehr Sancağı begi dâme ‘izzihu ve kıdvetü’l-kuzât 

ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm İshaklu ve Akşehr kâdıları dâme fazluhümâ tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki dârende-i hükm-i şerîf kıdvetü’l-müderrisîn 

Mevlânâ Muhyiddîn zîde fazluhu dergâh-ı mu‘allâma gelüp nefs-i Akşehr’de Sâhib Ata 

Medresesi dimekle ma‘rûf medrese kurbunda olup Akşehr Kazâsı’na tâbi‘ Ekingöz nâm 

karyeyi ve Göküyük nâm mezra‘a ve İshâklu Kazâsı’na tâbi‘ Çiftlik ve Elvânbeglü ve Asıl 

ve Kaputâtâr nâm karyelerin hukûk-ı şer‘iyesi medrese-i mezkûre vakfından olup vilâyet 

tahrîr olundukda resm-i tapu resm-i ‘örfiyedendir deyu deftere kayd olmağla sipâhîler 

muktezâ-yı şer‘ üzere vakfa ‘âyid ve râci‘ olan resm-i tapuyu alup te‘addî iderler sipâhî 

resm-i tapu almak meşrû‘ değildir ol dâhi vakfındır deyu elinde fetvâsı olduğunu ‘arz 
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itmeğin buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda husemâyı berâber idüp ber-mûcib-i şer‘-i 

kavîm onat vechile hak üzere teftîş idüp elinde olan fetvâsına nazar idüp göresin kazıyye ‘arz 

olunduğu gibi ise ol bâbda şer‘-i şerîf ve fetvâ-yı münîf mûcibince ‘amel eyleyüp hilâf-ı şer‘-

i kavîm kimesneye iş itdirmeyesiz muhtâc-ı ‘arz olanı bildiresiz şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şa‘bân sene tis‘a ve sittin tis‘ami’e (21-29 Şa‘bân 

969 / 26 Nisan- 4 Mayıs 1562). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

30-3 Vakf Medrese Geliri Hakkında Ebûssu‘ûd Efendi Fetvâsı 

Bu mes’ele beyânında ne bilürler ki bir medresenin vakfı olup hudûdu mümtâz ve 

mu‘ayyen olan karyeler arâzisinin ‘öşrü üç yüz yıldan berü vakf içün alınup sâlâriye deyu 

re‘âyâdan kırk müdde bir müd galle dâhî sipâhî alup ve (...karalı okunmuyor...) hakkı dâhî 

alup lâkin bağ ve bağçe a‘şârına kat‘â dahli olmasa mezkûre arâziden ba‘zı tapuya müstehak 

oldukda mütevelli-i mezbûr mu virir yohsa sipâhi mi virir beyân buyurulup müsâb ve 

me’hûz oluna el-cevâb Allahu a‘lem arz-ı vakf içün mütevelli virir. 

Ketebe el-hakîr Ebû’ssu‘ûd ‘afâ ‘anhu. 

 

30-4 Vakf Medrese Geliri Hakkında Ebû’s-su‘ûd Efendi Fetvâsı 

Bu sûretde resm-i tapu rüsûm-ı ‘örfiyedendir deyu sipâhî dahl itmeğe şer‘an kâdir olur 

mu müsâb buyurula. 

el-cevâb karyelerin arâzisi vâkıfın mülkü iken vakf-ı sahîh ve ve tescîl-i şer‘î etmiş 

olıcak sipâhi-i evvel ol arâzinin harâcı mukadderinden  gayrı nesne almaz harâc-ı mukâseme 

rub‘ ‘öşr takdîr olunmuş olup harâc-ı muvazzafa ki çift akçasıdır ol dâhi ne mikdâr takdîr 

olunmuş ise hemân anı alur tapu akçası yerin ücret-i mu‘accelesidir sipâhî şer‘le andan nesne 

almaz.  

Ketebe Ebûssu‘ûd el-hakîr ‘afâ ‘anhu. 

 

30-5 Gâzi Fakîh’in Defter Sûreti 

Sûret-i defter ‘an Gâzi Fakîh. 

Mahmûd ma‘a Ahmed şa‘îr kile 15 / Karamercân gendüm kile 17 / Göçü bin Pîr 

Ahmed şa‘îr kile 11 / İslâm bin Bâli şa‘îr kile 6 / Ümmet bin Sofî şa‘îr kile 17 / Seyyid ma‘a 

Bâli şa‘îr kile 15 / Seyyid bin Hızır gendüm kile 18 / Receb bin Ahmed şa‘îr kile 16 / Göçeri 

bin Mehmed şa‘îr kile 18 / Ahmed ma‘a Kemâl gendüm kile 25 / 

Bâyezîd bin Sofî gendüm kile 18 / Bulduk bin Nasûh gendüm kile 12 / Ahmed bin 

Hüseyin gendüm kile 10 / Velî bin Hamza şa‘îr kile 18 / Seydî bin ‘Abdullah şa‘îr kile 18 / 

Bilâl bin Nebî şa‘îr kile 18 / Kubâd bin Tanrıvermiş gendüm kile 5 / Emîrgâzi bin Mûsâ 

gendüm kile 6 / Süleymân bin Mezîd şa‘îr kile 18 / Mehmed bin Pîr Cevdet gendüm kile 10 

Nasûh bin Nebî gendüm kile 12, şa‘îr kile 12 / Receb bin Ramazân gendüm kile 20 / 

Turahan gendüm kile 8, şa‘îr kile 4 / Mûsâ ma‘a Bostân gendüm kile 0,5 / Ramazân bin 

Mustafâ şa‘îr kile 30 / Gâzi Süleymân şa‘îr kile 6 / 

el-fakîr Pîr Gâyib el-hakîr. 

 

31-1 Suğla Mukâta‘ası’nın İltizâma Verilmesi Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf berâ-yı Suğlahâ-i sahrâ-yı Konya. 
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Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn mevlânâ 

Konya kâdısı zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki havâss-ı 

hümâyûndan Konya Sahrâsı’nda sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e müte‘allık vâki‘ olacak 

Suğla Mukâta‘ası bölüğe dâhil olmak üzere ve ba‘zı şürût ile Hızır ve diğer Hızır ve 

Mehmed ve şerîkleri ‘uhdelerinde seksen üç bin kile galleden iken zikr olunan Suğla 

Mukâta‘ası’na ba‘zı emânet ilhâk idüp üçyüzbin akça ziyâde etdikleri akçadan doksanbin 

akçasın Suğla Mukâta‘ası’na olunmak üzere iltizâmları olup virilmek sadedinde iken mezkûr 

mültezimlerin şerîkleri hesâbın ba‘zı mukâta‘aya ‘alâkası olduğun nâzırü’l-havâss-ı emvâl 

olan Mevlânâ Üveys bildirüp virilmediği ecilden cemâ‘at-i gurebâdan Hasan gelüp kendüye 

bir akça terakkî olup ve Pîrli nâm kimesne yevmi altı akça ve Mahmûd nâm kimesne dâhî 

yevmi beş akça ile cemâ‘at-i ‘ulûfeciyân kimesne dâhil olup ve cemâ‘at-i çavuşândan olan 

Bâyezîd’in ‘ulûfesine üç akça terakkî olup ve diğer Mahmûd şerîkleri olup ve diledüğü 

kimesne kâtib ve havâle olup bentlerin ve besâtetin ve fürûhtun kendüler idüp ve lâzım olan 

yerin ser dutulmak üzere ve kefîllerin virdiklerinden sonra ziyâde olursa ‘ulûfe ve terakkîleri 

mukarrer kalup ve zikr olunan emânetler biri birinden ifrâz olunmamak şartıyla bundan 

akdem Suğla Mukâta‘ası’na etdikleri doksanbin akça ziyâde dokuz bin kile galle tebdîl 

olunup ilhâk olup ve ifrâz on sekiz bin kile dâhî ziyâde idüp cem‘an yüz on bin kileye kabûl 

ve iltizâm idüp ve sene tis‘a ve sittin ve tis‘ami’e yılında vâki‘ olup Kâbil ve Nasûh 

‘uhdelerinde tahvîli temâm olan Sahûk Suğlası’nın bel‘ ve ketmlerin ibtidâ-i târîhden 

yoklayup ve şimdiki hâlde zimem-i nâsda olan ‘ulûfe bunlar ile cem‘ idüp fürûhtun ma‘an 

itmek üzere ve ziyâde olursa cümlesi biri birinden ifrâz olunmamak üzere üç bin kile galle 

dâhî ziyâde idüp mezkûr Hasan ve Mahmûd ber-vech-i iştirâk üzere Emîn ve Bâyezîd Çavuş 

cümlenin üzerine nâzır olup tahsîl olan mâlı anlar mühr ile kabz etmek şartı ile kabûl ve 

iltizâm idüp zarar-ı mâla Konya kâdısı nâyibi olan Muhyiddîn Fakîh defter mûcibince otuz 

bir bin yedi yüz kile galleye kefîl virdiklerinden sonra Emîn bin Bâli mezkûr ile gelüp sicil 

mûcibince cemâ‘at-i silâhdarâna dâhil olup ve Bostân Çavuş’u iki akça terakkî kâbız-ı mâl 

olup ve Bâyezîd Çavuş ve Mahmûd ve Hasan ve Pîrli ve diğer Mahmûd şerâyit-i 

sâbıkalarıyla iştirâk üzere emîn olup ve sâbıkan Suğla emîni olan Avdıl ve ‘Alâ’eddîn ve 

Kâbil ve Nasûh ve Bâyezîd Çavuş’un tahvîllerinin teftîşiyle Kâbil ve Nasûh ve sâyir 

mübâşirler ile mukâta‘adan çıkup fürûhtlarının hesâbın virüp bâkî kalan gallâtın fürûhtun 

kendüler etmek üzere zikr olunan mukâta‘aları biri birinden ayrılmayup ziyâde olursa 

mezkûrların (...karalı...) terakkîleri ve bölükleri mukarrer olmak şartı ile Dede ile yevmî elli 

akça ile silahdârâna dâhil olup ve Bostân Çavuş’a iki akça terakkî olmak şartıyla ba‘dehu on 

bin kile dâhî Kâbil’in ve Nasûh’un mukâta‘asıyla iki yüz on bin kileye kabûlleri olmağın 

pâye-i serîr-i a‘lâya ‘arz olundukda vech-i meşrûh üzere şartları ve iltizâmların kabûl idüp 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle sipâhiyândan kulum Nasûh vardukda mukâta‘a-i mezbûreyi 

olıgeldiği üzere zabt ve tasarruf idüp ve rûz-ı merre vâki‘ olan mahsûlâtı katîblerine 

müfredâtıyla defter itdürüp hâric ez-defter nesne kodurmayup ve kendülerden mukaddem 

tahvîlleri içinde mukâta‘a-i mezbûreyi zabt ve tasarruf idenlerin teftîşlerin itdürüp mâdâm ki 

istikâmet üzere edâ-yı hidmet eyleyeler bölüklerine ve terakkîlerine kimesne mâni‘ 

olmayalar şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (971 / 

1564). 

Be-yurd-ı Komari(?). 

 

32-1 Çumra Suğlası Hakkında Fermân  

Sûret-i hükm-i şerîf-i sâmî. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mazhârü’ş-şerâyi‘ ve’l-ahkâm 

mevlânâ Konya kâdısı ve mukâta‘at müfettişi Aksarây kâdısı Mevlânâ ‘Abdurrahman zîde 
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fazluhümâ ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Nâzır ‘Alî zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki siz ki müfettiş ve nâzırsız hâliyâ dergâh-ı mu‘allâma ‘arz 

gönderüp havâss-ı hümâyûndan Çumra ve Ervad nâm karyelerin vilâyet defterlerinde ba‘zı 

yerleri suğla ve ba‘zı yerleri kıraç kayd olunup vilâyet defteri mûcibince suğla olan 

yerlerinden nısf ve kıraç olan yerlenden ‘öşr-i sâlâriye taleb olundukda bizim suğlamız 

yokdur şimdiye değin suğla viregelmedik vilâyet kâtibi bizim haberimiz yoğiken kayd 

eylemişdir deyu suğlayı inkâr üzere olup sonra bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ba‘zılarını su basduğuna 

mukırr olup ammâ kırk gün yetmez deyu te‘allül ve nizâ‘ idüp suğla virmeyüp vilâyet 

defterine muhâlefet külliyyen kıraç ‘öşrün virmek isteyüp aralarında temâm küşmâle(?) 

muhtâc birkaç nefer eşkıyâ virmez kimesneler vardır sâyirlerini dâhî anlar ızlâl etmeğle mâl-

ı mîrînin tahsîline mâni‘ olurlar deyu bildirmişsiz eyle olsa mezkûrân karyeler ahâlisi dâhî 

hâliyâ dergâh-ı mu‘allâma ‘adem gönderüp karyelerimiz vilâyet defterinde suğla kayd 

olunmuşdur lâkin bizim sâyir suğlalar gibi suyumuz suğla olmağa kâbil yerlerimiz 

olmamağla mâ-tekâddümden bizden suğla alına gelmemişdir karyelerimiz dâ‘ima kıraç 

olmağla kış zamanında kar ve yağmur yağmağla birkaç gün seyl urup gerü ardı gitmekle 

kesilür suğla olmağa yaz ve kış akar başlu su olmak lâzımdır ve hâliyâ bizden suğla 

mahsûlün taleb iderler bu takdîrce bize ziyâde hayfdır deyu bildirdiler imdi hâzine-i 

‘âmiremde olan ‘atîk ve cedîd vilâyet defterlerine nazar olundukda zikr olan karyeler suğla 

olduğu mukayyed bulunmağın buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu husûsda gereği gibi 

mukayyed olup kendü nefsiniz ile zikr olan karyelerin üzerine varup ehl-i vukûfdan dikkat 

ve ihtimâmla teftîş idüp göresiz fî’l-vâki‘ kazıyye i‘lâm olunduğu gibi olup anların 

karyelerinde başlu akar suğla suyu ve suğla olmağa münâsib yerleri olmayup şimdileriniz 

anlardan suğla mahsûlü alınugelmedüğü ve karyeleri dağ kurbunda olup kış zemânında kar 

ve yağmur yağmağla karyelerine seyl gelüp birkaç gün içinde ardı kesilüp ve gitmekle suğla 

olmağa kâbiliyeti olmaduğı vâki‘ midir ve zikr olan seyl suyu geldüğü zemânda önü sed olup 

dolmağla su (...okunmuyor...) suğla olmağa imkânı yok mudur ve hiç bir zemânda zikr olan 

karyelerde suğla olmamış mıdır ve vilâyet tahrîr olundukda suğla olup ilâ yevmen hazâ suğla 

hakkın virüp şimdi virmeyüp ‘inâd etdiklerine bâ‘is nedir temâm aslı ve hakîkati ile ma‘lûm 

idinüp vukû‘u üzere yazup kapuma ‘arz idesiz bu husûs sizden sonra tekrâr gelürse gerekdir 

şöyle ki hilâfı çıka ‘azille ve red ile konulmayup envâ‘ ‘itâba uğrarsız ana göre mukayyed 

olup bâb-ı ihtimâmda dakîka fevt eylemeyesiz ve aralarında eşkıyâdan olup sâyirlerin dâhî 

ızlâl idüp (...okunmuyor...) muhtâc olanları ismleriyle yazup dergâh-ı mu‘allâma ‘arz 

eyleyesiz ki haklarından geline şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-

yevmi’r-râbi‘ şehr-i Cemâziye’l-âhir sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (4 Cemâziye’l-âhir 971 

/ 20 Aralık 1563). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

32-2 Selendi Kazâsının Bedel-i Nuzül ve ‘Avârızı Hakkında Fermân  

Sûret-i hükm-i şerîf-i pâdişâhî. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izz 

ve’l-mecd ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-‘allâm Karaman Beglerbegisi 

dâme ikbâluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Konya ve Selendi 

kâdıları zîde fazluhümâ tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ sen ki 

Selendi kâdısısın dergâh-ı mu‘allâma ‘arz gönderüp Kazâ-i Selendi (...okunmuyor...) 

bulmağın kazâ-i mezbûra geldükde bu diyârın kurâ ve kazâsından(?) hayli müslümânlar 

gelüp sâbıkân kâdı olan mevlânâ ‘Abdullatîf’den (…karalı...) ‘azîm şekvâ idüp kazâ-i 

mezbûra ‘avârız defterinde bin yüz hâne iken bin iki yüz hâneden nuzül cem‘ idüp değer 

bahâsın alup sonra dokuz yüz (...silik...) târîhinde zikr olan nuzül ‘avârıza tenzîl oldukda 
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yine bin iki yüz hâneden ‘avârız akçasın alup temâmü’l-vezn sahîh altunu ellişer akça hesâbı 

(üzere) alup ve sâyir altunu ellişer akça hesâbı üzere alup urgan ve arpa ve çuval 

bahâlarından mâ‘adâ ba‘zı nâhiyenin her hânesinden yüzelli akça alup ve ba‘zı nâhiyenin her 

hânesinden ikiyüzellişer akça alup sonra her hâneden ziyâde alduğu ellişer akçayı kendü 

almak içün emr-i şerîf îrâd ile bize ziyâdesiz virmeyüp ‘Abdul‘azîz ve Mustafâ Fakîh nâm 

kimesnelere teslîm eyledim ve sicillâta kayd eyledim deyu hüccet virüp mezbûrân elinden 

size (...karalı...) hayf olmuşdur dimeğin mezbûrân ‘Abdul‘azîz ve Mustafâ Fakîh dâhî kâdı-i 

sâbık her hâneye tevzî‘ içün bize hemân kırkar akça virdi her hâneden aldığı ellişer akçanın 

onar akçasın kendüsü alıkodu deyu cevâb virdükde meclis şâhidleri dâhî bu minvâl üzerine 

haber virüp kâdı-i mezbûrdan zulm gören fukâra ve sulehâ nuzül husûsunda ve sâyir husûsda 

zulmünün ve fesâdının nihâyeti yokdur bizim ahvâlimizi ‘arz idivir deyu tasrîh eyledikleri 

(...silik...) arz olundu deyu bildirmişsiz imdi hızâne-i ‘âmirem defterlerinde görüldükde 

sâbıkan Selendi kâdısı Mevlânâ ‘Abdurrahîm defteri ve (...silik...) mûcibince kazâ-i 

mezbûrenin mevcûd bin sekiz hâneden galle virsin ve celeb bahâ her hâneden yüzellişer akça 

hesâbı üzere hızâne-i ‘âmireme yüzelli (...silik...) ikiyüz akça teslîm olunup doksan iki hâne 

içün re‘âyâ zimmetinde olana müte‘ârız olunmuya fermân deyu  olunmağın almamışdır deyu 

mukayyed (...silik...) eyle olsa ‘arzın mûcibince zikr olan husûslar teftîş olunması lâzım 

olmağın buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda mevlânâ-yı mezbûru bile bu bâbda mübâşir 

olanları her kanda ise buldurup getürdüp zikr olan re‘âyâ ile muvâcehen idüp dikkat ve 

ihtimâmla teftîş idüp göresiz zikr olunan nuzül bedel-i ‘avârız içün hâneden hâneye galle ve 

cebel versin bahâ değer içün kaçar almışdır ve kaç hâneden almışdır (...silik...) ne mikdâr 

akça olur ve re‘âyâya red olunan nedir ma‘lûm edindikden sonra hızâne-i ‘âmireye teslîm 

olunandan mâ‘adâ mâbeynde (...silik...) ekl olunan hâne gitmeyeninden ve nuzül 

(...okunmuyor...) bi-hasebi’ş-şer‘ kendü ve âdemliri üzerinde ne mikdâr mâlım sâbit ve zâhir 

olursa bî-kusûr tazmîn ve tahsîl itdürüp alup mührleyüp kapuma gönderesiz ve tahsîl olunan 

akçalarının gibi mallardan tahsîl olunduğunu vukû‘u üzere yazup ‘arz eyleyesiz ve şöyle ki 

mîrîye ‘âyid ve râci‘ olan nuzül bedeli ‘âvârız (...okunmuyor...) gayrı re‘âyâ kendüsü içün 

akçaların alup ekl ve bel‘ eylemiş ise ki şer‘le sâbit ve zâhir olan ba‘de’s-sübût gerü 

sâhiblerine alıveresiz teftîşde gereği gibi ihtimâm idüp kimesneye hilâf-ı şer‘-i şerîf hayf ve 

zülm olunmaya hazer idesiz tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmîs min şehr-i Recebi’l-mürecceb sene 

971 (5 Receb 971 / 18 Şubat 1564). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

33-1 Resm-i Bostân Alınacak Yer Olduğunun Tescîl 

Derzi Hasan bin Pîrî Şehr Irmağı’nda havzânlar kurbunda Ferrâş İbrâhîm ve Mustafâ 

bin Memi ve Bostân Subâşı ‘Arabı Mercân ve Derzibaşı Bahşî ve ben bostân dikdiğimiz yer 

bağ yeri değildir resm-i bostân alınacak yerdir didiği Ahmed Çelebi talebi ile tahrîr olundu 

hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 980 (21-30 Ramazân 980 / 25 Ocak- 3 Şubat 1573). 

 

33-2 Sahrâ-i Konya Suğlaları Mahsûlü Hakkında Fermân  

Sûret-i hükm-i şerîf berâ-yı Suğla-i ‘an Sahrâ-yı Konya. 

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 dâme fazluhu tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola hâliyâ dârendegân-ı fermân-ı şerîf kulum Bâyezîd Çavuş 

ve Emîn ve Pîr ‘Alî Dede ve Şâhkulu ve Karaca Mûsâ ve Mehmed ve Dîvâne ‘İmrân ve 

‘Osmân nâm kimesneler bâb-ı sa‘âdet me’aba gelüp bizim kadîmü’l-eyyâmdan Sahrâ-yı 

Konya’da vâki‘ olan suğlaları zirâ‘at idüp hâsıl olan terekelerimizi harmanı yerine döküp ve 
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sürüp arpa ve buğday ve sâyir tereke samanından ayrıldıkdan sonra suğla emînleri nısfın mîrî 

içün alup ve nısfın bize viregelmiş iken hâliyâ zulm ve te‘addî idüp olıgelmişdir deyu her ne 

idüp hakk-ı karârından ziyâdeye kesüp rencîde iderler hayfdır deyu bildirdiler imdi 

buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu husûs içün bunlara dahl olundukda bi-nefsihi 

ihzâr-ı husemâ idüp göresiz fî’l-vâki‘ kazıyye ‘arz olunduğu gibi ise men‘ idüp suğla zirâ‘at 

etdikleri vaktin hâsıl olan tereke ‘âdet-i kadîme üzere harmanı yerine dökdürüp sürdürüp 

samanından ayrıldıkdan sonra kânûn-ı kadîm üzere nısfın sâhibine ve nısfın mîrî içün zabt 

itdürüp kimesneye muhâlefet etdirmeyesiz kadîmden her ne olıgelmişdir deyu hakk-ı 

karârından ziyâdeye kesüp fukarâ ve zu‘afâya hilâf-ı kânûn zulm ve te‘addî itdirmeyesiz 

temerrüd ve ‘inâd ideni sekidüp eslemiyânı ve muhtâc-ı ‘arzı kazıyye yazup bildiresiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam min şuhûr sene 

ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (21-29 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564). 

Be-makâm-ı Kütahya. 

Zikr olan hükm-i şerîf muktezâsınca ‘amel olunup rızâları olmayanlardan zarar men‘ 

olunup sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 971 (11-20 Zî’l-hicce 971 / 21-30 

Temmuz 1564). 

 

34 Bu Sayfa Boş Bırakılmışdır 

 

35-1 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Biremânî Mahallesi’nden Sitti bint-i Mustafâ’nın vekîli Hasan Çavuş bin Âhî Beg 

vekâleti Hasan bin Mehmed. 

 

35-2 Hasan bin Resûl’un Nikâhı 

Topraklık Mahallesi’nden Hüsnâ bint-i Avdıl’ın vekîli Ahmed bin Yûsuf’un vekâleti 

Hâcı Sofî bin Cüneyd ve Hızır Sofî bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin 

Resûl’ün vekîli Hüdâverdi bin Hüseyin’in vekâleti kendi hâzır olmağla sâbit olup şehrden 

rızâsı olmadan alup gitmemek şartıyla altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 971(11-20 Zî’l-hicce 971 / 21-30 Temmuz 1564). 

 

35-3 Yûsuf bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

‘İmâret Mahallesi’nden Mü’mine bint-i Mehmed’in vekîli ‘Abdulkâdir bin Mehmed’in 

vekîli Mahmûd bin Ahmed ve Mustafâ bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin 

‘Abdullah’ın Memi bin Mustafâ Beg vekâleti şâhidîn-i mezbûrîn şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Zî’l-hicce 971 / 21-30 Temmuz 1564). 

 

35-4 Hüseyin bin İsma‘îl’in Nikâhı 

Pîrîpâşâ Mahallesi’nden Hâni bint-i Seydî’nin vekîli Safer Halîfe bin Mehmed’in 

vekâleti Mevlânâ Hamza Halîfe el-Hatîb ve Ca‘fer Gâzi şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hüseyin bin İsma‘îl’in vekîli Velî bin Ahmed’in vekâleti Hasan bin İsma‘îl ve Hüdâverdi 

bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 971(21-30 Zî’l-hicce 971 / 31 Temmuz- 8 Ağustos 

1564). 
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35-5 Hâcı ‘Alî’nin Nikâhı 

Atbazarı Kapusu Kurbu’nda Hadîce bint-i Mustafâ’nın vekîli Ahmed bin Emîr 

Beşe’nin vekâleti İmîrza bin Üveys ve Hüseyin bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hâcı ‘Alî kendi hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâhir-i Zî’l-hicce sene 971(21-30 Zî’l-hicce 971 / 31 Temmuz- 8 Ağustos 1564). 

 

35-6 Mahmûd bin Latîf’in Nikâhı 

Kâdı ‘Ömer. 

İhtiyâreddîn Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Hamza’nın vekîli Göçeri bin Sa‘di’nin 

vekâleti Mûsâ bin Pîrî ve Cârullah bin Hızır Fakîh şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mahmûd 

bin Latîf’in vekîli Yûsuf bin Velî’nin vekâleti Hâcı Mahmûd bin ‘Alî ve Mahmûd Dede bin 

Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî 29 Zî’l-hicce sene 971(8 Ağustos 1564). 

 

35-7 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

İmâret Mahallesi’nden Mu‘taka Mercân bint-i ‘Abdullah’ın vekîli ‘Alî bin Ahmed’in 

vekâleti Kemâl Halîfe bin Durmuş ve Mehmed bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Bilâl bin ‘Abdullah’ın vekîli Yûsuf bin Mahmûd’un vekâleti Ca‘fer bin Yûsuf ve Yûsuf bin 

‘İvaz şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 971(21-30 Zî’l-hicce 971 / 31 Temmuz- 8 Ağustos 1564). 

 

35-8 Mehmed bin Ahmed’in Nikâhı 

Kırksinân Mahallesi’nden Ümmü bint-i Mahmûd’un vekîli Ahmed bin Mehmed’in 

vekâleti ‘Abdî bin Mahmûd ve Süleymân bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mehmed bin Ahmed’in vekîli İsma‘îl bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-m. (21-30 Zî’l-hicce 971 / 31 Temmuz- 8 Ağustos 1564). 

 

35-9 Pîr Ahmed bin ‘Abdî’nin Nikâhı 

Ahmedfakîhoğlu Mahallesi’nden Fâti bint-i Memi’nin vekîli Mahmûd bin Mehmed’in 

vekâleti Hâcı Receb bin Merdi ve Nûrullah bin İmîrza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Pîr 

Ahmed bin ‘Abdî’nin vekîli ‘Abdulkâdir bin Avdıl’ın vekâleti şâhideyn-i mezbûreyn 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

gurre-i Muharrem sene 971(1 Muharrem 971 / 21 Ağustos 1563). 

 

36-1 İlyâs bin Velî’nin Nikâhı 

Nikâh-ı ‘askerî. 

Karaciğân’da Hüdâverdi Çavuş’un kızı Dudu’nun vekîli Ramazân bin Hasan’ın 

vekâleti Budak bin Süleymân ve Mehmed bin ‘Alâ’eddîn şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İlyâs bin Velî’nin vekîli Hızır bin Velî’nin vekâleti Mustafâ bin Velî ve ‘Alî bin Yûsuf 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 
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36-2 Mansûr Efendi bin Mahmûd’un Nikâhı 

Mahalle-i Hocaeymîr Mü’mine bint-i Seyyid Hamza tarafından Hasan Halîfe bin Şeyh 

‘Ömer’in vekâleti ‘Alî bin Mahmûd ve İbrâhîm bin Fahrî şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mansûr Efendi bin Mahmûd tarafından Hayreddîn Fakîh bin Muhyiddîn’in  vekâleti kendü 

tevkîli ile olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şevvâl sene 

970 (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563). 

 

36-3 İsma‘îl bin Ya‘kûb’un Nikâhı 

Mahalle-i Hâcıeymîr Yâsemin bint-i ‘Abdullah tarafından Îvâd bin ‘Abdî Fakîh’in 

vekâleti Mükremîn bin Mehmed ve Hüseyin bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İsma‘îl bin Ya‘kûb tarafından Pîrî bin Emîr’in vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 

13-21 Haziran 1563). 

 

36-4 Dündâr bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Kalebecerb ‘Âyşe bint-i Mehmed ‘Abdullah bin Hakîm Seyfî vekîl İyâz bin 

Hâcı Halîl ve İdrîs bin Hasan Fakîh güveği Dündâr bin Ahmed vekîli ‘Alî bin Âhî Çavuş 

şâhidânü’l-mezkûrân altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de 

sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

 

36-5 Câriye ‘Antalit bint-i ‘Abdullah’ın Nikâhı  

Tahvîl.  

Nasûh Çelebi merhûm mu‘takası ‘Antalit bint-i ‘Abdullah nâm câriyeyi Nasûh bin 

‘Abdullah nâm kimesneye nikâh olmağa kassâm cânibinden icâzet virildi tahrîr olundu fî 15 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971(2 Kasım 1563). 

 

36-6 ‘Abdî bin Mehmed’in Nikâhı 

Sırçalu Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Âşık Beg’in vekîli Pîr Dede bin İskender’in 

vekâleti Rüştü bin Kara ve Gülâbî bin Aslân şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdî bin 

Mehmed’in vekîli Bâyezîd Beg bin Yahya’nın vekâleti ‘Alî bin Mûsâ ve Turahan bin Halîl 

şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâ’il-i âhirü’r-rebî‘ sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

36-7 Mahmûd bin İsma‘îl’in Nikâhı 

Mahalle-i İhtiyareddîn Mehrî bint-i İsma‘îl’in vekîli Hüsâm bin Bâyezîd şâhidân 

Yahyâ bin ‘Alî ve Mustafâ bin Mehmed güveği Mahmûd bin İsma‘îl vekîli Velî bin ‘Alî 

şâhidân Kemâl bin Yûsuf ve Mehmed bin ‘Osmân mehr-i mü’eccel altıbin olup ‘akd olundu 

fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971(1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

 

36-8 İdrîs bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Efendi Mahmûd sipâhî. 
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Esenlü Mahallesi’nden Mercân bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Mahmûd bin Yûsuf’un 

vekâleti Receb bin Mehmed ve Bâyezîd bin Pîr Ahmed güveği İdrîs bin ‘Abdullah kendi 

hâzır olup beşyüz akça mehr olmak üzere nikâh olundu.  

 

36-9 Hüseyin bin Süleymân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şerefeddîn’den Ümmühânî bint-i Mahmûd Beg’in vekîli Mustafâ bin 

‘Alî’nin vekâleti Mûsâ bin Ümmet ve Yûsuf bin Hızır şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

Hüseyin bin Süleymân’ın vekîli Mehmed bin Kademli’nin vekâleti Mustafâ bin Ramazân ve 

Süleymân bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup sekizbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı âhirü’l-cemâzî sene 971(11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 

26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

36-10 Mûsâ bin Süleymân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Aymanos’da Cemîle bint-i Süleymân’ın vekîli Pîr Ahmed bin ‘Alî’nin 

vekâleti Yahyâ bin İlyâs ve Yûnus bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Mûsâ bin 

Süleymân’ın vekîli Dede bin İsma‘îl’in vekâleti Yûsuf bin Halîl ve Yûnus bin Halîl 

şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i âhirü’l-cemâzî sene 971 (21-30 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

 

36-11 ‘Abdurrahman Efendi bin Hüsâm’ın Nikâhı 

Mahalle-i Gökbaş Hadîce bint-i Hayreddîn Halîfe el-merhûm vekîli Mehmed Çelebi 

bin Kubarkân şâhidân ‘Abdulkâdir bin Hâcı Mustafâ ve ‘Abdullah bin Hayreddîn güveği 

‘Abdurrahman Efendi bin Hüsâm bin Dâvud ‘Abdurrahîm bin Hüsâm Fuzûli yirmibin akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî evâhir-i Receb el-mezbûr. 

 

36-12 Arslan bin Hızır’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şems-i Tebrîzî Sultân Hânsûr bint-i ‘Abdullah vekîli Hâcı Mustafâ bin ‘Alî 

şâhidân Süleymân bin ‘Abdullah ve Mahmûd bin Eslâhcı güveği Arslan bin Hızır vekîli 

Celâl bin Pîrî Beg şâhidân Eyûb bin Hamza ve Hâcı Kemâl bin Hamza mehr-i mü’eccel 

binbeşyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

36-13 Ya‘kûb bin Pîr ‘Alî’nin Nikâhı 

Kazâ-yı Bayburd Gelincik nâm karyeden Nisâ bint-i Hızır nâm bikrin vekîli Seydullah 

bin Hızır Beg şâhidân Nasûh bin Mahmûd ve Erdoğdu bin Pîr ‘Alî güveği Ya‘kûb bin Pîr 

‘Alî vekîli karındaşı Ya‘kûb bin Pîr ‘Alî şâhidân el-mezbûrân dörtbin akça mehr-i mü’eccel 

olup ‘akd olundu. 

 

36-14 Nasûh bin Hâcı Kurd’un Nikâhı 

Tahvîl-i Ümmet Halîfe. 

Kubbelümescid Mahallesi’nde Ümmü bint-i Hüdâverdi’nin vekîli Kerîm Hâlife bin 

Ya‘kûb’un vekâleti Mûsâ bin Hasan ve Mahmûd bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Nasûh bin Hâcı Kurd’un vekîli Bayram bin Hâcı Kurdun’un vekâleti Gülâbî bin Hâcı 

Kurd ve Uğurlu bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel 
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olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Şevvâli’l-mükerrem sene 971 (11-20 Şevvâl 971 

/ 23 Mayıs- 1 Haziran 1564). 

 

36-15 Ahmed bin Mahmûd’un Nikâhı 

Kasâbsinân Mahallesi’nden Zülfü bint-i ‘Alî’nin vekîli Hasan Çelebi bin İbrâhîm’in 

‘Alî bin Mahmûd ve Yûsuf bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin Mahmûd’un 

vekîli Ca‘fer bin Pîr Ahmed ve ‘Alî bin Mehmed ve Mehmed bin Mahmûd şehâdetleriyle 

sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Şevvâli’l-

mükerrem sene 971 (11-20 Şevvâl 971 / 23 Mayıs- 1 Haziran 1564). 

 

36-16 Curâ bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Birâmânî Mahallesi’nden Emine bint-i Sinân’ın vekîli ‘Ömer bin Pîr Ahmed’in ve 

Hâcı Kemâl bin Mustafâ ve Sefer Dede bin Mahmûd’un şehâdetleri ile sâbit olup güveği 

Cûrâ bin ‘Alî’nin vekîli Hızır Bâli bin Ca‘fer ve Hâcı Kemâl bin Mustafâ ve Mustafâ bin 

Ümmet şehâdetleriyle sâbit olup onsekizbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Şevvâl sene 971 (11-20 Şevvâl 971 / 23 Mayıs- 1 Haziran 1564). 

Sipâhi çavuşudur(?) askerîdir deyu Ümmet Halîfe aldı ma‘lûm ola. 

 

36-17 Ahmed bin Süleymân’ın Nikâhı 

Aynedâr Mahallesi’nden Şirin’ün(?) vekîli ‘Alî bin Hasan’un Mahmûd bin Mustafâ ve 

Yûsuf bin Şâh ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin Süleymân’ın vekîli Ahmed 

bin Mehmed’in vekîli Mehmed bin Süleymân ve Memi bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup 

sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak şartıyla nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 

971 (1-10 Zî’l-ka‘de 971 / 11-20 Haziran 1564). 

 

36-18 Mehmed bin Hamza’nın Nikâhı 

Zevle Mahallesi’nden Ümmü bint-i Yûsuf’un vekîli Oruç Fakîh bin Hâcı Beg’in ‘Îsâ 

bin Pîrî ve Mustafâ bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin Hamza’nun 

Yûsuf bin Hızır Hâcı bin ‘Alî ‘Aynî Bâli bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça 

mehr-i mü’eccel olmak şartıyla nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 971 (1-10 

Zî’l-ka‘de 971 / 11-20 Haziran 1564). 

 

36-19 Hüseyin bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Şâdibeg Mahallesi’nde Emine bint-i İbrâhîm’in vekîli Ahmed bin ‘Ömer’in şâhidleri 

Halîl bin Yûsuf ve Satılmış bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin 

‘Abdullah’ın vekîli Hüseyin bin Mehmed’in şehâdetleriyle fî’l-mezbûr bin akça mehr-i 

mü’eccel olmak şartıyla nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 971 (1-10 Zî’l-ka‘de 

971 / 11-20 Haziran 1564). 

 

36-20 ‘Alî bin Durmuş’un Nikâhı 

Bu ikisi ‘askerî değildir ma‘lûm oluna. 

Hâcıeymîr Mahallesi’nden Habîbe bint-i Mehmed’in vekîli ‘Abdulkâdir bin Mustafâ 

Ahmed bin Mehmed ve İbrâhîm bin Şefî şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Alî bin 
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Durmuş’un vekîli Hâcı Durmuş bin İbrâhîm ve İbrâhîm bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup 

defter ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak şartıyla nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i (...silik...). 

 

36-21 Hâni bint-i ‘Abdî’nin Nikâhı 

Gökbaş Mahallesi’nden Hânî bint-i ‘Abdî’nin vekîli Ahmed bin ‘Alî’nin Halîl bin 

Hüsâm İbrâhîm bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hamza bin (...silik...) Emrullah bin 

Hüseyin ve Mustafâ bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel 

olmak şartıyla nikâh olundu (...silik...). 

 

36-22 Nikâh 

(Bu belgede satır sonları silik) sâbit ola İsma‘îl’in vekîli (...silik...) vekâleti Mehmed 

bin Pîrî (...silik...) Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere nikâh olundu hurrire fî selh-i Zî’l-ka‘de. 

 

37-1 Mustafâ bin Ramazân’ın Nikâhı 

el-hükm-i ‘an gurre-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım 1562). 

Mahalle-i Köseçkâdı Fâtıma bint-i Seydî nâm bikrin Süleymân bin Velî vekîli idüğü 

Ahmed bin Mûsâ ve İbrâhîm bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

Ramazân vekîli Sefer Halîfe bin Bâyezîd idüğü Mehmed bin Mustafâ ve Halîl oğlu Mehmed 

şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

 

37-2 Kemâl bin ‘Alâ’eddîn’in Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Mü‘mine bint-i Hüseyin’in vekîli Mehmed bin Yûsuf Ahmed bin 

‘Ömer ve Hızır Bâli bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup güveği Kemâl bin 

‘Alâ’eddîn bi’z-zât hâzır olup üçyüz olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-

âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

 

37-3 İlyâs bin Hızır’ın Nikâhı 

Kalebecerb Mahallesi’nden Zülfü bint-i Mustafâ’nın vekîli ‘Alî bin ‘Abdî’nin vekâleti 

Hürrem bin Hasan ve Hâcı Behrâm bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği İlyâs bin 

Hızır’ın vekîli Hamza bin Mustafâ’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

 

37-4 Mustafâ bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Zevle’den Şemsî bint-i (boş) nâm bikrin Hâcı ‘Alî bin Mustafâ vekîli idiği 

Süleymân bin Mehmed ve Mehmed bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ 

bin Hamza’nın Mustafâ bin Mehmed vekîli idiği şehâdet-i mezbûrân ile sâbit olup dörtbin 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 
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37-5 İbrâhîm bin ‘Osmân’ın Nikâhı 

Aksinle Mahallesi’nden Pâşâ ‘Alî bint-i ‘Alî’nin vekîli Velî bin Pîr Ahmed’in vekâleti 

Çalabvermiş bin Mustafâ ve Velî bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbrâhîm bin 

‘Osmân’ın kendi hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-6 Nûrullah bin Lutfî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Esenli ‘Âyşe bint-i Hamza Beşe’nin ‘Alî bin Hasan vekîli olduğu Mustafâ 

bin Mehmed ve ‘Abdî Lutfî şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup güveği Nûrullah bin Lutfî’nin 

İsma‘îl bin Şeyh Baba vekîli idiği ‘Alî bin İmîrza ve Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle 

sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh kılındı fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 

970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-7 ‘Alî bin Durmuş’un Nikâhı 

Kubbelümescid Mahallesi’nden Cihân bint-i Hânî Hoca’nın vekîli Bâyezîd bin 

Mahmûd’un vekâleti Hamza bin ‘Alî ve diğer Hamza bin Seveb(?) şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği ‘Alî bin Durmuş’un vekîli Sâdi bin ‘Abdulkerîm’in vekâleti İshak bin Emîr ve 

Hamza bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-8 Mehmed bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Şükrân Cemîle bint-i Gâzi Bekir Mustafâ bin Mehmed vekîli olduğu ‘Alî bin 

Mehmed ve Hüseyin bin Kademerî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin Ahmed’in 

vekîli Mehmed bin İsma‘îl olduğu ‘Alî bin Velî ve Mustafâ bin Velî şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mesfûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 

8-17 Aralık 1562). 

 

37-9 Nikâhın Ertelenmesi 

Burçoğlu Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Yâdigâr’ın vekîli Mehmed bin Yûsuf’un 

vekâleti Emrullah bin Mehmed ve Hâcı bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan 

bin ‘Abdullah’ın vekîli Mustafâ bin Emîr’in vekâleti ‘Ömer bin Teberrük ve Lutfî bin ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup binsekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu ‘iddeti 

temâm olmamağın te’hîr olundu hurrire fî 15 Rebî‘ü’l-âhir sene 965 (4 Şubat 1558). 

 

37-10 Hüseyin bin Ahmed’in Nikâhı 

‘Abdul‘azîz Mahallesi’nden Ördek bint-i Hamza’nın vekîli Mustafâ bin Mahmûd’un 

vekâleti Mehmed bin Seyyid ‘Alî ve Ahmed bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hüseyin bin Ahmed’in vekîli Ahmed bin Süleymân’ın vekâleti kendi hâzır olup ikiyüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (15 Rebî‘ü’l-âhir 965 

/ 4 Şubat 1558). 
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37-11 Boşanan Kadının Bir Başkası İle Nikâhı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Emrullah bin Ahmed meclis-i şer‘de ikrâr idüp işbu 

Gülbahâr bint-i Sefer’in zevci Mustafâ bin ‘Abdullah mezbûreye talâk virmeğe beni vekîl 

etdi ben dâhî bi’l-vekâle mezbûreye seksen gün mikdârı var ki talâk virdim didikden sonra 

mezkûr Gülbahâr üç hayz gördüğüne yemîn itdikden sonra Hasan Subaşı bin Mehmed’e bin 

akça mehr ile nikâh olundukdan sonra mezkûr Hasan Subaşı mezkûr vekîlin vekâleti sâbit 

değildir mezkûr talâk virmesi sahîh değildir deyu inkâr itdikde ahrâr-ı müslimînden Seyyid 

Yahyâ bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Ömer gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î mezkûr Mustafâ merkûm 

Emrullah’ı ‘avratı mezbûre Gülbahâr’a talâk virmesine vekîl etdi ol dahî seksen gün var ki 

vekâlet ile talâk virdü deyu şehâdet etdikde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 

1562). 

 

37-12 Mahmûd bin Mehmed’in Nikâhı 

Altunlıçeşme Mahallesi’nde Safiye bint-i Kemâl’in vekîli Hebbetullah Çelebi bin 

İlyâs’ın vekâleti Ebûbekir bin Mehmed ve Mehmed bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mahmûd bin Mehmed’in vekîli ‘Alî bin Mehmed’in vekâleti Memi bin Mustafâ ve diğer 

Memi bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 

1562). 

 

37-13 Nûrullah bin Pîr ‘Alî’nin Nikâhı 

Yenikapu Mahallesi’nde ‘Aynî bint-i Eyne Hoca’nın vekîli Üveys bin Hızır Fakîh’in 

vekâleti Mûsâ bin Habîb ve Mü’min bin Dursun şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nûrullah 

bin Pîr ‘Alî’nin vekîli İlyâs bin İbrâhîm’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-

20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-14 Ma‘den bin Hüseyin’in Nikâhı 

Koca Mahallesi’nden Hûbân bint-i Mehmed’in vekîli Pîr Ahmed bin ‘Alî’nin vekâleti 

‘Abdî bin Ken‘ân ve Kâdı bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ma‘den bin 

Hüseyin’in vekîli ‘Alî bin Eyne Begi’nin vekâleti Mehmed bin Hüdâverdi ve ‘Ömer bin 

‘Âdilhân şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî 17 Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (14 Aralık 1562). 

 

37-15 Mûsâ bin Bâli’nin Nikâhı 

Mahalle-i Devlemescidi Emine bint-i Emrullah nâm seyyibenin Sefer Dede bin ‘Alî 

‘akd-ı nikâha vekîl idiği Murâd bin Körpe ve Ca‘fer bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mûsâ bin Bâli’nin Hürrem bin Mahmûd vekîli olduğu mezbûrân şâhidlerin 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-

âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 
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37-16 Halîme bint-i ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Aksinle Halîme bint-i ‘Alî nâm seyyibenin Sefer bin Mustafâ vekîli olduğu 

Hüsâm Dede bin ‘Abdullah ve Süleymân bin Yahyâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Halîl 

meclis-i şer‘de Mehmed bin Hâcı Kemâl’i vekîl idüp bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı 

nikâh olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-17 Hüseyin bin Sâlih’in Nikâhı 

Mahalle-i Karaüyük Müslime bint-i Gülâbî bikrin Nasûh bin ‘Ömer vekîli olduğu 

Türâbi bin Bâli ve Mehmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin Sâlih’in 

vekîli Sefer bin Erdoğdu idiğü Mehmed bin Yûsuf ve Türâbi bin Bâli şehâdetleriyle şer‘an 

sâbit olup yedibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-18 Pîr Mehmed bin Sâlih’in Nikâhı 

Mahalle-i İbnşahin Cemîle bint-i Hüsâm nâm bikrin Mehmed bin Hüsâm karındaşı 

vekîl idüğü Mehmed bin Hasan Fakîh ve Nasûh bin Avdıl şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Pîr Mehmed bin Sâlih nâm kimesnenin Mahmûd bin Kâsım vekîli idüğü Mûsâ bin Mehmed 

ve Ferhâd bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-19 İbrâhîm bin İlyâs’ın Nikâhı 

(...silik...) bint-i ‘Aynî nâm bikrin Lütfullah bin ‘Alî vekîli idüğü Mustafâ bin Mûsâ ve 

Emrullah bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbrâhîm bin İlyâs (...silik...) oğlu Latîf bin 

‘Alî ve (...silik...) bin Elagöz şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

 

37-20 Selçuk bint-i Hâcı Fakîh’in Nikâhı 

Yeni Mahalle’den Selçuk bint-i Hâcı Fakîh’in vekîli Yahyâ bin Bayram’ın vekâleti 

Satılmış bin İshak ve Hamza bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği (...silik...) Hamza 

Dede’nin vekâleti ‘Îsâ bin Hamza Beşe ve Sefer bin Küçük Dede şehâdetleriyle sâbit olup 

ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

38-1 Apârdı bin Tanrıverdi’nin Nikâhı 

Sırçalu Mahallesin’den Hânî bint-i Mehmed’in vekîli Ümmet bin Mehmed’in vekâleti 

Hamza bin Bâyezîd ve Hamza bin Kâsım şehâdetleriyle sâbit olup güveği Apârdı bin 

Tanrıverdi’nin vekîli Menteşe bin Hâcı’nın vekâleti şâhideyn-i mezbûreyn şehâdetleriyle 

sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ve şehrden alup gitmemek şartıyla 

nikâh olundu. 

 

38-2 Emrullah bin İsma‘îl’in Nikâhı 

Mahalle-i Mu‘în’den Hüsnâ bint-i Sa‘dî’nin (vekîli) Lutfî bin İlyâs’ın ve Ahmed bin 

‘Abdurrahman ve Mehmed bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Emrullah bin 
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İsma‘îl tarafından Hasan bin ‘Abdulkerîm’in vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

38-3 Hasan bin Tanrıvermiş’in Nikâhı 

Karye-i Alan’dan Hayâl bint-i İbrâhîm tarafından ‘Abbâs bin Kâsım’ın vekâleti 

Ahmed bin Mustafâ ve ‘Alî bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin Tanrıvermiş 

tarafından Muhsin bin Bedir’in vekâleti Tanrıvermiş mezkûr ve dedesi ‘Âşık şehâdetleriyle 

sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

38-4 Ördek bint-i Tanrıvermiş’in Nikâhı 

Karye-i mezbûreden Ördek bint-i Tanrıvermiş tarafından babasının vekâleti Ahmed 

bin Mustafâ ve Dede bin ‘Âşık şehâdetleriyle sâbit olup ‘Abbâs bin Kâsım tarafından 

Muhsin kendü tevkîl ile sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

38-5 Sefer bin Pîrî’nin Nikâhı  

‘Abîd Mahallesi’nde Havsa bint-i Karagöz’ün vekîli Beytî bin Mehmed’in vekâleti 

İlyâs bin Şâhkulu ve ‘Alî bin Hasan şehâdetleriyle sâbit (olup) güveği Safer bin Pîrî’nin 

vekîli ‘Abdî bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup altmış 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî evâsıt-ı Şevvâl sene 970 (11-20 Şevvâl 

970 / 3-12 Haziran 1563). 

 

38-6 Yûsuf bin Mahmûd’un Nikâhı 

Ahmedfakihoğlu Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Mustafâ’nın vekîli Sarı bin 

‘Abdulkerîm’in vekâleti Ya‘kûb bin Bâyezîd ve Mehmed bin Hâcı Ahmed şehâdetleriyle 

sâbit olup güveği Yûsuf bin Mahmûd’un vekîli Seydî bin Hâcı Bayram’ın vekâleti ‘Abdullah 

bin Durak ve Mustafâ bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 

1563). 

 

38-7 Muharrem bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Akıncı Hadîce bint-i İbrâhîm tarafından mezkûr İbrâhîm’in vekâleti Ahmed 

bin Mahmûd ve Nasûh bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Muharrem bin 

‘Abdullah tarafından Mahmûd bin ‘Abdullah’ın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Şevvâli’l-mükerrem sene 970 (21-

39 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

38-8 İbrâhîm bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Kasâbsinân Cihân bint-i Mahmûd tarafından Hamza Nasûh bin Hüseyin’in 

vekâleti Yûsuf bin ‘Alî (ve) Deli Kubâd bin Eyne’nin şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İbrâhîm bin Ahmed tarafından Yûsuf bin ‘Alî’nin vekâleti Hamza el-mezbûr ve Kubâd bin 

Eyne’nin şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 
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38-9 Satı bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i İbn-i Sâlih ‘Âyşe bint-i ‘Osmân tarafından Nûrullah bin Pîr ‘Alî’nin vekâleti 

İlyâs bin İbrâhîm ve Sefer bin Mazlûm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Satı bin Mustafâ 

tarafından ‘Alî bin Mûsâ’nın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup yediyüzelli akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

38-10 Ümmet bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Çirkâb Selîme bint-i ‘Ömer tarafından mezkûr ‘Ömer’in vekâleti İbrâhîm 

bin ‘İvaz ve Kademli bin Gündü şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ümmet bin Mehmed 

tarafından ‘Alî bin İlyâs’ın vekâleti mezkûrân ‘Îsâ bin Pîr Gâ’ib ve Kademli el-mezbûr 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Şevvâl 

sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

38-11 Sefer bin Muhtâr’ın Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdul‘azîz ‘Âyşe bint-i ‘Alî tarafından Mustafâ bin Hızır’ın vekâleti 

Mehmed bin Hâcı ve Mustafâ bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Sefer bin Mi‘mâr 

tarafından Ahmed bin İshâk’ın vekâleti Mahmûd bin ‘Ömer ve Mehmed bin Hâcı 

şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

38-12 ‘Alî bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Muhtâr’dan Mü’mine bint-i Hâcı Hüseyin tarafından Hâcı Ramazân bin 

Mustafâ’nın vekâleti Mehmed bin Kemâl ve (...silik...) şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Alî 

bin Hamza’nın tarafından Yûsuf bin Velî’nin vekâleti ‘Alî bin Yûsuf ve (...silik...) el-mezkûr 

şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr 

(21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

38-13 Yûsuf bin Seydî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Esenli Ümmühânî bint-i ‘Alî tarafından ‘Abdullah bin Durak’ın vekâleti 

Ahmed bin Mustafâ ve Hüsâmeddîn bin ‘Osmân Pâşâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf 

bin Seydî tarafından Receb bin Yûsuf’un vekâleti Sefer bin ‘Âşık ve Memi bin Mustafâ 

şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

38-14 Mehmed bin İlyâs’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhahmed Mihribân bint-i Güvendik tarafından İbrâhîm bin Ümmet’in 

vekâleti Mustafâ bin Veys ve Resûl bin Yitilmiş şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed 

bin İlyâs tarafından ‘Alî bin Kerîm’in vekâleti ‘İmrânoğlu İbrâhîm’in ve Mihmâd bin İlyâs 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup defter olundu. 

 

38-15 Hızır bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Karye-i Üçkilise Kadem bint-i Beke tarafından mezkûr Beke’nin vekâleti Bayram bin 

Yûsuf ve Yûsuf bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hızır bin ‘Alî tarafından Süleymân 

bin Yûnus’un vekâleti Yûsuf bin ‘Alî ve Bayram bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz 
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akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 

Haziran 1563). 

 

38-16 Sagîr Selîme İle Sagîr Mehmed’in Nikâhı 

Kazıyye-i Pîr Ahmed bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Ahmed fî meclis-i şer‘ ikrâr idüp müteveffâ 

karındaşım İbrâhîm’in sagîre kızı Selîme’yi sagîr oğlum Mehmed’e ikibin akça mehr-i 

mu‘accel ve dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere velâyeten nikâh itdim didiği tahrîr 

olundu hurrire fî evâhir-i Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

Be-mahzar Muslihiddîn Halîfe bin ‘Alî ve İskender Fakîh bin Mahmûd ve ‘Osmân 

Halîfe bin Hasan Halîfe ve Bedreddîn Halîfe bin Ahmed ve Emrullah bin Mehmed ve Hoca 

İbrâhîm bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

38-17 Yûsuf bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Sarıoğlu Mü’mine bint-i Mehmed tarafından Mustafâ bin Ramazân nâm 

kimesnenin vekâleti ‘Îsâ bin Yûsuf ve Hızır bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf 

bin Mehmed’in tarafından Hâcı ‘Alî bin Seydî’nin vekâleti İshâk bin Mehmed ve Süleymân 

bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

38-18 Mehmed bin Mustafâ’nın Nikâhı  

Mahalle-i İbn-i Şahin Mü’mine bint-i ‘Abdulkerîm tarafından İbrâhîm bin Durmuş’un 

vekâleti Mehmed bin İshâk ve (...silik...) şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Mustafâ tarafından ‘Alî bin İbrâhîm’in vekâleti Hızır Bâli bin Ca‘fer (...silik...) 

şehâdetleriyle sâbit olup sekizbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

(...silik...). 

 

38-19 Hadîce bint-i Hâcı Mehmed’in Nikâhı 

Şükrân Mahallesi’nden Hadîce bint-i Hâcı Mehmed’in vekîli Hamza bin Hızır’ın 

vekâleti Süleymân bin Ümmet ve Bayram bin Îvad şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ 

bin (...silik...) üçyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 10 

Cemâziye’l-âhir sene 971(25 Ocak 1564). 

 

39-1 Nûrullah Çelebi bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Sarıoğlu Fâtıma bint-i ‘Abdî tarafından Hâcı ‘Abdî bin Yûsuf’un vekâleti 

Hâcı bin Sevindik ve Sefer bin Hâcı Hızır şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nûrullah Çelebi 

bin Hüseyin tarafından Mehmed Çelebi bin Hamza’nın vekâleti Emir Çelebi bin Seyyid 

Mur‘an(?) ve Ebûbekir Dede bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup yirmidörtbin akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu evâhir-i Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 

1563). 

 

39-2 Hamza bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Ahmedfakîh Fâtıma bint-i Bende tarafından mezkûr Bende’nin vekâleti 

Mûsâ bin Ahmed ve İlyâs bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hamza bin Mustafâ 
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tarafından İsma‘îl nâm kimesnenin vekâleti Sofî bin ‘Îsâ ve Yûsuf bin Şems şehâdetleriyle 

sâbit olup binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 

Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

39-3 Tur ‘Alî bin Mansûr’un Nikâhı 

Mahalle-i Kallecerb Mehri bint-i ‘Abdullah tarafından ‘Abdullah bin Sa‘af’ın vekâleti 

Ahmed bin Çırak ve Îvâd bin ‘Abdî Fakîh şehâdetleriyle sâbit olup güveği Tur ‘Alî bin 

Mansûr tarafından İbrâhîm Sofî bin Ümmet ve ‘Abdî bin Seyyid ‘Alî şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Şevvâl 970 / 

12-20 Haziran 1563). 

 

39-4 Hızır bin Veys’in Nikâhı 

Mahalle-i Namazgâh Kamer bint-i Pîr ‘Alî Sofî tarafından Türâbî bin Hâcı Kurd’un 

vekâleti ‘Îsâ bin Mustafâ ve Derviş bin Memi şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hızır bin 

Üveys tarafından Dede bin Sarı’nın vekâleti ‘Alî bin Eylesün ve Mustafâ Beg bin İlyâs 

şehâdetleriyle sâbit binsekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

39-5 Süleymân bin Hâcı Pîr Ahmed’in Nikâhı 

Hâcıyağlıbağı’nda Halîme bint-i Hâcı Hoca tarafından Hâcı Mustafâ bin Bâyezîd’in 

vekâleti Nasûh bin Mustafâ ve Hâcı Behram bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Süleymân bin Hâcı Pîr Ahmed’in tarafından Hâcı bin Sevindik’in vekâleti mezkûr Nasûh ve 

mezbûr Behrâm şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

39-6 Hüseyin bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Gökbâş Emine bint-i ‘Abdullah tarafından Hamza bin Hasan’ın vekâleti 

Süleymân bin İbrâhîm ve ‘Abdurrahman bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hüseyin bin ‘Alî tarafından ‘Abdurrahman bin Mustafâ’nın vekâleti Durmuş bin ‘Alî ve 

Süleymân bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu hurrire fî evâhir-i Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

39-7 Mahmûd bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

İbn Kazgan Mahallesi’nden Ümmü bint-i Ümmet’in vekîli İdrîs bin Pîrî’nin vekâleti 

Velî bin Himmet ve Mustafâ bin ‘Abdî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mahmûd bin ‘Îsâ’nın 

vekîli Mehmed bin Ahmed’in vekâleti Mustafâ bin Bezîrci ve İsma‘îl bin Mustafâ 

şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr olmak üzere nikâh olundu. 

 

39-8 Budak Subaşı’nın Nikâhı 

Akbaş Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Fakîh’in vekîli Hüseyin Fakîh bin Mehri’nin 

vekâleti İdrîs bin Yûsuf ve İlyâs bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Budak 

Subaşı’nın vekîli Hâcı Emrullah bin Kaya Fakîh’in vekâleti Mustafâ bin Sinân Seydî ve 

Süleymân bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Şevvâli’l-mükerrem sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 

Haziran 1563). 
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39-9 Mehmed Beg bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Furkândede Fâtıma bint-i Hasan tarafından Hüseyin bin Mustafâ’nın 

vekâleti Nûrullah bin Hâcı Hamza ve Ahmed bin İlyâs şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mehmed Beg bin Hüseyin tarafından Mehmed bin Hamza’nın vekâleti Ahmed bin Hâcı İlyâs 

ve Ferruh bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu evâhir-i Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

39-10 İsma‘îl bin Arslan’ın Nikâhı 

Şeyhevi Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Ahmed tarafından Hızır Bâli bin ‘Alî’nin vekâleti 

Gâzi bin Mustafâ ve Mustafâ bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği İsma‘îl bin Arslan 

tarafından Yûsuf bin Mahmûd’un vekâleti Yûsuf bin Îvâd ve Yûsuf bin Mustafâ 

şehâdetleriyle sâbit ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 

Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

39-11 Hasan bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kasabsinân Haskadın bint-i Velî tarafından Mûsâ bin Mustafâ’nın vekâleti 

‘Abdî bin Bâli ve Bâli bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin ‘Abdullah 

tarafından ‘Abdî bin Bâli’nin vekâleti Mahmûd bin Süleymân ve Nasûh bin Mustafâ’nın 

şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

39-12 Ahmed Beg bin Seydî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Kemâlgârib’den Nisâ bint-i Emrullah tarafından ‘Abdî bin Veys’in vekâleti 

Mehmed bin Pîr Ahmed ve Süleymân bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed Beg 

bin Seydî tarafından Yahyâ bin Şeyhî’nin vekâleti Hasan bin Hüseyin ve Süleymân bin ‘Îsâ 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu hurrire fî evâhir-i 

Şevvâl sene 970 (21-29 Şevvâl 970 / 12-20 Haziran 1563). 

 

39-13 İskender bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Cüllâhistân Emine bint-i ‘Abdullah câriye tarafından Bâyezîd bin ‘Alî’nin 

vekâleti Velî bin ‘Osmân ve Memi bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği İskender bin 

‘Abdullah tarafından Lutfî bin ‘Alî Fakîh nâm kimesnenin vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

39-14 Halîl bin Karagöz’ün Nikâhı 

Mahalle-i Kocahasan Emîne bint-i Yûsuf vekîli Hüsrev Beg bin ‘Abdullah’ın idüğü 

Yûsuf bin Îvâd ve Yûsuf bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Halîl bin Karagöz 

tarafından Muslihiddîn bin Ramazân’ın vekâleti kendü tevkîl ile şâhid olup dörtyüz akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 970. 
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39-15 Süleymân bin İshâk’ın Nikâhı 

Gülnâr Kazâsı’nda Karaağaç Köyü’nde Firdevs bint-i İsma‘îl’in vekîli karındaşı 

Nebî’nin vekâleti Yûsuf bin İshak Fakîh ve ‘Alî bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Süleymân bin İshak kendi hâzır olup bin akça mehr-i mu‘accel ve mehr-i mu‘accel bin akça 

olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar Çelebi Çavuş bin Ulaş ve ‘Abdulkâdir bin Ken‘an ve Muhyiddîn bin ‘Alî 

ve ‘Abdulkâdir bin İlyâs ve Zekeriyâ bin Hüsâm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

39-16 Yûsuf bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Ahmedfakîh Mahallesi’nden Yasemin bint-i ‘Abdullah tarafından Sarı bin 

‘Abdulkerîm’in vekâleti Ramazân bin Pîrî ve Hâcı Derviş bin Yâdigâr şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Yûsuf bin ‘Abdullah tarafından Ramazân bin Pîrî’nin vekâleti Yûsuf bin Ahmed 

ve mezkûr Hâcı Derviş şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de (1-10 Zî’l-ka‘de). 

 

39-17 Hâdice bint-i ‘Abdullah’ın Nikâhı 

İhtiyâreddîn Mahallesi’nden Hadîce bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Seydî Mahmûd bin 

Seydî Ahmed’in vekâleti Receb bin Hüseyin ve Emrullah bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği (...silik...) bin Yûsuf’un vekîli Hamza bin Yûsuf’un vekâleti el-Hâc Kademeri 

bin Hamza ve Hâcı bin ‘Abdurrahman şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr olmak 

üzere nikâh (olundu). 

 

39-18 Şa‘bân bin ‘Alî’nin Nikâhı 

(...silik...) Köyü’nden Ordu bint-i ‘Alîşâh tarafından Velî bin ‘Alî’nin vekâleti Bâyezîd 

bin Mehmed ve Cûra bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Şa‘bân bin ‘Alî Receb 

bin Memiş nâm kimesnenin vekâleti Dâvud bin Yûsuf ve mezkûr Cûra şehâdetleriyle (sâbit 

olup) altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 970 (1-10 

Zî’l-ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 Temmuz 1563). 

 

39-19 Fâtıma ve Emrullah’ın Nikâhı  

(...silik...) Dinlendik nâm karyeden Dâvud bin Yûsuf mürâhaka kızı Fâtıma’yı 

velâyeten Emrullah bin ‘Alî’ye velâyeten nikâh etdim didikde on altun mehr-i mü’eccel 

olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Zî’l-ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 

Temmuz 1563). 

 

40-1 Nebî bin Göçeri’nin Nikâhı 

Mahalle-i ‘Arabbaşı’dan Halîme bint-i Mahmûd tarafından ‘Osmân (bin) Süleymân 

vekîli İbrâhîm bin Mahmûd ve ‘Osmân bin Mehmed şehâdetleriyle güveği Nebî bin Göçeri 

vekîli Yûsuf bin Yahyâ şâhidân-ı mezbûrân İbrâhîm ve ‘Osmân mehr-i mü’eccel altıyüz fî’t-

târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 Temmuz 1563). 

 



66 

 

40-2 Bu Belge Darb Edilmiştir 

 

40-3 Yûnus bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Şerefşirîn Kamer bint-i ‘Abdullah tarafından Ahmed Dede bin Hamza’nın 

vekâleti Hızır bin Aydın ve Hüseyin bin Enbiyâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûnus bin 

Mustafâ tarafından ‘Abdurrahman bin Lutfî’nin vekâleti güveği tevkîli ile olup ikiyüz akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 970 (1-10 Zî’l-ka‘de 970 

/ 22 Haziran- 1 Temmuz 1563). 

 

40-4 Koca bin Satı’nın Nikâhı 

Karaciğân’da ‘Âyşe bint-i Sefer’in vekîli Nûrullah bin Mustafâ’nın vekâleti Ümmet 

bin Mahmûd ve ‘Alî bin Seydî Gâzi şehâdetleriyle sâbit olup güveği Koca bin Sâtı’nın vekîli 

‘Alî el-mezbûrun vekâleti Ümmet bin Mahmûd ve Bostân bin Aydoğmuş şehâdetleriyle sâbit 

olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

40-5 Habîb bin Nûrullah’ın Nikâhı 

‘Askerî. 

Mahalle-i Şekerfürûş Ümmü bint-i Hayreddîn Halîfe el-imâm tarafından ‘Abdulganî 

bin ‘Osmân nâm kimesnenin vekâleti İskender Halîfe bin Mahmûd ve Nasûh (bin) Mustafâ 

şehâdetleriyle sâbit olup güveği Habîb bin Nûrullah tarafından Nûrullah’ın vekâleti 

mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup onikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-

i Zî’l-ka‘de sene 970 (1-10 Zî’l-ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 Temmuz 1563). 

 

40-6 Yûsuf bin Nûrullah’ın Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nde Rahîme bint-i Yûsuf Fakîh’in vekîli Dede Bâli bin Mustafâ 

vekâleti Ahmed bin Yûsuf ve Ya‘kûb bin Kademeri şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf 

bin Nûrullah’ın vekîli Pîr ‘Alî bin Durmuş Fakîh’in vekâleti Ahmed bin Resûl Fakîh ve 

Ahmed bin Yûsuf Fakîh şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 

1563). 

 

40-7 Yûsuf bin Hamza’nın Nikâhı 

Sırçalu Mahallesi’nde Mihrî bint-i Hâcı Emîr ‘Alî’nin vekîli Sübhânverdi bin Hasan’ın 

vekâleti Kâsım bin ‘Abdullah ve Güvendik bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf 

bin Hamza’nın vekâleti vekîl Nûrullah bin Lutfî Beg şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere (akd olundu). 

 

40-8 Nebî bin Velî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Çirkâb ‘Azîz bint-i Mezîd tarafından ‘Ömer bin Mezîd’in vekâleti İbrâhîm 

bin ‘İvaz ve Yûsuf bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nebî bin Velî Fakîh tarafından 

Hüseyin Beg bin Esnebe’nin vekâleti Mustafâ bin Hüseyin ve Âhî bin Hüseyin 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup üzere ‘akd olundu fî evâsıt-ı Zî’l-

ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 
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40-9 Mehmed bin Emîr Hasan’ın Nikâhı 

Şeyhsadreddîn Mahallesi’nde Kutlu bint-i Ahmed’in vekîli Ahmed’in vekâleti 

‘Abdullah bin Kerîm ve Mustafâ bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Emîr Hasan’ın vekîli Selîm Dede bin Mehmed’in vekâleti Seydî bin ‘Alî ve Üveys bin 

Hamza şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de (970) (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

40-10 Dâvud bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Ezelî’den ‘Âyşe bint-i Kerîm Dede tarafından İpce bin Mahmûd’un vekâleti 

Pîr ‘Alî bin Hüseyin ve Mehmed bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Dâvud bin 

Yûsuf kendü hâzır olup Mehmed bin ‘Abdullah’ı vekîl idüp dörtyüz akça mehr-i mü’eccel 

olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

40-11 Mustafâ bin Hızır’ın Nikâhı 

Öylebanladı Mahallesi’nden Cânpâşâ bint-i ‘Îsâ’nın vekîli Mehmed bin Yûsuf’un 

vekâleti Güvendik bin Evliye ve Umûr bin Îvad şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

Hızır’ın vekîli ‘Alî bin Ahmed’in vekâleti ‘Alî bin Şucâ‘ ve Hüsrev bin ‘Abdullah 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezbûr (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

40-12 ‘Alî bin Sâlih’in Nikâhı 

Mahalle-i Kıblemescid Hüsnâ bint-i ‘Alî vekîli Mustafâ bin ‘Alî şâhidân Hüseyin bin 

Kemâl ve ‘Alî bin Ramazân güveği ‘Alî bin Sâlih vekîli Hayreddîn bin ‘Alî şâhidân ‘Îsâ bin 

‘Alî ve ‘Alî bin Sâlih mehr-i mü’eccel dörtyüz fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de (970) (11-20 Zî’l-ka‘de 

970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

40-13 Bâli bin İlyâs’ın Nikâhı 

Aymanos Mahallesi’nden Mehrî bint-i Memi’nin vekîli Yahyâ bin İlyâs’ın vekâleti 

Ramazân bin ‘Îsâ ve Pîr Hızır bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bâli bin İlyâs’ın 

vekîli Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

40-14 Bayram bin Hasan’ın Nikâhı 

Mahalle-i Sincârî Halîme bint-i ‘Abdullah vekîli Mustafâ bin Sinân Seydî şâhidân 

Mustafâ bin Hâcı Mehmed ve Yûsuf bin Sâlih güveği Bayram bin Hasan vekîli Nûrullah bin 

Pîrî şâhidân ‘Abdî bin Mehmed ve Yûsuf bin Sâlih mehr-i mü’eccel altıyüz akça fî’t-târîh el-

mezbûr (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

40-15 Fenâ Dede bin İlli’nin Nikâhı 

Mahalle-i Hatîb Hatunşe bint-i Nebî vekîli Dede Bâli bin Mahmûd şâhidân Mehmed 

bin İbrâhîm ve Mehmed bin Halîl güveği Kubâd bin İlli Hâcı Mûsâ bin Yûsuf vekîli şâhid 
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Hamza bin Mustafâ ve Safer bin Yûsuf mehr-i mü’eccel dörtyüz akça olup ‘akd olundu fî 

evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

40-16 Receb bin Mehmed’in Nikâhı 

Debbâğhâne’den Pâşâm bint-i Hasan vekîli Mahmûd bin Habîb şâhidân Nasûh bin 

Güvendik ve Pîr Ahmed bin Mehmed güveği Receb bin Mehmed vekîli Dede Bâli bin 

Yûnus şâhidân Mehmed bin Hamza ve ‘Alî bin Bahşî mehr-i mü’eccel beşyüz akça olup 

‘akd olundu. 

 

40-17 Cergâran bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Ferhûniye Mahallesi’nden Selîme bint-i Emîr vekîli Cemâl bin ‘Alî şâhidân Mustafâ 

bin Sinân Seydî ve Süleymân bin Halîl güveği Cergarân bin ‘Alî vekîli Hızır bin ‘Abdullah 

şâhidân Cemâl bin ‘Alî ve Mustafâ bin Sinân Seydî mehr-i mü’eccel ikiyüz. 

 

40-18 Satı bin Kâsım’ın Nikâhı 

Yenikapu Mahallesi’nde Zülfü bint-i Hüseyin’in vekîli Mustafâ bin Hasan’ın vekâleti 

Ahmed bin Mahmûd ve Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Satı bin 

Kâsım’ın vekîli Bostân bin Ahmed’in vekâleti Ganî bin İmâm ‘Alî ve ‘Abdî bin Kâsım 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu mehr-i 

mü’eccel nakid 1.000, esbâb 500, cihâz 500. 

 

40-19 Hüdâverdi bin Latîf’in Nikâhı 

İçkal‘a Emîne bint-i Mustafâ vekîli ‘Abdurrahman bin Latîf şâhidân İbrâhîm bin 

Mehmed ve İbrâhîm bin Halîl güveği Hüdâverdi bin Latîf vekîli Sâlih bin Hasan şâhidân el-

mezbûrân mehr-i mü’eccel ikibin ‘akd olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de (970) (21-30 Zî’l-ka‘de 

970 / 12-21 Temmuz 1563). 

 

40-20 ‘Îsâ bin Çepni’nin Nikâhı 

Mahalle-i Yeni Mahalle-i Hâric-i Bâb-ı Ertâş Hânî bint-i Tur Hoca vekîli Bulduk bin 

Mûsâ şâhidân Safer bin Yağmur ve Çini bin Gaybî güveği ‘Îsâ bin Çepni bin Gaybî vekîli 

‘Abdullah bin Hamza şâhidân Muhyiddîn Halîfe ve Ahmed bin Veys mehr-i mü’eccel 

binbeşyüz ‘akd olundu.  

 

40-21 ‘Alî bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Hâcıeymîr Selîme bint-i Beğendik vekîli İbrâhîm bin Mustafâ şâhidân Bâli 

bin Halîl ve Mehmed bin Ahmed güveği ‘Alî bin Yûsuf vekîli Memi bin Mehmed şâhidân 

Seydî Mahmûd bin Memi ve Bâyezîd bin Ya‘kûb mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd 

olundu. 
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40-22 Derviş bin Ca‘fer’in Nikâhı 

Mahalle-i Esenli Zülfü bint-i Pîrî vekîli Mehmed bin Süleymân şâhidân Hâcı Baba bin 

Seydî ve Ahmed bin Mustafâ güveği Derviş bin Ca‘fer vekîli Muharrem bin Safer şâhidân 

Memi bin Pîrî ve Hâcı bin Sinân mehr-i mü’eccel yirmi altun olup ‘akd olundu. 

 

40-23 Safîye bint-i Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Külek Safîye bint-i Ahmed vekîli Mustafâ bin Emrullah Ya‘kûb bin 

‘Abdullah ve Ramazân bin Enbiyâ şâhidân güveği Ferruh (...silik...) vekîli Ramazân bin 

Enbiyâ şâhidân Hüsrev bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin ‘Abdullah mehr-i mü’eccel beşyüz 

akça olup ‘akd (olundu). 

 

40-24 Resûl bin Hüseyin’in Nikâhı 

Karye-i Malas’dan Şâhpâşâ bint-i Hâcı (ve) Hâcı Mustafâ bin Hasîb’in vekîli Ahmed 

vekîli şâhidân Yûsuf bin Velî ve Budak (...silik...) güveği Resûl bin Hüseyin kendü hâzır 

olup mehr-i mü’eccel dörtyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

41-1 Ahmed bin ‘Ömer’in Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Döndü bint-i Pervâne vekîli ‘Alî bin Mehmed şâhidân Bâli bin Nebî 

ve Dursun bin Mahmûd güveği Ahmed bin ‘Ömer vekîli Dede Bâli bin Mahmûd şâhidân-ı 

mezkûrân mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 

Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

 

41-2 Receb bin Kerîm’in Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş’dan ‘Aynî bint-i ‘Abdullah vekîli Pîr Ahmed bin Süleymân 

şâhidân Safer bin Mezîd ve ‘Abdî bin ‘Abdullah güveği Receb bin Kerîm vekîli ‘Abdullah 

bin Mustafâ şâhidân-ı mezkûrân mehr-i mü’eccel altıyüz mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

 

41-3 Muhâla‘a 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Ahmed el-vekîl-i bi’l-ikrâr el-âtî zikr-i ‘an kıbel-i Nûh 

bin ‘Abdî Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ikrâr-ı âtiye Dede Bâli bin Hâcı ve Ahmed bin İshak ve 

Nûrullah bin ‘Alî şehâdetleriyle vekâleti sâbit olan mezkûr Mahmûd ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûre müvekkilenin sâbıkân zevci Hızır Çavuş hul‘a Halîl Ağa bin İskender’i vekîl 

itdüğüne sicil virmişidi târîh-i defterden altı ay evvel mezkûre müvekkilem kâtibûn ve ‘iddet 

nafakasından ve sâ’ir de‘âvî ve mütâlebesinden ferâgat idüp bu minvâl üzere mâ-beynimizde 

hul‘ vâki‘ oldu didikde mezkûr Halîl Ağa tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

 

41-4 Velî bin Yûsuf’un Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nden mezbûre zevci merkûm Mahmûd’u vekîli idüp şâhidân-ı 

mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Velî bin Yûsuf’un vekîli Nûrullah bin ‘Alî’nin 

vekâleti Mansûr Efendi bin ‘Alî ve Yûsuf bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin 
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akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-

30 Zî’l-hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563). 

Be-mahzar eş-şuhûdü’l-mezbûr ve Hâcı Süleymân bin Mehmed ve Kemâ(l) Halîfe bin 

Safer ve Mustafâ bin Yahyâ ve Hasan Çavuş bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

41-5 Kökez bin Hamza’nın Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nden Kamer bint-i Ahmed vekîli Selîm Dede bin Mehmed şâhidân 

Nasûh bin Hâcı ve ‘Alî Dede bin Safer güveği Kökez bin Hamza kendü meclis-i şer‘a hâzır 

olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce 970 (1-10 Zî’l-

hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

 

41-6 Mehmed bin ‘Abdî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Şükrân Fâtıma bint-i Ahmed vekîli ‘Alî bin Velî şâhidân Budak bin Hâcı 

Mehmed ve Sa‘di bin Durmuş güveği Mehmed bin ‘Abdî vekîli ‘Alî bin Hamza şâhidân 

Yûsuf bin ‘Abdullah ve Budak el-mezbûr mehr-i mü’eccel üçbin olup ‘akd olundu. 

 

41-7 Mercân bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kalenderhâne Fâtıma bint-i ‘Abdullah nâm câriyenin vekîli ‘Alî bin Çini 

şâhidân Sâlih bin İsmâ‘îl ve Seydîoğlu Mahmûd güveği Mercân bin ‘Abdullah vekîli Sâlih 

bin İsma‘îl olup ‘an mehr-i mü’eccel dörtyüz olup ‘akd olundu. 

 

41-8 Muharram bin Bâli’nin Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş Hâdice bint-i ‘Abdullah vekîli Sakallı Hüseyin bin Hasan Fakîh 

şâhidân Güvendik bin Nureddîn ve Hamza bin Mehmed güveği Muharram bin Bâli vekîli 

mezkûr Güvendik mezbûr Hüseyin ve mezkûr Hamza şâhidân mehr-i mü’eccel dörtyüz ‘akd 

olundu. 

 

41-9 Kaya bin Pîrî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Kürkçü Şemsî bint-i Yûsuf vekîli Mahmûd bin ‘Alî şâhidân Yûsuf bin Îvad 

ve Eydik bin ‘Îsâ güveği Kaya bin Pîrî vekîli Hâcı Nebî ve Hâcı Göyük(?) şâhidân-ı el-

mezbûrân mehr-i mü’eccel ikibin akça olup ‘akd olundu. 

 

41-10 Hasan bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Sakâhâne Hanîfe bint-i Ahmed vekîli Ahmed bin Mehmed şâhidân Bostân 

bin Ahmed ve ‘Îsâ bin Seydî güveği Hasan bin Hüseyin vekîli Hüsâm Fakîh bin Pîrî Fakîh 

mezkûrân şâhidân mehr-i mü’eccel altıyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

41-11 Çakır bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Hocabeg Mahallesi’nde ‘Âyşe Bacı nâm hatunun vekîli Sabır bin Hâcı Mehmed’in 

vekâleti Mustafâ bin İnsân ve Memi bin Nasûh şehâdetleriyle sâbit olup güveği Çakır bin 

‘Alî’nin vekâleti Habîb bin Hâcı Mehmed ve Ahmed bin Hâcı İshak şehâdetleriyle sâbit olup 
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sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 

970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

 

41-12 Halîl bin Hızır’ın Nikâhı 

Hocabeg Mahallesi’nde Ulupâşâ bint-i Pîr Ahmed’in vekîli Mûsâ bin Velî’nin vekâleti 

Ahmed bin Mahmûd ve Ca‘fer bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Halîl bin 

Hızır’ın kendi hâzır olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-m. (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

 

41-13 Hasan bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Çiftenerdübân Mihribân bint-i ‘Abdullah vekîli Pîr ‘Abdullah bin Emîr 

Hüdâverdi bin Mûsâ ve Ahmed bin Hoca Pâşâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin 

Ahmed vekîli Pîr ‘Alî bin ‘Ömer mezkûrân şâhidler mehr-i mü’eccel altıyüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

41-14 Baba Hâcı ‘Alî bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Topraklık Sultân bint-i Seyyid Türâbî vekîli mezkûr Seyyid Türâbî şâhidân 

Kemâl bin Şeyh ikrâr-ı Kâsım güveği Baba Hâcı ‘Alî bin ‘Abdullah Fakîh hâzır olup bin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-

hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563). 

 

41-15 Ramazân Fakîh bin Hâcı Bayram’ın Nikâhı 

Mahalle-i Hocacihân Kimyâ bint-i Hâcı vekîli Hamza bin ‘Alî şâhidân Mûsâ bin 

Mehmed ve Ya‘kûb bin Dâvud güveği Ramazân Fakîh bin Hâcı Bayram vekîli Dediği Fakîh 

bin Bâyezîd şâhidân Ahmed bin Mustafâ ve ‘Ömer bin Hâcı Bayram mehr-i mü’eccel 

dörtbin akça olup ‘akd olundu. 

 

41-16 Mehmed bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Mu‘în’den Zülfü bint-i Mustafâ vekîli Süleymân bin İsma‘îl şâhidler Hasan 

Dede bin Mezîd ve Emrullah bin Bâli güveği Mehmed bin ‘Abdullah vekîli el-Hâc Pîrî bin 

Hüseyin şâhidler Emrullah bin Bâli ve Nûrullah bin Bâli ikibin akça mehr-i mü’eccel olup 

‘akd olundu. 

 

41-17 Mehmed Ağa bin Hamza Ağa’nın Nikâhı 

Sırçalımedrese Mahallesi’nden Hadîce Kadın bint-i Hâcı Sevindik vekîli Safer bin 

Sinân şâhidler Sinân Çavuş bin Mustafâ güveği Mehmed Ağa bin Hamza Ağa ve Dizdâr-ı 

Kal‘a-i Mendüz vekîli mezkûr Sinân Çavuş olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

‘akd olundu. 

 

41-18 Nasûh bin Yahyâ’nın Nikâhı 

İhtiyâreddîn Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Mehmed’in vekîli ‘Abdurrahman bin 

Bahşâyiş’in vekâleti Mustafâ bin Pîr Ahmed ve Ahmed bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup 
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güveği Nasûh bin Yahyâ’nın vekîli İbrâhîm bin Mustafâ’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563). 

 

41-19 ‘Alî bin Nasûh’un Nikâhı 

Mahalle-i Yeni Fâtıma bint-i Yûsuf nâm seyyibenin Nûrullah bin Hüsâm Halîfe vekîli 

şehâdet İsma‘îl bin Tûra Hoca ve Hüseyin bin ‘Abdullah güveği ‘Alî bin Nasûh bi-nefsihi 

hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 

(21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563). 

 

41-20 Nûrullah bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Sakâhâne Fâtıma bint-i Mustafâ vekîli Mehmed bin Hâcı Hamza şâhidler 

Memi bin Ramazân ve Hasan bin İsma‘îl güveği Nûrullah bin Mustafâ vekîli Ca‘fer bin Pîr 

Ahmed şâhidân Velî bin ‘Alî ve Hamza bin ‘Alî mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd olundu 

fî Selh-i Zî’l-hicce sene 970 (30 Zî’l-hicce 970 / 20 Ağustos 1563). 

 

41-21 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Şeyhevi Mahallesi ‘Âyşe bint-i Mahmûd vekîli Nûrullah bin Mahmûd şâhidân. 

 

41-22 ‘Ömer bin ‘Ömer’in Nikâhı 

‘An Mahalle-i Kalenderhâne Hatun bint-i ‘Alî vekîli Gülâbî bin İskender şâhidân Halîl 

bin Mûsâ ve Dâvud bin Ahmed güveği ‘Ömer bin ‘Ömer vekîli Hâcı Mûsâ (bin) Hâcı 

Mehmed kendünün tevkîli ile vekîl olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-

i Muharremi’l-harâm sene 971(1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1564). 

 

41-23 Ramazân bin Hızır’ın Nikâhı 

(...silik...) Mahallesi’nden Ümmühânî bint-i Mahmûd’un vekîli İlyâs bin Yûsuf’un 

vekâleti Mehmed bin ‘Alî ve Hüsâm bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ramazân bin 

Hızır’ın (...silik...) Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 1.000 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu evâ’il-i Muharrem sene 971 (1-10 

Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1564). 

 

41-24 Yûsuf bin Eyne’nin Nikâhı 

(...silik...) Fatma bint-i ‘Alî’nin vekîli Mehmed bin Ahmed’in vekâleti Seydî Mahmûd 

bin Ahmed ve Ferhâd bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Eyne’nin 

(...silik...) vekâleti Ahmed bin Hızır ve Dâvud bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup altıbin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî’t-târîh el-m. (1-10 Muharrem 971 / 21-30 

Ağustos 1564). 

 

41-25 ‘Âyşe bint-i Hoca ‘Alî’nin Nikâhı 

(...silik...) ‘Âyşe bint-i Hoca ‘Alî’nin vekîli Hüseyin bin Emîr’in vekâleti Seyyid 

Mehmed bin Seyyid Gâzi ve ‘Alî Dede bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği 
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(...silik...) Süleymân’ın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup köye alup 

gitmemek şartıyla bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî evâsıt-ı (...silik...) 

sene 971. 

 

42-1 ‘Alî bin Memi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Sâhibyakası Elîf bint-i Durmuş vekîli mezkûr Durmuş şâhidân Oruç bin 

İbrâhîm ve Hasan bin İbiç(?) güveği ‘Alî bin Memi vekîli (...silik...) bin Ya‘kûb şâhidân 

Oruç bin İbrâhîm ve Hasan bin İbiç(?) mehr-i mü’eccel beşbin olup ‘akd olundu. 

 

42-2 Bâyezîd bin Sârıca’nın Nikâhı 

Mahalle-i Hocacihân ‘Âyşe bint-i Hasan vekîli ‘Alî bin Hüseyin şâhidân Hasan bin 

Halîl ve Kutluhân bin Durmuş güveği Bâyezîd bin Sarıca vekîli Kutluhân el-mezkûr 

şâhidân-ı el-mezbûrân mehr-i mü’eccel sekizyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

42-3 Bostân bin Hamza’nın Nikâhı 

Aynedâr Mahallesi’nde Ordu bint-i Nasûh’un vekîli Mustafâ bin Nasûh’un vekâleti 

‘Alî bin Hüseyin ve Mehmed bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bostân bin 

Hamza’nın vekîli ‘Ömer bin Mahmûd’un vekâleti Mustafâ bin Mahmûd ve Hâcı İbrâhîm bin 

‘Abdurrahman şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

42-4 Seydî Ahmed bin İlyâs’ın Nikâhı 

Karye-i Çumra’dan Melek bint-i Hâcı Bayram vekîli yine kendü meclise hâzır olup 

vekîl eyledi güveği Seydî Ahmed bin İlyâs vekîli oğlu Emîn şâhidân Hamza bin ‘Osmân ve 

Pîr Ahmed bin İlyâs mehr-i mü’eccel ikiyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

42-5 Hasan bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Sırçalu Mahallesi’nde ‘Aynî bint-i Mehmed nâm bâkirenin vekîli ‘Ömer bin Mezîd’in 

vekâleti İbrâhîm bin ‘İvaz ve Mehmed bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Hasan 

bin ‘Abdullah’ın vekîli Hoca Şeker bin ‘Îsâ’nın vekâleti mezkûrlar şehâdetleriyle sâbit olup 

ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 

971(1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

 

42-6 Nebî bin Hâcı Velî’nin Nikâhı 

Fakîhdede Mahallesi’nde Döndü bint-i Emîr’in vekîli İsma‘îl bin Velî’nin vekâleti ‘Îsâ 

bin ‘Alî ve Satılmış bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nebî bin Hâcı Velî’nin vekîli 

Satılmış bin Karagöz vekâleti Hâcı bin ‘Alî ve Hızır bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup üçbin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

42-7 Seydî Mahmûd bin Memi’nin Nikâhı 

Hâcıeymir Mahallesi’nde Kamer bint-i Sinân’ın vekîli İbrâhîm bin Mustafâ’nın 

vekâleti Bâyezîd bin Mahmûd ve Murâd bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği 
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Seydî Mahmûd bin Memi’nin vekâleti Hamza Çelebi bin Emrullah Çelebi’nin vekâleti 

şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup onbirbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu fî 8 Receb. 

 

42-8 Ahmed Halîfe bin Hasan Halîfe’nin Nikâhı 

Kâdı‘asker Mahallesi’nden Cemîle bint-i Hâcı Mehmed’in vekîli Pîr Ahmed bin 

Mehmed’in vekâleti Hâcı bin Receb ve Mahmûd bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği Ahmed Halîfe bin Hasan Halîfe’nin vekîli Hâcı Şeker bin Ümmet’in vekâleti 

mezkûrlar şehâdetleriyle sâbit olup ikibinbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı 

nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

 

42-9 Ayâs bin Hâcı’nın Nikâhı 

Zevle Mahallesi’nde ‘Aynî bint-i Mehmed’in vekîli babasının vekâleti Halîl bin 

Emrullah ve Süleymân bin Seydullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ayâs bin Hâcı Halîl’in 

vekîli Dildâr bin Ahmed Çavuş’un vekâleti Mustafâ bin Mehmed ve Ahmed bin Halâc 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî 9 Receb. 

 

42-10 Bekleşe bin Seydî’nin Nikâhı 

Sadırlar Mahallesi’nden Selîme bint-i Hızır’ın vekîli İbrâhîm bin Mustafâ’nın vekâleti 

Nûrulllah bin Bahşâyiş ve Mehmed bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Bekleşe bin 

Seydî’nin vekîli Ahmed bin Hâcı’nın vekâleti mezkûrlar şehâdetleriyle sâbit olup bin akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

 

42-11 Kerîm bin ‘Alî Dede’nin Nikâhı 

İçkal‘a Hûrî bint-i Kara’nın vekîli Mustafâ bin Seydî Kemâl’in vekâleti Mustafâ bin 

Mehmed ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Kerim bin ‘Alî Dede’nin 

vekîli ‘Alî bin Eyne’nin vekâleti Mehmed bin Hüdâverdi ve Türâbî bin Hüdâverdi 

şehâdetleriyle sâbit olup dörbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Receb sene 971(11-20 Receb 971 / 24 Şubat- 4 Mart 1564). 

 

42-12 Mustafâ bin Mehmed’in Nikâhı 

Kâdıçeşmesi Mahallesi’nden Hatun bint-i Mehmed Dede’nin vekîli Mehmed bin Hâcı 

Nûrullah’ın vekâleti İsma‘îl bin ‘Alî ve Ahmed bin Pîr Gâyib şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği Mustafâ bin Mehmed’in vekîli Âhî bin Mustafâ’nın vekâleti mezkûrlar şehâdetleriyle 

sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (11-20 Receb 971 / 24 Şubat- 4 Mart 1564). 

 

42-13 Hüseyin bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Hâcıeymîr Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Murâd’ın vekîli Sinân bin Mehmed’in 

vekâleti Hâcı ‘Alî bin Seydî ve Bâli bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin 

‘Alî’nin vekîli Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 12 Receb sene 971(25 

Şubat 1564). 
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42-14 Mehmed bin Halîl’in Nikâhı 

Mahalle-i Şeyh‘osmân Mahallesi’nden Hûbân bint-i Memi kendü meclis-i şer‘a hâzıra 

olup güveği Mehmed bin Halîl dâhî bi’z-zât meclis-i şer‘a hâzır olup üçyüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Recebi’l-mürecceb sene 971(11-20 Receb 971 / 24 

Şubat- 4 Mart 1564). 

 

42-15 Hüsnâ bint-i Hâcı Budak’ın Nikâhı 

Gökbaş Mahallesi’nden Hüsnâ bint-i Hâcı Budak’ın vekîli Mustafâ bin Mehmed’in 

vekâleti Hâcı Muharrem bin Yûnus (ve) Âşık bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

(...silik...) vekîli Kerîm bin ‘Alî’nin vekâleti mezkûrlar şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i 

mü’eccel altıyüz akça olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Recebi’l-mürecceb sene 

971(21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564). 

 

42-16 Yûsuf bin Hızır’ın Nikâhı 

Karye-i Kiçimuhsine’den Fâtıma bint-i Burak vekîli Resûl bin Kara Mahmûd şâhidân 

Hasan bin Âhî ve Mustafâ bin Velî güveği Yûsuf bin Hızır vekîli Hızır bin İlyâs şâhidân 

Hızır (bin) Burak ve ‘Alî bin Esbak(?) mehr-i mü’eccel ikibin akça olup ‘akd olundu. 

 

42-17 Mûsâ bin Ya‘kûb’un Nikâhı 

Sadırlar’dan Hâs Hatun bint-i Yûsuf’un vekîli Ümmet bin Mehmed’in vekâleti Emîr 

bin Mustafâ ve ‘Alî bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Mûsâ bin Ya‘kûb’un vekîli 

Velî bin Nasûh’un vekâleti Mûsâ bin Yâ‘kûb ve ‘Alî el-mezbûr şehâdetleriyle sâbit olup 

binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-

30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564). 

 

42-18 Hanîfi bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Pîrsûn Pâşâlı bint-i Hızır vekîli Nasûh ‘Alî bin Ganî şâhidân Hamza bin 

Yûsuf ve Ahmed bin Hâcı güveği Hanîfi bin Mehmed (ve) Nasûh bin ‘Alî şâhidân Hamza 

bin Yûsuf ve Ahmed bin Hâcı mehr-i mü’eccel dörtyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

42-19 Mustafâ bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Kemâlgârib Mahallesi’nden Hânî bint-i ‘Alî’nin vekîli ‘Abdî bin Üveys’in vekâleti 

Süleymân bin ‘Îsâ Bâlî ve Hâcı bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

Mustafâ’nın vekîli Mustafâ bin Emîr’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

ikibinbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

42-20 Behrâm bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Seb‘ahân Kumâr bint-i ‘Abdî vekîli mezkûr ‘Abdî şâhid Ramazân bin 

Bâyezîd ve ‘Abdurrahman bin Latîf güveği Behrâm bin ‘Abdullah vekîli ‘Abdullah bin Emîr 

şâhid-i mezkûrân mehr-i mü’eccel bindörtyüz akça olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Receb 

971(11-20 Receb 971 / 24 Şubat- 4 Mart 1564). 
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42-21 Sâlih bin Ahmed’in Nikâhı 

Seydîverî Mahallesi’nden Mahdûme bint-i ‘Alî’nin vekîli Emrullah bin ‘Alî’nin 

vekâleti ‘Abdî bin Yahyâ ve Lutfî bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Sâlih bin 

Ahmed’in vekîli Emîr bin Ahmed’in vekâleti Receb bin Ahmed (ve) Velî bin Hüseyin 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

42-22 Mustafâ bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Hâcıeymîr Mahallesi’nde Şahin bint-i ‘Alî’nin vekîli Hasan bin Mustafâ’nın vekâleti 

Hüseyin Fakîh bin Pîrî ve Mehmed bin Hâcı Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mustafâ bin ‘Abdullah’ın vekîli ‘Alî bin Süleymân’ın vekâleti Ahmed bin Sefer ve ‘Alî bin 

Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu.  

 

42-23 Ca‘fer bin Hâcı’nın Nikâhı 

Hazret-i Şeyh ‘Âyşe bint-i Yûsuf vekîli Hüsâm bin Hasan şâhidân Ahmed bin Safer ve 

Mehmed bin İbrâhîm güveği Ca‘fer bin Hâcı vekîli ‘Alî bin Süleymân şâhidân Sâlih bin 

Mahmûd ve Mehmed bin İbrâhîm mehr-i mü’eccel dörtyüz olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı 

Recebi’l-mürecceb 971 (11-20 Receb 971 / 24 Şubat- 4 Mart 1564). 

 

42-24 ‘Ömer bin Kâsım’ın Nikâhı 

Mahalle-i Cullâhistân Meryem bint-i Memi vekîli mezkûr Memi şâhidân Mustafâ bin 

İsmâ‘îl ve Mehmed bin ‘Ömer güveği ‘Ömer bin Kâsım vekîli İbrâhîm bin Ahmed şâhidân 

Hamza bin ‘Abdî ve ‘Abdurrahman (bin) Latîf mehr-i mü’eccel ikibin olup ‘akd olundu. 

 

42-25 Hızır bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Hocaferruh Mahallesi’nden Münevver bint-i Seydî’nin vekîli Nûrullah bin Hasan’ın 

vekâleti Aykûd bin Mûsâ ve Yûsuf bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hızır bin 

‘Alî’nin vekâleti Ca‘fer bin Hasan Fakîh ve Aykûd bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup üçbin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

42-26 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Mahalle-i Aksinle Kadem bint-i Yûsuf vekîli ‘Alî bin İlyâs şâhidân Hâcı Hızır bin 

Halîl ve Bahşî bin (...silik...) Dediği Fakîh bin Bâyezîd şâhidân Nasûh bin Şeyh Yahyâ ve 

Bahşî bin (...silik...). 

 

43-1 Nasûh bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Topraklık Sadef bint-i İbrâhîm vekîli Mahmûd bin Emrullah(?) şâhidân 

Hüsrev bin ‘Alî ve ‘Osmân bin ‘Abdullah güveği Nasûh bin Yûsuf vekîli Velî bin Hüseyin 

şâhidân Mûsâ bin Emîr ‘Alî ve Ahmed bin Yûsuf mehr-i mü’eccel sekizyüz olup ‘akd 

olundu fî evâhir-i Receb 971 (21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564). 
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43-2 ‘Îsâ bin Hızır’ın Nikâhı 

Mahalle-i Esenli Fâtıma bint-i Bayram vekîli Seydî Mahmûd bin Satılmış şâhidân 

Mehmed bin Süleymân ve Hüseyin bin Mahmûd güveği ‘Îsâ bin Hızır vekîli Velî bin 

Hüseyin şâhidân-ı el-mezbûrân mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564). 

 

43-3 Yûsuf bin Dâvud’un Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı’dan Cemîle bint-i Bostân’ın vekîli Satı bin Avdıl’ın vekâleti 

‘Alî bin Emre ve ‘Alî bin Arnavud şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Yûsuf bin Dâvud’un 

vekîli Hüseyin bin Cânpâşâ’nın vekâleti mezkûrlar şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 

Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

 

43-4 Velî bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Bordabaşı ‘Âyşe bint-i Avdıl vekîli Latîf bin Mustafâ şâhidân Mehmed bin 

Ümmet ve Tûrûhân bin Hızır güveği Velî bin Hamza vekîli ‘Alî bin Mehmed şâhidân 

Mustafâ bin Durmuş ve Mehmed bin Ümmet mehr-i mu‘accel üçyüz mehr-i mü’eccel altıyüz 

akça olup ‘akd olundu. 

 

43-5 ‘Abdî bin Seydî’nin Nikâhı 

Dinkeş Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Mustafâ’nın vekîli Ahmed Fakîh bin 

‘Abdurrahman’ın vekâleti Sefer bin Seydî ve Halîl İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

‘Abdî bin Seydî kendi hâzır olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Receb sene 971 (21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564). 

 

43-6 Mucîz bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Satı bint-i ‘Abdullah vekîli Kutluhân bin Durmuş şâhidân Berber 

‘Alî bin Mehmed ve Mübârek bin ‘Abdullah güveği Mucîz bin ‘Abdullah vekîli ‘Alî bin 

Mehmed şâhidân Hayreddîn bin ‘Abdullah ve Mübârek bin ‘Abdullah mehr-i mü’eccel yüz 

akça olup ‘akd olundu. 

 

43-7 ‘Ömer Gâzi bin Seydî Ahmed’in Nikâhı 

Kazâ-yı Akşehir’den Yukacıksarây(?) nâm karyeden Fâtıma bint-i İlyâs babası mezkûr 

İlyâs vekîl etdüğü ‘Alî bin ‘Abdî ve Sefer bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup ‘Ömer Gâzi 

bin Seydî Ahmed nâm güveğinin vekîli Derviş ‘Alî bin Mes‘ûd vekâleti Hüdâverdi bin 

Kemâl ve Hızır bin Sâlih şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Receb sene 971 (21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 

1564). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi bin Molla İbrâhîm ve Şems İmâm Dursun(?). 

 

43-8 Seydî bin Bâli’nin Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abîd Havza bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Mehmed bin ‘Alî’nin vekâleti İlyâs 

bin İbrâhîm ve Nebî bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Seydî bin Bâli’nin vekîli 
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meclis-i şer‘de mezkûr İlyâs olup yüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Receb sene 971 (21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564). 

 

43-9 Fâtıma bint-i Mehmed’in Nikâhı  

İkimescid Fâtıma bint-i Mehmed’in vekîli ‘Alî bin Yûsuf’un vekâleti Behrâm bin 

‘Abdullah ve Lutfî bin İlyâs şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ramazân bin Kara Nebî’nin 

vekîli (...silik...) ibn Nebî’nin vekâleti Hüseyin bin Ya‘kûb ve İsma‘îl bin Ramazân 

şehâdetleriyle sâbit olup yüzelli akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezbûr (21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564). 

 

43-10 Hâcı Hüseyin bin İbrâhîm’in Nikâhı 

Tûtî Mahallesi’nden Ulupâşâ bint-i İğneci Cemâl’in vekîli Bâli bin Nebî’nin vekâleti 

Mustafâ bin Avdıl ve İsma‘îl bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hâcı Hüseyin bin 

İbrâhîm’in vekîli Mehmed bin İbrâhîm’in vekâleti Mustafâ bin Seydî ve ‘Alî bin Mehmed 

şehâdetleriyle sâbit olup sekizbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564). 

 

43-11 Halîl bin Hüsâm’ın Nikâhı 

Mahalle-i Tûtî Hundî bint-i ‘Alî vekîli ‘Alî Dede bin Mustafâ şâhidân Hüdâverdi bin 

Hasan ve Hüsâm (bin) Halîl güveği Halîl bin Hüsâm vekîli İbrâhîm bin Halîl şâhid Hüsâm 

(bin) Halîl ve Halîl bin Hamza mehr-i mü’eccel ikiyüz akça olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564). 

 

43-12 Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Hoca‘alî Döndü bint-i ‘Îsâ vekîli ‘Îsâ bin ‘Alî şâhidân Emrullah bin Ümmet 

ve Mahmûd bin Nebî güveği Mustafâ bin İnsân vekîli Hasan bin Mûsâ şâhidân-ı el-

mezkûrân mehr-i mü’eccel altıyüz akça olup ‘akd olundu fî gurre-i Şa‘bân sene 971 (1 

Şa‘bân 971 / 15 Mart 1564). 

 

43-13 Mehmed bin Halîl’in Nikâhı 

Mahalle-i Yeni ‘Âyşe bint-i Hızır vekîli Ahmed Nasûh bin Mustafâ şâhidân 

‘Abdulkâdir bin İbrâhîm ve Sarı bin ‘Abdulkerîm güveği Mehmed bin Halîl vekîl 

‘Abdulkâdir el-mezkûr şâhidân Ahmed Nasûh bin Mustafâ ve Sarı bin ‘Abdulkerîm mehr-i 

mü’eccel ikiyüz akça olup ‘akd olundu.  

 

43-14 Bekir bin Emir’in Nikâhı 

Mahalle-i Karaciğân’dan Cemîle bint-i Fakîh’in vekîli Ümmet bin Mahmûd’un 

vekâleti Mehmed bin Hâcı ve Süleymân bin Emîr şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bekir bin 

Emîr’in vekîli Emîr’in vekâleti şâhideyn-i mezbûreyn şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 mehri 2.000 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 
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43-15 Hâcı bin Mehmed’in Nikâhı 

Karye-i (...silik...) Şeyhevi Mahallesi’nde sâkine Fâtıma bint-i Velî’nin vekîli babası 

Velî’nin vekâleti Yahyâ bin ‘Alî ve Süleymân bin İlhân şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hâcı bin Mehmed’in kendi hâzır olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

43-16 Hâcı Mahmûd bin Hâcı Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Gökbaş Fâtıma bint-i Selîm vekîli ‘Alî bin Hasan şâhidân Emîr bin Hasan ve 

Mûsâ bin Pîr Mehmed güveği Hâcı Mahmûd bin Hâcı Mehmed vekîli Mûsâ bin Pîr Mehmed 

şâhidân Yûsuf bin ‘Abdullah Ahmed bin Hâcı Mehmed mehr-i mü’eccel dörtbin akça olup 

‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

43-17 Güllü bint-i Pîr Ahmed’in Nikâhı 

Karye-i Kubât’dan Köylü bint-i Pîr Ahmed’in vekîli Pîrî oğlu Gödü’nün vekâleti Hızır 

Bâli bin Pîrî ve İbrâhîm bin Himmet şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Süleymân bin 

Pîrî’nin vekîli ‘Abdullah meclis-i şer‘de vekîl idüp on altun mehr-i mü’eccel olmak üzere 

‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

43-18 ‘Abdullah bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Aksinle Ordu bint-i ‘Alî vekîli Hüsâm bin Hüseyin şâhidân Velî bin Hasan 

ve ‘Alî bin Maksûd güveği ‘Abdullah bin ‘Abdullah vekîli Mustafâ bin Himmet şâhid el-

mezkûrân mehr-i mü’eccel altıyüz akça olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bân 971 (1-10 Şa‘bân 

971 / 15-24 Mart 1564). 

 

43-19 Selîme bint-i ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Sırçalı Mahallesi’nden Selîme bint-i ‘Abdullah vekîli Hâcı bin ‘Abdullah şâhidân 

İbrâhîm bin Mezîd ve Ramazân bin Bâyezîd güveği Tursun bin ‘Alî vekîli Lutfî bin ‘Alî 

şâhidân Mercân bin ‘Abdullah ve İbrâhîm bin Mezîd mehr-i mü’eccel yüzelli akça olup ‘akd 

olundu. 

 

43-20 Nebî bin Sârı Fakîh’in Nikâhı 

Karye-i İncekara’dan Yâsemin bint-i ‘Abdullah vekîli Memi bin Halîl Çavuş şâhidân 

Pîr Gâyib bin Kulâdîn ve Mahmûd bin Mustafâ güveği Nebî bin Sarı Fakîh vekîli Ahmed bin 

Hâcı Mehmed şâhidân el-mezbûrân mehr-i mü’eccel sekizyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

43-21 Mihri bint-i Satılmış’ın Nikâhı 

Mahalle-i Tatlar Mihri bint-i Satılmış vekîli Dâvud bin Hüseyin şâhidân Hasan bin 

Mehmed ve Ca‘fer bin Himmet güveği Şâhkulu bin Himmet vekîli Dursun bin Mehmed 

şâhidân el-mezbûrân mehr-i mü’eccel binbeşyüz akça olup ‘akd olundu. 
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43-22 Nikâh ve Mehrin Bir Kısmından Ferâgat 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i İbrâhîm bin Pîrî ‘an kıbel-i beyyine Hûbân be-muvâcehe 

Seydî Ahmed bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm’in mezbûre Hûbân tarafından kazıyye-i 

âtiyeye ve nikâha vekâleti Mûsâ bin Mahmûd ve Safer Halîfe bin Bâyezîd şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr min meclis-i şer‘ be-muvâcehe Seydî Ahmed el-mezkûr ikrâr 

idüp müvekkilem olan kızım Hûbân’ın mezbûr zevci Seydî Ahmed’de ikibin akça mehr-i 

mü’ecceli olup vekâletimle ferâgat eyledim deyüp mezkûr Ahmed dâhî mukâbelesinde 

Mücellid Mahallesi’nde kıbleten tarîk-i hâssa ve şarken tarîk-i ‘âmma ve şimâlen kendinin 

ve garben (...silik...) hudûdu müntehî olan evlerimi mezbûre Hûbân’a hibe ve temlîk eyledim 

oniki akça yer icâresiyle (...silik...) âyinesi ve bir Yanbolu keçesi mehr-i mü’eccel olmak 

üzere tekrâr ‘akd-ı nikâh olunmağa rızâ (...silik...) ‘Âyşe bint-i Merâbi‘(?) hâl-i defter 

olundu. 

Be-mahzar Mahmûd Halîfe bin ‘Alî ve Mûsâ bin Mahmûd ve Hızır Dede bin Pîrî ve 

(...silik...) Süleymân ve Kemâl Çavuş bin Ahmed. 

 

44-1 Selîme bint-i Velî’nin Nikâhı 

Akşehr Kazâsı’ndan Karye-i Ağras’dan Selîme bint-i Velî’nin babası mezkûr Velî 

vekîli idüp ve güveği Safer bin Seydî’nin dâhî hâzır olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 

15-24 Mart 1564). 

 

44-2 Safer’in Nikâhı  

Mahalle-i Koyundârı’ndan Halîme bint-i Mustafâ vekîli Safer bin Erdoğdu’nun 

vekâleti İlyâs bin Kâsım ve Ebri bin Yûnus şehâdetleriyle sâbit olup güveği Safer’in vekîli 

Hızır bin Mehmed’in vekâleti İhsân bin Süleymân ve Ebri bin Yûnus el-mezkûr 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-3 Ahmed bin Sultânkulu’nun Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı Satı bint-i Ramazân vekîli ‘Alî bin Kademeri şâhidân Bekir bin 

Yitilmiş ve Hayrân bin İlyâs Fakîh güveği Ahmed bin Sultânkulu vekîli Hüseyin bin Pîrî 

şâhidet mezbûr Pîrî bin Kademeri ve Hamza bin Hâcı Emîr ‘Alî mehr-i mü’eccel dörtbin 

akça olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-4 Hocapâşâ bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Değirmen Deresi’nden Zülfü (bint-i) İbiş Hoca Pâşâ bin Mûsâ’ya dörtbin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 

971 / 15-24 Mart 1564). 
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44-5 Mehmed bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdulvahhâb’dan Ördek bint-i Hamza’nın vekîli Mehmed bin Seydî 

Ahmed’in vekâleti Ahmed bin Yûsuf ve ‘Alî bin Yûsuf el-mezbûr şehâdetleriyle sâbit olup 

ve güveği Mehmed bin Ahmed’in vekîli Mahmûd bin ‘Alî’nin vekâleti el-Hâc Mustafâ bin 

İshak ve Ahmed el-mezkûr şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 

1564). 

 

44-6 Satılmış bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i ‘Anberre’is’de ‘Âyşe bint-i Satılmış’ın vekîli Resûl bin Mehmed’in vekâleti 

İbrâhîm bin Aydın ve Murâd bin Ya‘kûb şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Satılmış bin 

Mûsâ’nın vekîli Murâd bin Ya‘kûb nâm kimesnenin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-7 Emrullah bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Gülüşcüler Tekyesi’nden Eslem bint-i Şa‘bân’ın vekîli Ahmed bin Hızır 

Bâli’nin vekâleti Memiş bin Mustafâ ve Pîrî bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

Emrullah bin Mustafâ’nın vekîli Mustafâ el-mezkûrun vekâleti şâhidân-ı el-mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-8 Yûsuf bin Murâd’ın Nikâhı 

Mahalle-i Burkas’dan Fâtıma bint-i Mehmed’in vekîli Hasan bin Yûsuf’un vekâleti 

Seydî Mahmûd bin Ahmed ve ‘Abdulganî bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf 

bin Murâd’ın vekîli Mahmûd bin Ahmed’in vekâleti Mustafâ bin Nûrullah ve ‘Abdulganî el-

mezkûr şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel binbeşyüz akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh 

olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-9 ‘Abdî bin Ca‘fer’in Nikâhı 

Aksinle Mahallesi’nden Şâhpâşâ bint-i Emîn’in vekîli Habîb bin Ümmet’in vekâleti 

Nasûh bin Yahyâ ve Dâvud bin Mü’min şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği ‘Abdî bin 

Safer’in vekîli Emîn Fakîh bin Ca‘fer’in vekâleti Oruç bin Halîl ve Dâvud el-mezbûr 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr üçyüz akça mehr-i 

mü’eccel. (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-10 Lutfî bin Ramazân’ın Nikâhı 

Karye-i Yenicekaya’dan Hüsnâ bint-i ‘Abdullah’ın vekîli ‘Alî bin Lutfî’nin vekâleti 

Ramazân bin ‘Alî ve Hüseyin bin Emîr şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Lutfî bin 

Ramazân’ın vekîli Mehmed bin Lutfî’nin vekâleti Mustafâ bin Lutfî ve Hüseyin el-mezkûr 

şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 
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44-11 Hızır bin Velî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Şerefeddîn Fâtıma bint-i Mustafâ vekîli mezkûr Mustafâ şâhidân Memişâh 

bin Ken‘ân ve Ca‘fer bin Halîl güveği Hızır bin Velî (...silik...) şâhidân ‘Ömer bin Mahmûd 

ve Memi bin Kutluhân mehr-i mü’eccel yediyüz akça olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bân 

sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-12 Mustafâ Çavuş bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı’dan Cânpâşâ bint-i Gök ‘Îsâ’nın vekîli Mustafâ Beg 

Süleymân’ı meclis-i şer‘de vekîl idüp ve güveği Mustafâ Çavuş bin ‘Abdullah’ın vekîli 

Mustafâ Çelebi vekîl idüp mehr-i mü’eccel altıyüz akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-13 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Ba‘dehu mezbûre Hatun Hoşgörü Havlusu’nda kıbleten Ya‘kûb mülkü ve şarken 

oğlum Mahmûd mülkü ve şimâlen benim ve garben vakfa hudûdu müntehî olan bir tahta 

bağımı mezkûr Mustafâ Çavuş’a (...silik...) deynim edâsıçün virdim da‘vâm ve nizâ‘ım 

yokdur didikde Mustafâ Çavuş tasdîk idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Şa‘bân 

971 / 15-24 Mart 1564). 

Be-mahzar Üveys bin Hızır Fakîh ve Mehmed bin Latîf ve Velî bin Latîf ve Bekir bin 

‘Abdî ve Bâli bin Hızır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

44-14 Mehmed bin Hâcı Bayram’ın Nikâhı 

Medrese Mahallesi kurbunda Yeni Mahalle’den İğdiş bint-i Ahmed’in vekîli Mehmed 

bin Ahmed’in vekâleti Gündoğmuş bin Göçübegi ve Kademlü bin İskender şehâdetleriyle 

sâbit olup güveği Mehmed bin Hâcı Bayram’ın vekîli Yûnus bin Mehmed’in vekâleti 

şâhideyn-i mezbûreyn şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-15 Emrullah bin Sevindik’in Nikâhı 

Mahalle-i Mü’min’de ‘Âyşe bint-i Memi vekîli Hâcı Seydî bin Hâcı Baba şâhidân 

Yahyâ bin Nâtır Mansûr ve Ferruh bin ‘Abdullah güveği Emrullah bin Sevindik vekîli Nebî 

bin Ya‘kûb şâhidân Ahmed bin Ebûbekir ve Yahyâ bin ‘Abdullah mehr-i mü’eccel üçbin 

akça olup ‘akd olundu. 

 

44-16 Derviş bin Ahmed’in Nikâhı 

Altunluçeşme Mahallesi’nde Emîne bint-i Hâcı Yûsuf’un vekîli el-Hâc Kemâl bin 

Türk’ün vekâleti ‘Alî bin Mehmed ve Mehmed bin Hâcı Kemâl’in şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Derviş bin Ahmed’in vekîli ‘Alî bin Mustafâ’nın vekâleti Mehmed bin Süleymân ve 

Memi bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup ondörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 
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44-17 ‘Abdî bin Erkûd’un Nikâhı 

Akıncısultân Mahallesi’nde Rebîhâ bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Hüseyin bin Hasan’ın 

vekâleti ‘Alî bin Memi ve Yûsuf bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdî bin 

Erkud’un vekîli Nûrullah bin Himmet’in vekâleti ‘Osmân bin Nasûh ve Sinân bin Ahmed 

şehâdetleriyle sâbit olup beşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

44-18 Cedîd bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i dâhil-i Bâb-ı Lârende Kamer bint-i ‘Abdullah vekîli Pîr Gâyib bin Kulâdîn 

şâhidân Hüseyin bin ‘Abdullah ve Mehmed bin ‘Alî güveği Haydar bin ‘Abdullah vekîli 

meclis-i şer‘a hâzır olup mehr-i mü’eccel dörtyüz akça olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr 

(1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564). 

 

44-19 Mûsâ bin Hasan’ın Nikâhı 

Mahalle-i Aksarây-ı diğerden Fâtıma bint-i Mehmed’in vekîli ‘Abdurrahman bin 

Yûnus vekâleti ‘Abdulkerîm bin Yûnus ve Yûnus bin ‘Abdurrahman şehâdetleriyle sâbit 

olup ve güveği Mûsâ bin Hasan’ın vekîli Hamza bin Hâcı Hasan’ın vekâleti Lutfî bin Burhân 

ve Şücâ‘ bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak kayd olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 971 (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

44-20 Hızır bin Halîl’in Nikâhı 

Mahalle-i Sırçalu’da Ümmühânî bint-i Süleymân’ın vekîli Hüdâverdi bin Kemâl’in 

vekâleti Bahâdır bin ‘Îsâ ve Emrullah bin Pîrlî şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Hızır bin 

Halîl’in vekîli ‘Abdî bin Mehmed’in vekâleti Hâcı Yûnus bin Halîl ve Yûsuf bin Halîl 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 971 (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564). 

 

44-21 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Mahalle-i Şems Sultân Cânsever bint-i ‘Abdullah. 

 

44-22 Hâcı Velî bin İbrâhîm’in Nikâhı 

Mahalle-i Ahmed Fakîh Hûndî bint-i Nasûh vekîli Mehmed bin Mustafâ şâhidân Hâcı 

Hızır bin Ramazân ve Halîl bin Hamza güveği Hâcı Velî bin İbrâhîm şâhidân Bâli Şubaşı bin 

Mustafâ ve Pîr Ahmed bin İlyâs mehr-i mü’eccel dörtyüz akça (...silik...).  

 

45-1 Seydî Hân bin Hızır’ın Nikâhı 

Mahalle-i Akbaş Rahîme bint-i Yûsuf vekîli Hüseyin bin Hasan hafîd şâhidân 

Mehmed bin Şiblî ve Hamza Çelebi bin Emrullah güveği Seydî Hân bin Hızır vekîli mezkûr 

Mehmed şâ(hidân) Hüseyin ve Hamza Çelebi el-mezkûrân Acûd nâm kimesneye hulle 

oldukdan sonra altıyüz akça olup ‘akd olundu. 
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45-2 Koca bin Yûsuf’un Nikâhı 

Sarıhayreddîn Mahallesi’nde Yasemin bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Süleymân bin 

Yûnus’un vekâleti Yûsuf bin Sefâ ve Derviş bin Lutfî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Koca 

bin Yûsuf kendi hâzır olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

45-3 Mehmed bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Hasanbeg Fâtıma bint-i Ahmed vekîli Hüseyin bin Celâl şâhidân ‘İbâdî bin 

Ahmed ve Halîl bin İbrâhîm güveği Mehmed bin ‘Abdullah vekîli Yûsuf bin Velî şâhidü’l-

mezkûrân mehr-i mü’eccel üçbin akça olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şa‘bân 971 (11-20 Şa‘bân 

971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

45-4 ‘Alî bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Zülfü bint-i Aydoğmuş vekîli ‘Abdî bin Mazlûm şâhidân Yûsuf bin 

Velî ve Hâcı ‘Alî bin Bahşî güveği ‘Alî bin ‘Abdullah vekîli ‘Abdullah bin Mazlûm 

şâhidânü’l-mezkûrân mehr-i mü’eccel iki akça olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

45-5 Mehmed bin Emre’nin Nikâhı 

Mu‘în Mahallesi’nden Hadîce bint-i Mehmed’in vekîli Veys bin Emîr’in vekâleti 

Mehmed bin Hâcı ve Mehmed Bekir bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

Mehmed bin Emre’nin vekîli Mustafâ bin Mezîd’in vekâleti Emrullah bin Mustafâ ve 

Mehmed bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 971 (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 

1564). 

 

45-6 Hüseyin bin Âhî Beg’in Nikâhı 

Fenârî Mahallesi’nden Kamer bint-i Mustafâ’nın vekîli ‘Alî bin Lutfî’nin vekâleti 

‘Abdî bin Mustafâ ve Mûsâ bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin 

Âhî’nin vekîli Mehmed bin Lutfî’nin vekâleti ‘Alî bin Âşık ve Ahmed bin Âhî şehâdetleriyle 

sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân 

(971) (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

45-7 Mübârek bin ‘Abd’ın Nikâhı 

Mahalle-i Merhûm Mahmûddede Kurbu’nda Kademli bint-i Bereket vekîli ‘Îsâ bin 

‘Alî şâhidân Pîrî bin Yûsuf ve Umûr bin İbrâhîm güveği Mübârek bin ‘Abd vekîli Hasan bin 

Halîl şâhidân Zekeriyâ bin Halîl ve ‘Alî bin Mehmed mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd 

olundu fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 971 (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

45-8 Dede bin Habîb’in Nikâhı 

Mahalle-i Petenler(?) ‘Âyşe bint-i Hamza vekîli Mûsâ bin Mehmed şâhidân Süleymân 

bin ‘Abdullah ve İsma‘îl (bin) Mehmed güveği Dede bin Habîb vekîli Hızır Fakîh bin 
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Muharrem İlyâs bin Habîb ve ‘Alî bin ‘Îsâ Bâli şâhidân mehr-i mü’eccel dörbin olup ‘akd 

olundu. 

 

45-9 Ahmed bin Pâşâ’nın Nikâhı 

Aksinle Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Kara ‘Alî’nin vekîli Hüseyin bin Hasan Fakîh’in 

vekâleti Hoca ‘Alî bin Hâcı ve Hüseyin bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Ahmed 

bin Pâşâ’nın vekîli Fürûguskân(?) bin Pâşâ’nın vekâleti Pîrî bin ‘Alî ve Hüseyin bin 

Calabverdi şehâdetleri ile sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

45-10 ‘Osmân Çavuş bin Hasan Çavuş’un Nikâhı 

Takacıemîr Mahallesi’nde Nisâ bint-i Mustafâ’nın vekîli Mustafâ bin Mehmed şâhidân 

Nûh Çelebi bin Pîrî Çelebi ve Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çelebi güveği ‘Osmân Çavuş bin 

Hasan Çavuş şâhid vekîli Nebî Hoca şâhidân ‘Alî Çavuş bin Yûsuf ve Kâsım bin ‘Abdullah 

mehr-i mü’eccel onbeşbin olup ‘akd olundu fî evâhir-i Şa‘bân (971) (21-29 Şa‘bân 971 / 4-

12 Nisan 1564). 

 

45-11 Ahmed bin Seydî’nin Nikâhı 

Kazâ-yı Akşehr Nâhiyesi’nde Halîme bint-i Pîr Ahmed vekîli Süleymân bin İsma‘îl 

Hürrem bin Mahmûd ve Zülfikâr bin ‘Abdullah güveği Ahmed bin Seydî vekîli Hürrem bin 

Mahmûd kendisi hâzır olup vekîl eyledi mehr-i mü’eccel ikibin olup ‘akd olundu. 

 

45-12 Mûsâ Beg bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Yediler Fâtıma bint-i Mehmed Ağa vekîli Hâcı Mûsâ bin Mehmed şâhidân 

Mahmûd bin Ahmed ve ‘Ömer bin Mahmûd güveği Mûsâ Beg bin ‘Abdullah vekîli ‘Abdî 

Beg bin Mazlûm şâhidân Mahmûd bin Ahmed ve Hâcı bin ‘Alî mehr-i mü’eccel onbin akça 

olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564). 

 

45-13 Murâd bin İlyâs’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kaylu Hüsnâ bint-i ‘Abdullah vekîli Safer bin Süleymân şâhidân Mehmed 

bin Süleymân ve Mehmed bin Hüdâverdi güveği Murâd bin İlyâs vekîli İsma‘îl bin Safer 

Hoca şâhidânü’l-mezbûrân mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd olundu. 

 

45-14 Hamza bin Sinân’ın Nikâhı 

Kurugöl Mahallesi’nden Cemîle bint-i Seydî’nin vekîli Mehmed Dede bin Ahmed’in 

vekâleti ‘Alî bin Ferhâd ve Pîr Mehmed bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hamza bin 

Sinân’ın vekîli İshak bin Emîr’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (21-29 Şa‘bân 

971 / 4-12 Nisan 1564). 
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45-15 ‘Abdurrahman bin Avdıl’ın Nikâhı 

Mahalle-i Seydîverî ‘Atîke bint-i Mustafâ Fakîh vekîli Pîr Ahmed bin İshâk şâhidân 

Mûsâ bin ‘Abdulcelîl ve Mustafâ bin Yûsuf güveği ‘Abdurrahman bin Avdıl vekîli ‘Alî bin 

Yûsuf şâhidânü’l-mezbûrân mehr-i mü’eccel altıyüz akça olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Şa‘bân sene 971 (21-29 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564). 

 

45-16 Mustafâ bin Şa‘bân’ın Nikâhı 

Dursunoğlu Mahallesi’nde Fâtıma bint-i Mustafâ’nın vekîli Ahmed bin el-Cabbâr’ın 

vekâleti Yûsuf bin Hâcı ve Ümmet bin Safer şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

Şa‘bân’ın vekîli ‘Alî bin Mehmed’in vekâleti Hüseyin bin Ahmed ve Ahmed bin Şucâ‘ 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

45-17 Mahmûd bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Çiftenerdübân Mihribân bint-i Küçük vekîli Hâcı bin ‘Alî şâhidân Emrullah 

bin Yûsuf ve Mustafâ bin Pîrî güveği Mahmûd bin Mustafâ vekîli Hâcı İsma‘îl bin ‘Alî 

şâhidân Ahmed bin Mehmed ve ‘Alî bin Hoca mehr-i mü’eccel altıbin akça olup ‘akd olundu 

fî evâhir-i Şa‘bân (971) (21-29 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564). 

 

45-18 Murâd bin İskender’in Nikâhı 

Mahalle-i Kalenderhâne ‘Âyşe bint-i Hâcı vekîli ‘Alî bin Memi’nin şâhidân Derviş bin 

Hâcı Sinân ve Mustafâ bin Mehmed güveği Murâd bin İskender vekîli Hâcı Şu‘ayb bin 

Yûnus şâhidân Süleymân bin Hüseyin ve Mustafâ bin ‘Alî mehr-i mü’eccel altıbin akça olup 

‘akd olundu. 

 

45-19 Satı bin Hasan’ın Nikâhı 

Mahalle-i Sadırlar Hamzadede Mahallesi ‘Âyşe bint-i ‘Osmân vekîli Hâcı Kara bin 

Kara Ahmed şâhidân Kurd bin ‘Alî ve ‘Osmân bin Kara Ahmed güveği Satı bin Hasan’ın 

vekîli İbrâhîm bin Velî şâhidân Koca Beg bin Hüseyin ve Mustafâ bin Seyyidhân mehr-i 

mü’eccel dörtbin olup ‘akd olundu. 

 

45-20 Sefer bin Halîl’in Nikâhı 

Karye-i Çağlak’da Seyhas(?) bint-i Mûsâ’nın vekîli babası Mûsâ’nın vekâleti Receb 

bin Hüseyin ve ‘Ömer bin Ganî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Safer bin Halîl’in kendi 

hâzır olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Şa‘bân 

sene 971 mehr-i mu‘accel içün Çağlak’da ma‘lûmü’l-hudûd kendi bağımı bin akça semene 

ve bin akça esbâb alıvirdim didikde ikrârı tahrîr olundu fî’t-târîh el-m. (21-29 Şa‘bân 971 / 

4-12 Nisan 1564). 

 

45-21 Mehmed bin Emîr Hasan’ın Nikâhı 

Gökbaş Mahallesi’nde Mihrî bint-i Nasrullah’ın vekîli ‘Abdulganî bin Hâcı Fakîh’in 

vekâleti Hâcı bin ‘Alî ve Mehmed bin Hâcı Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed 

bin Emîr Hasan’ın vekîli Mustafâ bin Ramazân’ın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân mehr dörtbin 

akça mehr olmak üzere. 



87 

 

 

45-22 Hüseyin bin Hamza’nın Nikâhı 

Kösekâdı Mahallesi’nde Gevher bint-i ‘Alî’nin vekîli İsma‘îl bin Şükrân’ın vekâleti 

Mehmed bin Bezirci ve Ahmed bin İsma‘îl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin 

Hamza’nın vekîli ‘Alî bin Mûsâ’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

45-23 Muharrem bin Ganî’nin Nikâhı 

Tavuk Mahallesi’nde Cemîle bint-i ‘Ömer’in vekîli Süleymân bin Yûnus’un vekâleti 

‘Abdî ve Ken‘ân ve Kâdı bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Muharrem bin Ganî’nin 

vekîli Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî selh-i Şa‘bân. 

 

45-24 Mustafâ bin Bahşî’nin Nikâhı 

Turşucu Mahallesi’nde Zeyneb bint-i Yûsuf’un vekîli ‘Alî bin Hâcı’nın vekâleti Hâcı 

bin Pîr ‘Alî ve Bekir bin Hoca’nın şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin Bahşî kendi 

hâzır olup altıyüz akça mehr (...silik...). 

 

45-25 Safer bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

(...silik...) Taş Mahallesi’nden Hatun bint-i Pîr Ahmed’in vekîli Ahmed bin 

Mustafâ’nın vekâleti Hamza bin Mehmed ve Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup 

ve güveği Safer bin ‘Îsâ’nın (...silik...) vekâleti mezbûrân kimesneler şehâdetleriyle sâbit 

olup yüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrrire fî evâ’il-i Ramazân sene 

971 (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

 

45-26 Ahmed oğlu Hüseyin’in Nikâhı 

(...silik...) ‘Âyşe bint-i Hamza’nın vekîli Hamza Çelebi bin Emrullah olup ve güveği 

Ahmed oğlu Hüseyin meclis-i şer‘de Bekir bin İsma‘îl’i vekîl idüp mahalle-i mezkûreden 

(...silik...) dörtyüz akça mehr-i mu‘accel içün bir sofa ve bir tabhâne virüp bu minvâl üzere 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh olundu (...silik...) 971. 

 

46-1 Çinî bin Berhurdâr’ın Nikâhı 

Mahalle-i Yenikapu Emîne bint-i ‘Alî nâm seyyibenin vekîli Emîr bin Yûsuf olduğu 

Mahmûd bin ‘Alî ve Mustafâ bin Turgud şehâdetleriyle sâbit olup güveği Çinî bin 

Berhûrdâr’ın vekîli Cemâl bin Teberrük idüğü Nûrullah bin Hüsâm Halîfe ve Küçük bin Pîr 

‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh olundu fî evâhir-

i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1562). 

 

46-2 Yûsuf bin Pîr ‘Alî’ninNikâhı 

Habîbhoca Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Hâzır’ın vekîli ‘Alî bin Yûsuf’un vekâleti ‘Alî 

bin Mehmed ve ‘Alî bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Pîr ‘Alî’nin Hâcı 

Şu‘ayb vekîli vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i 
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mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 

1562). 

 

46-3 Mehmed bin ‘Abdî’nin Nikâhı 

Çiftenerdübân Mahallesi’nden Hüsnâ bint-i Memi’nin Bâli bin ‘Alî’nin vekâleti Hâcı 

bin ‘Alî ve Mehmed bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin ‘Abdî’nin 

vekîli Nûrullah bin Mehmed’in vekâleti ‘Alî bin Bahşî ve Mehmed bin Ahmed 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1562). 

 

46-4 Receb bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Durakfakîh’den Haspâşâ bint-i Kerîm Beg’in vekîli İsmâ‘îl bin Avdıl idüğü 

Mustafâ bin Hamza ve Mûsâ bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Receb bin Mustafâ 

vekîli Ca‘fer bin Bahşî idüğü Nasûh bin İsmâ‘îl ve Ca‘fer bin Bahşî şehâdetleriyle sâbit olup 

altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 

1562). 

 

46-5 Hayreddîn bin Kemâl’in Nikâhı 

Esenlü Mahallesi’nden Gülpâşâ bint-i Mahmûd’un vekîli Hayreddîn bin Ahmed’in 

vekâleti Mehmed bin Pîr Mehmed ve Emîrşâh bin Hızır şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hayreddîn bin Kemâl kendi hâzır olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâhir-i âhirü’r-Rebî‘ sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1562). 

 

46-6 Mercân bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

‘Attârlar Mahallesi’nden Mizâcân bint-i ‘Abdullah vekîli Nasûh Dede bin Mustafâ 

idüğü Hâcı Mustafâ bin Bâyezîd ve Çerkez bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mercân bin ‘Abdullah vekîli Hâcı Ahmed bin ‘Alî idüğü Mahmûd bin Süleymân ve Mehmed 

bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezbûr. 

 

46-7 İsma‘îl bin Hızır’ın Nikâhı 

Karye-i Tatköy’ünde Fâtıma bint-i Hâcı’nın vekîli karındaşı Mûsâ’yı vekîl itdüğü 

Ümmet bin Hızır ve Bâli bin Nasûh şehâdetleriyle sâbit olup güveği İsma‘îl bin Hızır’ın 

vekîli İbrâhîm bin Şevka’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

46-8 Hüseyin bin Şâhrûh’un Nikâhı 

İçka‘a Mahallesi’nden Emîne bint-i Yûsuf meclis-i şer‘a hâzır olup Mûsâ bin Hamza 

nâm kimesneyi ‘akd-ı nikâha vekîl idüp güveği Hüseyin bin Şâhrûh nâm kimesnenin 

Emrullah bin Ahmed vekîli idüğü Memi bin Dursun ve Çelebi bin Hüsrev Çavuş 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh olundu fî’t-târîh el-

mezbûr. 
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46-9 Sefer bin Yûsuf’un Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nden ‘Aynî bint-i ‘Abdurrahman nâm bikrin vekîli ‘Abdî bin 

Mehmed idiği Velî bin Latîf ve Mûsâ bin Velî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Sefer bin 

Yûsuf’un vekîli Memi bin Fakîh idüğü Ramazân bin Mustafâ ve Hüdâverdi bin Latîf 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî selh-i Rebî‘ü’l-âhir 

sene 970 (29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1562). 

 

46-10 Yûnus bin Pirâşe’nin Nikâhı 

Öylebanladı Mahallesi’nde Pâşâlu bint-i Uğurlu’nun vekîli Mustafâ bin Ümmet’in 

vekâleti Seydî ‘Alî bin Mûsâ ve Veys bin Pirâş şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûnus bin 

Pirâşe kendi hâzır olup altmış akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

46-11 Hâcı Yûsuf bin Şu‘ayb’ın Nikâhı 

‘Affân Mahallesi’nden Bacı bint-i ‘Alî vekîli Mustafâ bin Mahmûd idiği Necmeddîn 

bin Yûsuf ve Mehmed bin Bâyezîd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hâcı Yûsuf bin Şu‘ayb 

kendi hâzır olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî gurre-i Cemâziye’l-evvel 

sene 970 (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

 

46-12 Hasan bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Tatlar ‘Aynî bint-i Hâcı Bekir’in vekîli Ahmed bin Habîb idiği Hâcı İshâk 

bin Yûsuf ve Hüseyin bin Sarı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin ‘Abdullah vekîli 

Mehmed bin Hamza idiği Hâcı İbrâhîm bin ‘Alî ve Hâcı İshâk şehâdetleriyle sâbit olup 

altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

46-13 ‘Abdulkerîm’in Nikâhı 

Mahalle-i Kallecerb Halîme bint-i Receb bikrin Emîr bin Yûsuf vekîli idüğü ‘Abdî bin 

‘Abdurrahman ve Ahmed bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdulkerîm nâm 

kimesnenin ‘Alî bin Eynebegi vekîli idüğü Mehmed bin Mûsâ ve Yûnus bin Mûsâ 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî gurre-i 

Cemâziye’l-evvel sene 970 (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

 

46-14 ‘Abdulkerîm bin Berze’nin Nikâhı 

Hazret-i Şeyh yanında Yeni Mahalle’de Sitti bint-i Genç Aslan’ın vekîli Hüseyin bin 

‘Alî’nin vekâleti Şükrullah bin Nefes ve Ümmet bin Bâli şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

‘Abdulkerîm bin Berze’nin vekâleti Ahmed bin Safer ve Bâli (bin) Ümmet şehâdetleriyle 

sâbit olup beşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere izn kağıdı virildi. 

 

46-15 Mehmed bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Muhtâr Mahallesi’nden Şemsî bint-i Ahmed’in vekîli Mustafâ bin Hüseyin’in vekâleti 

‘Abdurrahman bin Halîl ve Mehmed bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Mustafâ’nın vekîli Nûrullah bin Mehmed’in vekâleti Mehmed bin Seyyid ‘Alî ve Mustafâ 

bin Ümmet şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu. 
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46-16 Hâcı bin Çalabverdi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Çeşmekapusu Cemîle bint-i Bahşâyiş Beşe’nin Yûsuf bin Bahşâyiş vekîli 

olduğu Seydî bin Yahyâ ve Receb bin ‘Abdurrahman şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hâcı 

bin Çalabverdi Budak bin Behlül vekîl olduğu Yahşî bin Çalabverdi ve Yûsuf bin Bahşâyiş 

şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1 

Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

 

46-17 Aslan bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Sadırlar’dan Nârin bint-i Satılmış’ın vekîli Pîrî bin Ümmet’in vekâleti Selîm bin 

Aydoğmuş ve Sevindik bin Pîr Gâyib şehâdetleriyle sâbit olup güveği Aslan bin Mustafâ’nın 

vekîli Ahmed bin ‘Ömer’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup yediyüz 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî’t-târîh el-m. (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 

Aralık 1562). 

 

46-18 ‘Abdulkerîm Nûrullah bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Karabaş Selîme bint-i Habîb Beşe Mehmed bin Mustafâ vekîli idüğü ‘Abdî 

bin Ken‘ân ve Resûl bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdulkerîm Nûrullah bin 

‘Alî vekîli idüğü şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i evvelü’l-Cemâzî sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 

/ 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

46-19 Nebî bin Nasûh’un Nikâhı 

Çıralumescidi’nde Emîne bint-i Mehmed’in vekîli İbrâhîm bin Ürekli’nin vekâleti 

‘Abdî bin Mustafâ ve Mustafâ bin Tura şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nebî bin Nasûh 

kendi hâzır olup oniki dirhem gümüş mehr ile nikâh olundu hurrire fî 3 Cemâziye’l-ûlâ sene 

970 (29 Aralık 1562). 

 

46-20 Süleymân bin Mehmed’in Nikâhı 

Sakâhâne Mahallesi’nden Halîme bint-i Sitti’nin vekîli Behrâm bin ‘Abdullah’ın 

vekâleti Mehmed bin Hamza ve Hamza bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân 

bin Mehmed’in vekîli Ahmed bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr (29 Aralık 1562). 

 

46-21 Dede bin Süleymân’ın Nikâhı 

Karye-i Sızma Kıymet bint-i Sevindik babası Sevindik ‘akd-ı nikâha vekâleti Hüseyin 

bin Eynebegi ve Memi bin Rüstem şehâdetleriyle sâbit olup güveği Dede bin Süleymân Hâcı 

Mûsâ bin Dâvud meclis-i şer‘de vekîl olup (...silik...) mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâ’il-i evvelü’l-Cemâzî sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 

1563). 
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46-22 Bâli’nin Nikâhı  

Çiftenerdübân Bâli’nin vekîli (...silik...) Ya‘kûb bin Hasan (...silik...) şehâdetleriyle 

sâbit olup Şa‘bân bin ‘Abdullah’ın vekîli (...silik...) bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu üçbin akça mehr. 

 

46-23 ‘Alî bin Yûsuf’un Nikâhı 

Ferhûniye Mahallesi’nden ‘Alemşâh bint-i Safer’in vekîli Hâcı bin ‘Abdullah’ın 

vekâleti Nûrullah bin ‘Aynî ve Hızır bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Alî bin 

Yûsuf’un vekîli Memi bin Üveys’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

47-1 Hızır bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Şeyh‘âlimân Safiye bint-i Mehmed ‘Alî bin Mehmed’in vekâleti Ca‘fer bin Mürüvvet 

ve Ya‘kûb bin Bâyezîd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hızır bin Mustafâ’nın vekîli 

Hüseyin’in vekâleti şâhidân-i mezbûrânın şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 

1562- 5 Ocak 1563). 

 

47-2 Hüsâm Dede bin Cânpâşâ’nın Nikâhı 

Molla‘arab Mahallesi’nden Halîme bint-i Kâsım nâm bikrin tarafından Emrullah bin 

Pîr ‘Alî’nin vekâleti Receb bin ‘Osmân ve Avdıl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüsâm 

Dede bin Cânpâşâ’nın tarafından ‘Alî bin Mehmed’in vekâleti Receb bin ‘Osmân ve 

Emrullah bin Pîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

47-3 Mustafâ bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Kal‘acik Mahallesi’nden Fatî bint-i Mahmûd’un vekîli Derviş bin Hâcı Sinân’ın 

vekâleti Yûsuf bin Seydî Ahmed ve Seydî bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ 

bin ‘Alî’nin vekîli Seydî bin Hâcı Baba’nın vekâleti Ebûbekir bin Ahmed ve Hamza bin Îvad 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-m. (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

47-4 Pîr ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Kubbelümescid’den ‘Aynî bint-i ‘Abdullah câriye Kemâl bin Sefer’in 

vekâleti Süleymân bin Hâcı Behrâm ve ‘Ömer bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Pîr ‘Alî’nin vekîli ‘Ömer bin Ahmed’in vekâleti Süleymân bin Hâcı Bayram ve Hâcı Hamza 

bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup beşyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh kılındı fî 

evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 

1563). 

 



92 

 

47-5 İsma‘îl bin Mehmed’in Nikâhı 

Mu‘în Mahallesi’nden ‘Aynî bint-i Hâcı Hüseyin’in vekîli Ahmed Fakîh bin Pâşâ’nın 

vekâleti Seydî bin Hâcı Baba ve Şa‘bân Dede bin Pîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İsma‘îl bin Mehmed’in vekîli Mustafâ bin Seydî Ahmed’in vekâleti Hızır bin Süleymân ve 

Safer bin Erdoğdu şehâdetleriyle sâbit olup sekizbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 

1563). 

 

47-6 Mustafâ bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Şeyhahmed Mahallesi’nden Hâskadın bint-i Menteşe bikrin vekîli Ahmed Dede bin 

Hamza’nın vekâleti Resûl Dede bin Hasan ve Halîl bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mustafâ bin ‘Alî’nin Mehmed bin Sefer’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

47-7 Şît bin Elagöz’ün Nikâhı 

Mahalle-i Topraklık Sultân bint-i Şâzımân bikrin Seyyid Mehmed bin Seyyid Arslan 

nâm vekîlin vekâleti Firûzân bin Mustafâ ve Pîrî bin Sefer şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Şît bin Elagöz’ün vekîli İnsân bin İsmâ‘îl’in vekâleti Zeker bin Elagöz ve Mehmed bin 

Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

47-8 Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Meymuncuoğlu’ndan Hatun bint-i Mustafâ’nın vekîli babası Mustafâ’nın 

vekâleti Ahmed bin Îvad ve Ahmed bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed 

meclis-i şer‘a hâzır olup beş puşta bağ kıymeti tahmînen beşyüz akça olur mehr olup ‘akd 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

47-9 Hüseyin bin Oruç’un Nikâhı 

Değirmenderesi’nde Fâtıma bint-i Nebî’nin vekîli Oruç bin İbrâhîm’in vekâleti 

Durmuş bin İbrâhîm ve Yûsuf bin Ya‘kûb şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin 

Oruç’un vekîli Memi bin Fakîh’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 13 Cemâziye’l-evvel sene 

970 (8 Ocak 1563). 

 

47-10 Halîl bin Ahmed’in Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nde Âfitâb bint-i ‘Abdullah’n vekîli ‘Alî bin Mehmed’in vekâleti ‘Alî 

Kethüdâ bin Ya‘kûb ve Mustafâ bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Halîl bin Ahmed’in 

kendi hâzır olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-ûlâ sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / ). 

 

47-11 Mehmed bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Şemseddîn Mahallesi’nde Melek bint-i Velî Sofî’nin vekîli Mehmed Dede bin Ahmed 

ve Yahyâ (bin) ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin ‘Alî’nin vekîli 
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Mehmed bin Ahmed’in vekâleti Ahmed bin Hoca ve Ahmed bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

 

47-12 Gündoğmuş bin Mehmed’in Nikâhı 

Sarıya‘kûb Mahallesi’nde Gülpâşâ bint-i Bayram’ın vekîli ‘Alî bin Koca’nın vekâleti 

Hâcı Sofî bin Cüneyd ve Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Gündoğmuş bin 

Mehmed’in vekîli Mahmûd bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

47-13 Ferîd bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Karaarslan Mahallesi’nden Bedir bint-i Mehmed’in vekîli ‘Alî bin Ganî’nin vekâleti 

‘Abdî bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ferîd bin 

Mustafâ’nın vekîli Hüseyin bin Mûsâ’nın vekâleti Mehmed bin Halîl ve Hasan bin 

Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-m. 

 

47-14 Ahmed bin ‘Ömer’in Nikâhı 

Mahalle-i Cüllâhistân Emîne bint-i ‘Alî nâm bikrin Hızır bin Ramazân bin Kemâl’in 

vekâleti Hamza bin İbrâhîm ve Nebî bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin 

‘Ömer’in Hızır bin Süleymân nâm kimesnenin vekâleti İsmâ‘îl bin ‘Alî ve Mehmed bin 

‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-evvel sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

 

47-15 Bâyezîd’in Nikâhı 

Mahalle-i Gâzihân’dan Ördek bint-i Mustafâ’nın vekîli İshâk bin Mehmed’in vekâleti 

Receb bin Muhsin ve Kanber bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bâyezîd’in 

vekîli Mûsâ bin Erdoğdu’nun vekâleti şâhidân-ı mezbûrânın şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 970 (11-20 

Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

 

47-16 Nasûh bin Aydoğmuş’un Nikâhı 

Kubbelümescid Mahallesi’nden Selîme bint-i Işık nâm bikrin vekîli ‘Ömer bin 

Mahmûd’un vekâleti Nebî bin Aydoğmuş ve Nûrullah bin Mûsâ şehâdetleri ile sâbit olup 

güveği Nasûh bin Aydoğmuş nâm kimesnenin vekîli Hamza bin Ya‘kûb’un vekâleti şâhidân-

ı mezbûrân şehâdetleri ile sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh 

el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

 

47-17 Mûsâ bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Bayrakçıoğlu Mahallesi’nden Emîne bint-i Halîl nâm bikrin vekîli Mustafâ bin Yahyâ 

nâm kimesnenin vekâleti Mehmed bin ‘Abdî ve Mahmûd bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Mûsâ bin Mustafâ’nın vekîli Mustafâ bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı 

mezbûrânın şehâdetleri ile sâbit olup altıbin (akça) mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 
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47-18 ‘Abd bin Yûsuf’un Nikâhı 

Karye-i Karakapak’dan Fâtıma bint-i Hızır ‘akd-ı nikâha karındaşı ‘Alî’yi vekîl 

eylediği Seyyid ‘Alî bin Seyyid Hasan ve Mustafâ bin Çırak şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

‘Abd bin Yûsuf’un vekîli mezkûr Mustafâ olduğu mezkûr Emîr ‘Alî bin Emîr Hasan ve ‘Alî 

bin Hızır şehâdetleri ile sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh 

el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

 

47-19 Mehmed bin Nebî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Bınârî Şâzımân bint-i Mustafâ meclis-i şer‘a hâzıra olup Ramazân bin 

Yûsuf’u ‘akd-ı nikâha vekîl kılup güveği Mehmed bin Nebî meclis-i şer‘de İbrâhîm bin 

Yûsuf’u vekîl idüp altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

 

47-20 İbrâhîm bin İsma‘îl’in Nikâhı 

Mahalle-i Şerefeddîn Hüsnâ bint-i Ahmed’in vekîli Hüseyin bin İbrâhîm’in vekâleti 

Mûsâ bin Âhî ve Aygıd bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup güveği İbrâhîm bin İsma‘îl 

vekîli Hâcı ‘Alî bin İbrâhîm’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrânın şehâdetleri ile şer‘an sâbit olup 

ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 

970 / 16-25 Ocak 1563). 

 

47-21 Selîme bint-i ‘Alî’nin Nikâhı 

(...silik...) oğlu Mahallesi’nde Selîme bint-i ‘Alî’nin vekîli Hasan bin Mustafâ’nın 

vekâleti İbrâhîm bin Yûsuf ve Mehmed bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) bin 

‘Abdullah’ın vekîli Ahmed bin Yûsuf’un vekâleti Velî bin ‘Îsâ ve Mehmed el-mezbûr 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezbûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

 

47-22 Mustafâ bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Tûtîoğlu Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Pâşâ Çelebi’nin vekîli Mehmed bin Mustafâ’nın 

vekâleti Mustafâ Beg bin ‘Abdullah ve İbrâhîm bin (boş) nın şehâdetleriyle (sâbit olup) 

güveği Mustafâ bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup Mehmed Beg bin ‘Abdullah nâm 

kimesnenin vekâleti Sinân bin ‘Abdullah ve Hüseyin’in şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 

Ocak 1563). 

 

48-1 İsma‘îl bin Ya‘kûb’un Nikâhı 

Mahalle-i Pürçüklü Fâtıma bint-i Aydın Hâcı’nın vekîli Mezîd bin İhtiyâr’ın vekâleti 

Bâyezîd bin Pîr Ahmed ve ‘Ömer bin Armağan şehâdetleriyle sâbit olup güveği İsma‘îl bin 

Ya‘kûb nâm kimesnenin vekîli Sefer bin Süleymân’ın vekâleti ‘Ömer bin Armağan ve 

Bâyezîd bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel (970) (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 
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48-2 Mehmed bin Ümmet’in Nikâhı 

Mahalle-i Çandır Emîne bint-i ‘Îsâ vekîli babası ‘Îsâ bin Bahşî vekâleti Süleymân bin 

Hasan ve Mûsâ Dede bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin Ümmet vekîli 

Mûsâ bin ‘Alî’nin vekâleti ‘Îsâ bin Bahşî ve Süleymân bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup 

üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr sene 970 (21-30 

Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

 

48-3 İsma‘îl bin Pîrgazâz’ın Nikâhı 

Mahalle-i Tavuk’dan Kamer bint-i Süleymân’ın vekîli Kâsım bin Süleymân’ın vekâleti 

Sefer bin Erdoğdu ve Seyyid Mehmed bin Seyyid Arslan şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İsma‘îl bin Pîrgazâz’ın vekîli Hasan bin Şeyh Pîrgazâz’ın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibindörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

 

48-4 Velî bin Âhî’nin Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden Ördek bint-i Seydî’nin vekîli Hâcı Mehmed’in vekâleti ‘Abdî 

bin Derviş ‘Alî ve ‘Alî bin Hızır şehâdetleriyle sâbit olup güveği Velî bin Âhî’nin vekîli 

Dâvud bin Hüseyin’in vekâleti Mansûr bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin Hızır şehâdetleriyle sâbit 

olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-

30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Türbe Mahallesi’nde sâkin ola alup âhar yere gitmeye bu şart üzere nikâh olundu. 

 

48-5 el-Hâc Emrullah bin İbrâhîm’in Nikâhı 

Yediler Mahallesi’nde Yasemin bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Hâcı Ahmed Çelebi bin 

Hâcı ‘Ömer’in vekâleti Mehmed bin Süleymân ve Hüdâverdi bin Mehmed şehâdetleriyle 

sâbit olup güveği el-Hâc Emrullah bin İbrâhîm’in vekîli oğlu el-Hâc Ahmed’in vekâleti 

şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 

Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

48-6 Memi bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nde Fâtıma bint-i İlyâs’ın vekîli Hasan Fakîh bin Kara Mûsâ’nın 

vekâleti Sefer bin Erdoğdu ve Ahmed bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup güveği Memi bin 

‘Abdullah’ın vekîli Ahmed bin Hâcı’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-

evvel sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

48-7 Kökez bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Türbe’den ‘Âyşe bint-i Yûsuf’un vekîli Karaca bin Demgeldi nâm 

kimesnenin vekâleti Nasûh bin Hâcı Menteşe bin Mezîd güveği Kökez bin Hamza’nın vekîli 

Nasûh Hâcı’nın vekâleti meclise hâzır olup mezkûr Nasûh vekîl idüp dörtyüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu. 
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48-8 Mûsâ bin Mehmed’in Nikâhı 

Yediler Mahallesi’nden Meryem bint-i İlyâs’ın vekîli ‘Abdurrahman Dede bin 

Yûsuf’un vekâleti Hamza bin Ahmed ve Muharrem bin ‘Abdî şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mûsâ bin Mehmed’in vekâleti İshak bin Emîr ve Hamza bin Sinân şehâdetleriyle 

sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel tayin olup ‘an Karye-i Dülger tâbi‘-i Seydî Sipâhî 

Hızır Bâli. 

 

48-9 Süleymân bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Cüllâhistân Mahallesi’de Hadîce bint-i ‘Îsâ’nın vekîli Ahmed bin ‘Alî’nin vekâleti ‘Alî 

bin Mustafâ ve Nebî bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân bin ‘Alî’nin vekîli 

Hüseyin bin ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-

i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-m. 

 

48-10 Mercân bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Dehüdâ Mahallesi’de Şirîn bint-i ‘Abdullah’ın Hâcı bin Şâmi’nin vekâleti Pîr Gâyib 

bin Velî ve Hasan bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mercân bin ‘Abdullah’ın vekîli 

Emrullah bin Mahmûd’un vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup beşyüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

48-11 Hızır bin İlyâs’ın Nikâhı 

Şeyhahmed Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Mehmed’in vekîli İbrâhîm bin Mezîd’in 

vekâleti Hızır Bâli bin Saltuk ve Kademeri bin Emîrhân şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hızır bin İlyâs vekîli Oruç bin Dede’nin vekâleti İvaz bin Ahmed ve İbrâhîm bin Ümmet 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezbûr. 

 

48-12 Derviş bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Devle’den Emîne bint-i Yûsuf ‘akd-ı nikâha ‘Alî Dede bin Hamza’yı vekîl 

eylediği Sadreddîn bin Şehâbeddîn ve ‘Alî bin Bâyezîd şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Derviş bin ‘Abdullah tarafından mezbûr Sadreddîn vekîli idiği ‘Alî bin Bâyezîd ve Ahmed 

bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

48-13 Pîr ‘Alî bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nden Cânsever bint-i ‘Abdullah ‘akd-ı nikâha Ümmet bin İlyâs 

nâm kimesneyi vekîl eylediği Mü’min bin Hamza ve İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Pîr ‘Alî bin Mustafâ’nın Mü’min bin Hamza’nın vekâleti İsma‘îl bin Hızır ve 

İbrâhîm bin Şebûka şehâdetleriyle sâbit olup yüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

48-14 Mustafâ bin Mahmûd’un Nikâhı 

Galebe Mahallesi’nden Döndü bint-i Kâsım Beşe’nin Altıparmak bin Şeyh vekîli 

olduğu Mahmûd bin İlyâs ve İbrâhîm bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

Mahmûd’un İbrâhîm’in vekâleti Pîr Ahmed bin Hasan ve Mûsâ bin Pîr Mehmed 

şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup nikâh olundu. 
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48-15 Mehmed bin Pîrî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Medrese’den Döndü bint-i Karagöz bikr Emrullah bin Mûsâ’nın vekâleti 

Süleymân bin Daşgın ve Şâh Hüseyin bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Pîrî vekîli Emîr bin Pîrî’nin vekâleti Mustafâ bin Ahmed ve Mercân bin Velî şehâdetleriyle 

sâbit olup yedibin akça bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh. 

 

48-16 Oruç bin Hızır’ın Nikâhı 

Sırçalu Mahallesi’nden Hatun Pâşâ bint-i Budak’ın vekîli Nûrullah bin Velî’nin 

vekâleti Budak bin Memi ve Nûr ‘Alî bin Hâcı Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Oruç bin Hızır’ın vekîli ‘Osmân bin Kâsım’ın vekâleti Mustafâ bin Ahmed ve Memi bin 

Budak şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

 

48-17 Cemşîd bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mûsâbaba’dan ‘Âyşe bint-i Mûsâ Nebî bin Mehmed’i meclis-i şer‘de ‘akd-ı nikâha 

vekîl idüp güveği Cemşîd bin Hüseyin meclis-i şer‘de Safer Halîfe bin Bâyezîd’i nikâha 

vekîl idüp ikiyüz akça mihr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

48-18 Mehmed bin Mezîd’in Nikâhı 

Karye-i ‘Arablar Hûndî bint-i ‘Abdullah ‘Alî bin Durak vekîl idüğü ‘Alemşâh bin 

Esbak ve Hüseyin bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin Mezîd vekîli 

Kemâl bin Yûnus idüğü ‘Abdurrezzâk bin Selîm ve Mûsâ bin Gevrek şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtyüz akça mehr olup ‘akd olundu fî 11 Cemâziye’l-âhir sene 970 (5 Şubat 1563). 

 

48-19 Süleymân bin Bahşî’nin Nikâhı 

Kubbelümescid Mahallesi’nden Hanîfe bint-i Safer’in vekîli Mehmed bin ‘Alî’nin 

vekâleti Ahmed bin Mehmed ve Mûsâ bin Mezîd şehâdetleriyle vekâleti sâbit olup güveği 

Süleymân bin Bahşî’nin vekîli Seydî bin Ahmed’in vekâleti Ahmed bin Mehmed ve Hasan 

bin Yu(suf) şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

fî’t-târîh el-m. (5 Şubat 1563). 

 

48-20 Habîbe bint-i Derviş ‘Alî’nin Nikâhı 

Cüllâhistân Mahallesi’nde Habîbe bint-i Derviş ‘Alî’nin vekîli Ferhâd bin ‘Alî’nin 

vekâleti ‘Abdî bin Mustafâ ve ‘Alî bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) vekîli 

Sübhânverdi bin Kâsım kendi hâzır olup binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu (...silik...). 

 

48-21 Satılmış bin Ahmed’in Nikâhı 

Beghekîm Mahallesi’nde Halîme bint-i İlyâs’ın vekîli Hamza bin Mehmed’in vekâleti 

Mahmûd bin ‘Alî ve Mehmed bin Latîf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Satılmış bin 
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Ahmed’in vekîli (...silik...) şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh (...silik...) (5 Şubat 1563). 

 

48-22 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Hocacihân Hâspâşâ bint-i ‘Alî’nin vekîli ‘Alî Dâvud bin (...silik...) Hasan 

şehâdetleriyle sâbit olup güveği (...silik...). 

 

49-1 Emrullah bin Şükrullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdul‘azîz Selîme bint-i ‘Abdurrahman ‘akd-ı nikâha Ahmed bin Hâcı 

Yûnus’un vekâleti ‘Alî Dede bin Süleymân ve Mahmûd bin Hâcı Yûnus şehâdetleriyle 

şer‘an sâbit olup güveği Emrullah bin Şükrullah tarafından babası Şükrullah’ın vekâleti 

şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu. 

 

49-2 Aydoğmuş bin Sıddîk’ın Nikâhı 

Mahalle-i Nîşâ’dan Erzî bint-i Mûsâ Dede bikr Kâsım Dede bin Sinân Dede’nin 

vekâleti Reyhân bin İbrâhîm ve ‘Abdullah bin Menteşe şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Aydoğmuş bin Sıddîk Mustafâ bin Hâcı Ahmed’in vekâleti İbrâhîm bin İshâk ve ‘Osmân bin 

Tanrıvermiş şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

49-3 İbrâhîm bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Habîbe bint-i Hüseyin ‘akd-ı nikâha Nebî bin Mahmûd’un vekâleti 

Hüseyin bin Pîrî ve ‘Alî bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbrâhîm bin ‘Alî’nin 

Kerîm bin ‘Alî’nin vekâleti Türâbî bin Hüdâverdi ve Hüseyin bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit 

olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 970 

(11-20 Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 1563). 

 

49-4 ‘Ömer bin Mezîd’in Nikâhı 

Mahalle-i Sırçalu’dan Emîne bint-i Hızır Murtaza bin Mustafâ’nın vekâleti Mehmed 

bin Mustafâ ve İbrâhîm bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Ömer bin Mezîd ve 

İsmâ‘îl bin Kâsım vekîl olduğu Mahmûd bin Kalkan ve İbrâhîm bin Mahmûd şehâdetleriyle 

şer‘an sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

Be-mahzar Lutfî bin Mustafâ ve Sinân bin Mustafâ. 

 

49-5 Ahmed bin İlyâs’ın Nikâhı 

Debbâğlar Mahallesi’nde Mihribân bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Mehmed bin İlyâs’ın 

vekâleti Mahmûd bin Mûsâ ve Mustafâ bin Güvendik şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Ahmed bin İlyâs’ın vekîli Seydî Hâcı olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâsıt-ı âhirü’l-Cemâzî sene 970 (11-20 Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 

1563). 
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49-6 Murâd bin İlyâs’ın Nikâhı 

Kubbelümescid Mahallesi’nden Emîne bint-i Hâcı Bekir vekîli Mehmed bin ‘Alî’nin 

vekâleti Ahmed bin Mehmed ve Mehmed bin Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Murâd bin İlyâs’ın vekîli Kemâl bin Safer Hoca’nın vekâleti mezkûrlar şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

49-7 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Mahalle-i Emîrvahîd. 

 

49-8 Yûsuf bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Aksinle Nefîse bint-i İnsân ‘Îsâ bin Ahmed’in vekâleti ‘Abdulkerîm bin 

‘Abdî ve Hamza bin Satı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Hamza Halîl bin Pîr 

Mahmûd’un vekâleti Hâcı bin Hamza ve Mehmed bin Nasûh şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-9 Ahmed bin Hızır’ın Nikâhı 

Yâvşî Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Süleymân Mahmûd bin Nârin vekîl idüğü Mehmed 

bin Ganî ve Ramazân bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin Hızır’ın vekîli 

Emrullah bin Mehmed’in vekâleti Hasan bin İlli ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit 

olup yedibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-

âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-10 Mahmûd bin ‘Abdî’nin Nikâhı 

Altunluçeşme Mahallesi’nden Emîne bint-i Mehmed’in vekîli Hâcı Mahmûd’un 

vekâleti Mustafâ bin Ahmed ve Ahmed bin ‘Abdulkâdir şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mahmûd bin ‘Abdî’nin vekîli Hüseyin Fakîh bin ‘Abdî’nin vekâleti ‘Abdulkerîm bin 

İbrâhîm ve Hâcı Yûsuf bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel 

olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 

Şubat 1563). 

 

49-11 Hamza bin Pîr Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Cüllâhistân Melek bint-i Yûsuf nâm seyyibenin Hüseyin bin ‘Alî’nin 

vekâleti Ken‘ân bin Hamza ve Hamza bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hamza 

bin Pîr Ahmed’in vekîli Durmuş’un vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

Harim-i Hüsâm‘alî’de yedi puşta bağ mehr-i mu‘accel virilüp ve sekizyüz dahî mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 

1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Mezîd ve Hâcı Pîrî bin Mehmed. 

 

49-12 Hüseyin bin İmîrzâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Kamer bint-i ‘Abdullah Kerim bin ‘Alî’nin vekâleti Hâcı bin 

Karapâşâ ve Muharrem bin Karapâşâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin İmîrzâ 
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Pîrî bin Hüseyin’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

49-13 Mezîd bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Hatîbmehmedçelebi Makâl bint-i Bâli’nin vekîli ‘Alî bin Murâd’ın vekâleti 

İbrâhîm bin Ramazân ve Satı bin Dursun şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mezîd bin Yûsuf 

vekîli Safer bin Ümmet Fakîh’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-14 Habîb bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Aynedâr Fâtıma bint-i İbrâhîm ‘akd-ı nikâha Mustafâ bin Emrullah’ı vekîl 

eylediği Hasan bin Yûsuf ve Hasan bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Habîb bin ‘Alî 

ve İsma‘îl bin Hâcı Yahyâ nâm kimesneyi vekîl eylediği şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup ikibinbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-15 Emîr bin Satı’nın Nikâhı 

Mahalle-i ‘Alemdâr Kumâr bint-i İbrâhîm ‘akd-ı nikâha Ebûbekir bin Ahmed’i vekîl 

eylediği Yûsuf bin İbrâhîm ve Yûsuf bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Emîr bin Satı 

‘akd-ı nikâha Ca‘fer bin Derviş nâm kimesneyi vekîl eylediği Mustafâ bin Hüseyin ve 

İbrâhîm bin ‘İvaz şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz (akça) mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-16 ‘Alî bin Mehmed’in Nikâhı 

Hânkâh Mahallesi’nde Mü’mine bint-i Süleymân’ın Süleymân bin Ümmet’in vekâleti 

Âşık bin Yûsuf ve Ümmet bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Alî bin Mehmed’in 

vekîli Mustafâ bin ‘Osmân’ın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-17 Muharrem bin Velî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Yenikapu Selîme bint-i Lutfî ‘akd-ı nikâha Hâcı Ahmed’in vekâleti Hamza 

Bâli bin Sinân ve Hâcı Îvâd bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Muharrem bin 

Velî tarafından Kâsım bin Bâli’nin vekâleti Hasan Ağa bin Velî ve Emîr Beg bin Bâyezîd’in 

şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-18 Nûrî bin Hamza’nın Nikâhı 

Kal‘acik Mahallesi’nde Selîmşâh bint-i Hâcı İbrâhîm’in vekîli el-Hâc Mustafâ bin 

‘Alî’nin vekâleti Hâcı Mûsâ bin Mehmed ve Ahmed bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Nûrî bin Hamza’nın Latîf bin İbrâhîm’in vekâleti Nebî bin Hızır ve Mehmed bin 

Ramazân şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 
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49-19 Ahmed Fakîh bin Hasan’nın Nikâhı 

Mahalle-i Pürçüklü Hûndî bint-i Şeyh ‘Alî ‘akd-ı nikâha Hayreddîn bin Mustafâ’nın 

vekâleti Hâcı Nûrullah bin Yûsuf ve Ahmed bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed 

Fakîh bin Hasan vekîli Hâcı Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti İsmâ‘îl bin Hızır ve Mûsâ bin 

Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel dörtbin olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

49-20 Mehmed bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdul‘azîz’den Mihribân bint-i ‘Abdullah ‘akd-ı nikâha Ahmed bin 

Mustafâ’yı vekîl eylediği Mustafâ bin Mahmûd ve Mûsâ bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Mehmed bin Hamza vekîli Pîr ‘Alî bin ‘Ömer nâm kimesnenin vekâleti şâhidân-

ı mezbûrânın şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh olundu 

fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-

23 Şubat 1563). 

 

49-21 Mustafâ bin Nûrullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Mü’min Hûndî bint-i ‘Alî’nin İdrîs bin Pîrî’nin vekâleti Ahmed bin Mehmed 

ve Emrullah bin Pîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin Nûrullah (...silik...) 

vekîl idüğü Mehmed bin Emre ve Mustafâ bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup kırk dirhem 

mehr-i mü’eccel olup akd olundu. 

 

50-1 ‘Abdullah bin Tûrâk’ın Nikâhı 

Sâhibyakâsı’ndan ‘Aynî bint-i Hızır Ahmed bin Veys’in vekâleti Dede Bâli bin Memi 

ve Mehmed bin Şu‘ayb şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdullah bin Durak Mustafâ bin 

‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel 

olup ‘akd olundu. 

 

50-2 Mûsâ bin Nureddîn’in Nikâhı 

Künkoğlu Mahallesi’nden Selîme bint-i Pîr Ahmed ‘akd-ı nikâha ‘Alî bin Hasan’ı 

vekîl eylediği Pîr ‘Alî bin Hamza ve Nasûh bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mûsâ bin Nureddîn’in Nasûh el-mezbûr vekîli idüğü mezbûr Mûsâ’nın ikrâr ile sâbit olup 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

50-3 Memi bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kürkçü Melîha bint-i Hâcı İbrâhîm ‘akd-ı nikâha Seydî bin Hâcı Baba’nın 

vekâleti Pîr Ahmed bin Mehmed ve el-Hâc Hüseyin bin Selîm şehâdetiyle sâbit olup güveği 

Memi bin ‘Abdullah’ın vekîli Mehmed Çelebi bin Şeyh Yahyâ vekîl idüğü Hüseyin bin 

‘Abdullah ve el-Hâc ‘Abdî bin İlyâs şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz altun mehr-i mü’eccel 

olup ‘akd olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 

Şubat 1563). 

Be-mahzar el-Hâc ‘Abdî el-mezkûr ve el-Hâc Seydî bin el-Hâc Baba. 
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50-4 Yûnus bin Hüdâverdi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Cüllâhistân Kamer bint-i ‘Abdullah ‘akd-ı nikâha Bayram bin Mustafâ’nın 

vekâleti Halîl bin Ahmed ve Halîl bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûnus bin 

Hüdâverdi’nin Nûrullah bin Pîrî’nin vekâleti Mahmûd bin Latîf ve İbrâhîm bin Selîm Dede 

şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

50-5 Hoca bin Dögenci’nin Nikâhı 

Mahalle-i Esenlü Şemsî bint-i Memi bikr Mehmed bin Süleymân’ın vekâleti Safer bin 

Pîr ‘Alî ve Emrullah bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hoca bin Döğenci’nin 

Mehmed bin Mûsâ’nın vekâleti Mehmed’in oğlu ‘Osmân ve Mûsâ bin İnsân şehâdetleriyle 

sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

50-6 Ahmed bin Mahmûd’un Nikâhı 

Şerefeddîn Mahallesi’nden Hânî bint-i Velî bikr Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti İsma‘îl 

bin Hızır ve Süleymân bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin Mahmûd’un 

vekîli Hâcı bin ‘Alî’nin vekâleti Hasan bin Çırak ve ‘Alî bin Hoca şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

50-7 ‘Alî bin Velî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Seydîverî Mü’mine bint-i Hâcı Mehmed tarafından Nasrullah’ın vekâleti 

Veled bin Hamza ve Hâcı Mehmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Alî bin Velî 

tarafından Sâlih bin Mustafâ’nın vekâleti İdrîs bin Pîrî ve Hüseyin bin Nebî şehâdetleriyle 

sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 

(21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

50-8 Receb bin ‘Abdurrahman’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kasâbsinân Safîye bint-i Selîm tarafından ‘akd-ı nikâha Mustafâ bin 

Hâcı’nın vekâleti Velî bin Mustafâ ve Memi bin Şeyh şehâdetleriyle sâbit olup güveği Receb 

bin ‘Abdurrahman tarafından Ahmed bin Sâlih’in vekâleti Receb bin Ahmed Velî bin 

Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

 

50-9 Mercân bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Karye-i Bayraklı(?) Mahalle-i Kâdı Mercân bint-i ‘Abdullah vekâleti Durmuş bin 

‘İmrân Hoca bin İlyâs ve Hoca ‘Ömer bin Güvendik şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mercân 

bin ‘Abdullah Hasan bin ‘Abdullah’ın vekâleti Ferruh bin ‘Abdullah ve Sinân bin Kiçi 

Ya‘kûb şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd-ı nikâh olundu fî evâ’il-

i Recebi’l-mürecceb sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

50-10 Mustafâ bin Ümmet’in Nikâhı 

Karye-i Dilgömü’den Hûndî bint-i Menteşe nâm bikrin tarafından Hüseyin bin 

Muhâd’ın vekâleti Yûsuf bin Bahşâyiş ve Mü’min bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mustafâ bin Ümmet nâm kimesne tarafından ‘Îsâ bin Bahşâyiş’in vekâleti Safer bin 
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Bâyezîd ve Ahmed bin Ümmet şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup 

‘akd olundu fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

50-11 Mehmed bin Şâhmünîr’in Nikâhı 

Mahalle-i Esenli Fâtıma bint-i Pîr Ahmed nâm kimesnenin Mehmed bin Süleymân 

vekîli idiği ‘Abdulkâdir bin Avdıl ve Safer bin Pîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mehmed bin Şahin tarafından Kemâl bin Velî’nin vekâleti Beşîr bin Bâyezîd ve Halîl bin Pîr 

‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i 

Receb. 

 

50-12 İbrâhîm bin Velî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Hocahabîb ‘Âyşe Bacı bint-i Hüseyin tarafından ‘akd-ı nikâha İbrâhîm Dede 

(bin) Velî’nin vekâleti İdrîs bin Nebî ve ‘Alî bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İbrâhîm bin Velî tarafından Nasûh bin Güvendik’in velâleti Mûsâ bin Mezîd ve Süleymân 

bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i 

Receb. 

 

50-13 Hâcı Mehmed bin Nûreddîn’in Nikâhı 

Dehüdâ Mahallesi’den Cemîle bint-i Emîr Halîfe bikr tarafından ‘akd-ı nikâha Ahmed 

Dede bin Mehmed’in vekâleti Ahmed bin Süleymân ve Kutluhân bin Durmuş şehâdetleriyle 

sâbit olup güveği Hâcı Mehmed bin Nûreddîn tarafından Nûreddîn bin Mustafâ’nın vekâleti 

Mehmed bin Mûsâ ve Ahmed bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 

Mart 1563). 

 

50-14 Ahmed Dede bin Yûsuf’un Nikâhı 

Kâdı‘asker Mahallesi’den Tûtî bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Mehmed bin Mahmûd’un 

vekâleti ‘Abdî bin Üveys ve Nûrullah bin Bekir şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed 

Dede bin Yûsuf kendi hâzır olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî 8 Receb sene 970 (3 Mart 1563). 

 

50-15 Hasan bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Seb‘ahân Cemîle bint-i Îvad ‘akd-ı nikâha Mahmûd bin Hızır’ın vekâleti ‘Îsâ 

bin Yûsuf ve Hâcı bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin ‘Abdullah 

tarafından Hamza bin Yûsuf’un vekâleti ‘Alî bin Yûsuf ve Aydın bin İlli şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 

24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

50-16 ‘Osmân bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Karaarslan Selîme bint-i Emrullah tarafından Mehmed Dede bin Kemâl’in 

vekâleti ‘Abdî bin Habîb ve ‘Alî bin Bâyezîd şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Osmân bin 

Hamza tarafından Satı bin ‘Alî Fakîh’in vekâleti Hüseyin bin Bâyezîd ve ‘Osmân bin Pîr 

Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 
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50-17 Pîrî Beg bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kalebecerb Halîmeşâh bint-i Murtazâ tarafından ‘Abdurrahman bin Hâcı’nın 

vekâleti Receb bin Yûsuf ve Mehmed bin Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup güveği Pîrî 

Beg bin ‘Abdullah tarafından Mehmed bin Hüseyin’in vekâleti Mehmed bin Ahmed ve 

Mehmed bin Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

50-18 Mehmed bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Devle Sitti bint-i Mustafâ tarafından Nasûh bin Mehmed’in vekâleti Hâcı 

Şâhverdi bin Edhem ve ‘Alî bin Bâyezîd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin ‘Alî 

tarafından Memi bin İbrâhîm’in vekâleti Hâcı Seydi bin ‘Ömer ve Lutfî bin Mustafâ ‘Alî 

Fakîh şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin (akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu) fî evâ’il-i 

Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

 

 

51-1 Emrullah bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Sarrâfhâcımehmed Mahallesi’nde Habîbe bint-i Hâcı İsma‘îl tarafından Hâcı Emrullah 

bin ‘Alî Fakîh’in vekâleti Lutfî bin ‘Alî Fakîh ve Hüseyin bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Emrullah bin Mustafâ tarafından ‘Abdî bin Derviş ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı 

mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i 

Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

51-2 İsmâ‘îl bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş Kamer bint-i Turud tarafından ‘Ömer bin Hızır’ın vekâleti 

Küçük bin Hâcı ve Cemâl bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği İsmâ‘îl bin Ahmed 

tarafından Seydî Mahmûd bin Seydî Ahmed’in vekâleti Cemâl bin Pîr Ahmed ve Nûrullah 

bin İsmâ‘îl şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

51-3 Gönüleri bin Durmuş Fakîh’in Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden Usûl bint-i Fahîr tarafından Safer bin Ümmet Fakîh’in vekâleti 

Kerem bin Evfâl ve Fahîr bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Gönüleri bin Durmuş 

Fakîh tarafından Emrullah bin Şâh Hüseyin nâm kimesnenin vekâleti Hüseyin bin Bahşâyiş 

ve Mehmed bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî evâsıt-ı Recebi’l-mücerreb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-4 İbrâhîm bin Hızır’ın Nikâhı 

Sırçalı Mahallesi’nden Zülfü bint-i Hüseyin tarafından Mehmed bin ‘Alî’nin vekâleti 

‘Abdurrahman bin Mestan ve Hüsrev Çavuşoğlu Nasrullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İbrâhîm bin Hızır tarafından ‘Alî bin Ganî’nin vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle 
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sâbit olup yüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 

970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-5 Resûl bin Mehmed’in Nikâhı 

Sırçalı Mahallesi’nden Kadınpâşâ bint-i Hoca ‘Alî nâm seyyibenin Mustafâ bin 

Mehmed’in vekâleti Hasan bin Mehmed ve Mehmed bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup 

Türbe Mahallesi’nden Resûl bin Mehmed nâm güveği tarafından Hızır bin Mehmed’in 

vekâleti Çalabverdi bin Mustafâ ve Velî bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup binaltıyüz 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

51-6 Cârullah bin Hızır Fakîh’in Nikâhı 

İhtiyâreddîn Mahallesi’nden Kamer bint-i Hüsâm vekîli Pîr Mehmed bin Mustafâ’nın 

vekâleti Mûsâ bin Pîrî ve Bâli bin Nebî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Cârullah bin Hızır 

Fakîh’in vekîli Velî bin Hüseyin’in vekâleti Mustafâ bin ‘Alî ve Sinân bin Hızır 

şehâdetleriyle sâbit olup mehr beşbin akça mehr olmak üzere. 

 

51-7 Hamza bin Kâsım’ın Nikâhı 

‘Abîd Mahallesi’nden Emîne bint-i Hamza tarafından Mehmed bin ‘Alî’nin vekâleti 

Mustafâ bin ‘Alî ve İsmâ‘îl bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hamza bin Kâsım 

tarafından Nebî bin Kâsım’ın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 

1563). 

 

51-8 Bâli bin Pîrî Fakîh’in Nikâhı 

Mahalle-i Aksinle Meryem bint-i Velî tarafından Ahmed bin Kemâl’in vekâleti 

Mustafâ bin Ahmed ve Velî bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bâli bin Pîrî 

Fakîh tarafından Mustafâ kendünün tevkîli ile vekîl olup yüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-9 Bekir bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Türk‘alî’den Halîme bint-i Ahmed tarafından Hâcı Seydî bin ‘Ömer’in 

vekâleti Mehmed bin Mahmûd ve Mahmûd bin Bâli şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bekir 

bin Mehmed’in tarafından Emîr bin Ahmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup binaltıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 

Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-10 Sa‘îd bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Sırçalı’dan (...silik...) bint-i Seyyid ‘Abdullah tarafından Mustafâ bin 

Zekeriyâ’nın vekâleti İbrâhîm bin Ahmed ve Hızır bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Sa‘îd bin ‘Abdullah tarafından Yûsuf bin Halîl’in vekâleti Mehmed bin Mûsâ ve ‘Abdî (bin) 

Teberrük şehâdetleriyle sâbit olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı 

Receb (970) (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 
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51-11 ‘Abdî bin Seydî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Karaarslan (...silik...) bint-i ‘Abdullah tarafından İbrâhîm bin Şevkî’nin 

vekâleti Sinân bin Hâcı ve ‘Alî bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdî bin Seydî 

tarafından Hızır bin Hasan’ın vekâleti Durmuş bin Sa‘dî ve Yûsuf bin ‘Abdullah 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Receb 970 

(11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-12 Ahmed bin Yahyâ’nın Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden Kadınpâşâ bint-i Süleymân tarafından Dâvud bin ‘Âdilhân’ın 

vekâleti ‘Ömer bin Ahmed ve Ahmed (bin) İsmâ‘îl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed 

bin Yahyâ tarafından Ahmed bin Yahyâ’nın vekâleti Mustafâ bin ‘Alî olup sekizyüz akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî Receb. 

 

51-13 Ca‘fer bin Mansûr’un Nikâhı 

Mahalle-i Cüllâhistân’dan Yâsemîn bint-i ‘Abdullah tarafından Nebî bin Halîl’in 

vekâleti Mustafâ bin Seydî ve Bayram bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ca‘fer bin 

Mansûr kendü meclisde Mustafâ bin ‘Alî vekîl olup yüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu. 

 

51-14 Velî bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhevî’nden Kadın bint-i Mahmûd tarafından Taşeri bin Halîl nâm 

kimesnenin vekâleti Kâbil bin Mehmed ve Gâzi bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Velî bin Hüseyin tarafından Hâcı Mehmed’in vekâleti Mehmed bin Hüseyin ve Latîf bin 

İlyâs şehâdetleriyle sâbit olup bindörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı 

Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-15 Çini bin Muhâd’ın Nikâhı 

Mahalle-i Hocabeg’den Hadîce bint-i Mûsâ tarafından Bulduk bin Mûsâ’nın vekâleti 

Mustafâ bin Ayaz ve Mûsâ bin Yûnus şehâdetleriyle sâbit olup güveği Çini bin Muhâd 

tarafından ‘Abdullah bin Hamza’nın vekâleti Veys bin Muhâd ve Hamza bin Çini 

şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

51-16 Ahmed bin Sevinç’in Nikâhı 

Mahalle-i Furkân’dan Karlubegi bint-i Hasan tarafından Ahmed bin İlyâs’ın vekâleti 

‘Abdî bin Mustafâ ve Yûnus bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin 

Sevinç tarafından Hâcı Derviş bin Pîrî’nin vekâleti Pîrî bin Lutfî ve Yûnus el-mezbûr 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Receb 970 

(11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-17 Seydî bin Hasan’ın Nikâhı 

Mahalle-i Türbe’den Mustafâ kızı Reyhân’ın ‘Alî kethüdâ bin Îvad’ın vekâleti Hızır 

bin Mûsâ ve Süleymân bin Mezîd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Seydî bin Hasan ‘Alî bin 
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‘Alî vekîl idüp ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Receb (970) (11-20 

Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

51-18 Mükerrem bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Âhî‘alî İkrâm bint-i İskender tarafından Mustafâ bin Hasan’ın vekâleti 

Hayreddîn bin Hâcı Pîrî ve Muharrem bin Hâcı Murâd şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mükerrem bin Mehmed tarafından Süleymân bin İsma‘îl’in vekâleti Hâcı Pîrî bin Hüseyin 

ve Safer bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 

 

51-19 Hürrem bin Mahmûd’un Nikâhı 

Mahalle-i Hocafakîh Sultân Halîme bint-i İsma‘îl tarafından Mustafâ bin ‘Alî’nin 

vekâleti Yûsuf bin Seydî Ahmed ve Hasan bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hürrem bin Mahmûd tarafından Zülfikâr bin ‘Abdullah nâm kimesnenin vekâleti mezkûr 

Hasan ve Yûsuf bin Seydî sâbit olup (...silik...) mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

51-20 Hüsnâ bint-i ‘Alî’nin Nikâhı 

(...silik...) mescid Hüsnâ bint-i ‘Alî tarafından Hâcı Sarhân bin Mehmed’in vekâleti 

Hüseyin bin Kemâl ve Mustafâ bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) Emîr kendü 

hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

52-1 Memi bin İbrâhîm’in Nikâhı 

Mahalle-i (...karalı...) Ümmü bint-i Ahmed tarafından Hasan bin Kara Mûsâ’nın 

vekâleti Mehmed bin Ganî ve el-Hâcı bin İnsân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Memi bin 

İbrâhîm tarafından Süleymân bin Şükrân’ın vekâleti Ramazân bin Mü’min ve Mehmed bin 

Nârin şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 

 

52-2 Mûsâ bin Yûnus’un Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı Mâhî bint-i Du‘âcı tarafından Meyrân bin İlyâs’ın vekâleti 

Bayburd bin Dede ve Du‘âcı bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mûsâ bin Yûnus 

tarafından Mehmed bin Ahmed’in vekâleti Ca‘fer bin Ahmed ve Hamza bin Mahmûd 

şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî Receb. 

 

52-3 Hasan bin İslâm’ın Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı Yâsemîn bint-i ‘Abdullah tarafından Durmuş bin ‘Alî’nin 

vekâleti ‘Abdurrahman bin Mustafâ ve İlyâs bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan 

bin İslâm tarafından İlyâs bin İbrâhîm nâm kimesnenin vekâleti Ahmed bin Seydî ve ‘Alî 

Dede bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 
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52-4 ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhahmed’den Kumru bint-i İbrâhîm’in vekîli Nûrullah bin Mahmûd’un 

vekâleti Âhî bin Hüseyin ve Nebî Sofî bin Velî şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdullah 

bin ‘Abdurrahman vekîli Hüdâverdi bin Kemâl’in vekâleti Hızır bin Satılmış ve Satılmış bin 

Muhâd şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî 

evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 

 

52-5 Mehmed bin Memi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Furkândede Şehrî bint-i Mehmed tarafından Hamza bin İsmâ‘îl nâm 

kimesnenin vekâleti ‘Osmân Fakîh bin Yûsuf ve Mehmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Mehmed bin Memi tarafından el-Hâcı Sinân bin ‘Alî’nin vekâleti Ahmed bin 

Mustafâ ve Hasan bin Memi şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup 

‘akd olundu fî evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 

 

52-6 Hasan bin Seydî Gâzi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Furkân Nefîse bint-i Hâcı ‘Alî tarafından İdrîs bin Pîrî’nin vekâleti ‘Alî bin 

Ferhâd ve Velî bin Ümmet şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin Seydî Gâzi tarafından 

Mehmed bin Ahmed’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-

i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 

 

52-7 ‘Alî bin Hâcı İbrâhîm’in Nikâhı 

Topraklık Kurbunda Yeni Mahalle’den Ördek bint-i Hamza’nın vekîli Hüseyin’in 

vekâleti ‘Ömer bin Mustafâ ve Uğurlu bin Saltuk şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Alî bin 

Hâcı İbrâhîm’in vekîli ve kendi hâzır olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâhir-i Receb sene 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 

 

52-8 Yûsuf bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş Zâhide bint-i Şems tarafından Safer Halîfe bin Bâyezîd’in 

vekâleti Hasan bin ‘Abdullah ve Safer bin Mazlûm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf 

bin ‘Abdullah tarafından Oruç bin Ya‘kûb’un vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî Receb 970. 

 

52-9 Hoca ‘Ömer bin Güvendik’in Nikâhı 

‘Alîşerbetî Mahallesi’nden Mâhpâşâ bint-i Mehmed’in vekîli Ahmed bin Hüseyin’in 

vekâleti Bostân bin Hamza ve Mustafâ bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hoca ‘Ömer 

bin Güvendik’in vekîli Durmuş bin ‘Ömer’in vekâleti ‘Alî bin ‘Abdulkerîm ve Halîl bin 

Güvendik şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

 

52-10 Burak bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı Kamer bint-i Kâsım tarafından Mahmûd bin Kâbil’in vekâleti 

Hasan bin ‘Alî ve Kâsım bin ‘Osmân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Burak bin ‘Alî 
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tarafından ‘Abdî bin Mehmed’in vekâleti kendü tevkîle sâbit olup binaltıyüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

52-11 Ahmed bin Seydî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Ahmedfakîhoğlu Emîne bint-i Pîr Gâyib tarafından İbrâhîm bin Ramazân’ın 

vekâleti Bostân bin Hamza ve ‘Osmân bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed 

bin Sa‘dî’nin tarafından el-Hâcı bin Pîr Baba’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olunup defter olundu 970. 

 

52-12 Mehmed bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i (Öyle)banladı İslîm bint-i (boş) tarafından İsmâ‘îl bin Mustafâ’nın vekâleti 

Mustafâ bin Ahmed ve Ahmed bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Mustafâ tarafından Mehmed bin Ahmed’in vekâleti Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve Ahmed 

bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup binaltıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

52-13 Hadîce bint-i Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Hadîce bint-i Hüseyin tarafından Ahmed bin Pâşâ’nın vekâleti 

İbrâhîm Beg ve Mustafâ bin Hızır şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ümmet bin (boş) kendü 

meclise hâzır olup Bostân bin İbrâhîm’i vekîl idüp dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî selh-i Receb 970 (30 Receb 970 / 25 Mart 1563). 

 

52-14 Hızır Bâlî bin Ahmed’in Nikâhı  

Mahalle-i Alacamescid Râbi‘â bint-i Yûsuf tarafından Seydî bin Satılmış’ın vekâleti 

Muharrem bin Safer ve ‘Alî bin Ya‘kûb şehâdetleriyle sâbit olup Hızır Bâli bin Ahmed’in 

tarafından Veled bin Hamza’nın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup beşbin 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Receb. 

 

52-15 Kâdir bin Avdıl’ın Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı Safiye bint-i Sevindik tarafından Halîl bin Pîrî’nin vekâleti 

Mehmed bin Dâvud ve Hasan oğlu Seydî ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Kâdir bin 

Avdıl tarafından Mehmed bin ‘Abdurrahman’ın vekâleti Mehmed bin İlyâs ve Hamza bin 

Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563). 

 

52-16 Mehmed bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Zevle ‘Âyşe bint-i Halîl Baba tarafından Mehmed bin Hasan’ın vekâleti 

Seyyid Hüseyin ve el-Hâc Memi bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Hüseyin kendü hâzır olup ikiyüzkırk akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî Şa‘bân. 

 

52-17 Dâvud bin Yûsuf’un Nikâhı  

Mahalle-i Kazgan Duyduk bint-i Armağan tarafından Mûsâ bin İshâk’ın vekâleti 

Süleymân bin Yûsuf ve Seydî bin Pîrî’nin şehâdetleriyle sâbit olup güveği Dâvud bin 
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Yûsuf’un tarafından ‘Alî bin Şu‘ayb kendü hâzır olup vekîli olsun deyüp ba‘de’l-kabûl 

vekâletle seksen akça mehr-i mü’eccel olup. 

 

52-18 Hüseyin bin Mehmed’in Nikâhı 

Sakâhâne Mahallesi’den Kamer bint-i Mehmed’in vekîli Dur‘alî bin Eynehân’ın 

vekâleti Memi bin Âşık ve Mustafâ bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin 

Mehmed’in vekîli Nûrullah bin Mustafâ’nın vekâleti Ebûbekir bin Ahmed ve İbrâhîm bin 

İsma‘îl şehâdetleriyle sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

 

52-19 Bâyezîd bin Sıddîk’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhahmed Sitti bint-i Hüdâverdi tarafından Ahmed bin Hâcı Îvad’ın 

vekâleti Memi bin Seydî Ahmed ve Safer bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Bâyezîd bin Sıddîk tarafından İbrâhîm bin ‘Alî’nin vekâleti Mehmed bin Yûsuf ve ‘Osmân 

bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i 

Şa‘bân. 

 

53-1 Kubâd bin Eyne Begi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Kasâbsinân Emîne bint-i Hüseyin tarafından Hamza bin Hüseyin vekâleti 

Muharrem bin ‘Îsâ ve Ahmed bin Şemsî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Kubâd bin Eyne 

Begi tarafından Seydî bin Ahmed’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bân. 

 

53-2 Merzûk bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Gökbaş Şirîn bint-i ‘Abdullah tarafından ‘Abbâs oğlu İbrâhîm’in vekâleti 

Hamza bin Mustafâ ve Ahmed bin ‘Abdulkerîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Merzûk bin 

‘Abdullah tarafından Süleymân bin Yûsuf’un vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bân 970 (1-10 Şa‘bân 

970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

 

53-3 Mustafâ bin Hızır’ın Nikâhı 

Mahalle-i Karaarslan ‘an Mahalle-i Türbe-i Münevvere Halîme bint-i Halîl tarafından 

Mehmed bin İbrâhîm’in vekâleti Hüseyin bin Ahmed ve ‘Ömer bin ‘Âdilhân şehâdetleriyle 

sâbit olup güveği Mustafâ bin Hızır tarafından mezkûr Hızır’ın vekâleti Mehmed bin 

İbrâhîm ve Mehmed bin Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel 

olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bân 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

 

53-4 Hüsâm Halîfe bin Durmuş’un Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı Pâşâ bint-i Sâcib tarafından Hamza bin Durmuş’un vekâleti 

Durmuş bin ‘Alî ve Mustafâ bin Durmuş şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüsâm Halîfe bin 

Durmuş tarafından oğlu Nûrullah’ın vekâleti Hızır bin Süleymân ve Turgud bin Hâcı 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 
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53-5 İbrâhîm bin Gaybî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Çirkâb Halîme bint-i Hâmid tarafından Mehmed bin Yûsuf’un vekâleti Hân 

bin Pîrî ve Mahmûd bin Berekât şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbrâhîm bin Gaybî 

tarafından el-Hâcı Hamza bin Hâzır’ın vekâleti Mustafâ bin Hüseyin ve Berekâtoğlu 

Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

 

53-6 İsma‘îl bin Menteşe’nin Nikâhı 

Mahalle-i Ertâşkapusu’nda hâric-i Hocabeg ‘Aynî bint-i Yûsuf tarafından Hasan bin 

Mehmed’in vekâleti Ümmet bin İlyâs ve Pîr Gâyib bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İsmâ‘îl bin Menteşe tarafından Habîb Sofî bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî Şa‘bâni’l-

mu‘azzam. 

 

53-7 Ya‘kûb bin Bâyezîd’in Nikâhı 

Mahalle-i Yediler Nefîse bint-i Veled tarafından Ahmed bin Mehmed’in vekâleti 

Mehmed bin Yûsuf ve Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ya‘kûb bin 

Bâyezîd tarafından Safer bin Mehmed’in vekâleti Cemâl bin Mehmed ve İlyâs bin Habîb 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

 

53-8 Ümmet bin Kemâl’in Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Gökdil tarafından ‘Ömer bin el-Hâcı’nın vekâleti 

Ahmed bin Aydoğmuş ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ümmet bin 

Kemâl tarafından Mehmed bin Mûsâ’nın vekâleti Pîr Ahmed bin Ümmet ve Mehmed bin 

Kemâl şehâdetleriyle sâbit olup binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i 

Şa‘bân 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

 

53-9 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

 Mahalle-i Sâhib Mercân bint-i ‘Abdullah tarafından Hâcı Mustafâ (bin) Bâyezîd’in 

vekâleti Nasûh bin Mustafâ ve Hızır bin İsmâ‘îl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bilâl bin 

‘Abdullah tarafından Mûsâ (bin) Hızır’ın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Şa‘bân 970 / 

26 Mart- 4 Nisan 1563). 

 

53-10 İbrâhîm bin Halîl’in Nikâhı 

Mahalle-i Aynedâr Cennet bint-i Seydî tarafından Latîf bin Pîrî’nin vekâleti Bekir bin 

Menteşe ve Nebî bin Hızır şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbrâhîm bin Halîl tarafından 

Ahmed Dede bin Hamza’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup üçbin 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 

Nisan 1563). 
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53-11 Mustafâ bin Pîrî’nin Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nden Mısırlı Mahdûme bint-i Yûsuf tarafından Hâcı Süleymân 

(bin) Mehmed’in vekâleti Mustafâ ve Süleymân oğlu ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mustafâ bin Pîrî tarafından ‘Îsâ bin ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu. 

 

53-12 Mustafâ bin Habîb’in Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhvefâ Tûrân bint-i Çini tarafından Mustafâ bin Ahmed’in vekâleti Receb 

bin İlyâs ve Ahmed bin Veys şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin Habîb tarafından 

Hamza bin ‘Abdî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd-ı nikâh kılındı fî evâsıt-ı Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 

Nisan 1563). 

 

53-13 Derviş bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mu‘în Mahallesi’nde Mâhbû bint-i Hızır’ın vekîli Mehmed bin İmîrza ve Mustafâ bin 

Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Derviş bin Hüseyin’in vekîli Mehmed bin 

Mustafâ’nın vekâleti Sinân bin ‘Abddurrahman ve Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit 

olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere (‘akd olundu ) hurrire fî evâsıt-ı Şevvâl sene 

970 (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563). 

 

53-14 Mahmûd bin Aydın’ın Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nden Zülfü bint-i İbrâhîm nâm dulun tarafından Gâzi bin 

İbrâhîm’in vekâleti Emrullah bin Mûsâ ve ‘Alî bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mahmûd bin Aydın tarafından Muharrem bin Safer’in vekâleti mezkûrân şâhidler 

şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şa‘bân 

970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

 

53-15 Mehmed’in Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden Fâtıma bint-i ‘Alî tarafından Mehmed bin Hüdâverdi’nin 

vekâleti İmîrza bin İlyâs ve Seydî bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed’in 

tarafından Hâcı Hasan bin Şeyh Mergavâd’ın(?) vekâleti mezkûrân şâhidler şehâdetleriyle 

sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

53-16 Mehmed bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Hocafârûk Bayram bint-i Kara Yûsuf tarafından Mehmed bin ‘Alî’nin 

vekâleti Bahşî bin Hızır ve Nasûh bin Bahşî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

‘Alî Mehmed bin Mahmûd’u vekîl idüp dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâsıt-ı Şa‘bân. 

 

53-17 Mehmed bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Kazzâzhüdâverdi Mahallesi’nden Zülfü bint-i Hasan’ın vekîli Pîr ‘Alî bin ‘Ömer’in 

vekâleti Velî bin Ahmed ve Süleymân bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 
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‘Abdullah’ın kendi hâzır olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

 

53-18 Ca‘fer bin Bekdâş’ın Nikâhı 

Karye-i Kalınvîrân’da sâkin ‘Îsâ bin Bekdâş meclis-i şer‘a gelüp ‘ammim kızı Hâcı 

Kadın bint-i Mehmed’in benden gayrı velîsi olmayup ve yedi yaşında olup sagîr karındaşım 

Ca‘fer bin Bekdâş’a velâyeten (...silik...) bin akça mehr-i mu‘accel altıbin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh itdim didikde tarafeynden velâyet ile alıvirdim virivirdim 

didikde ikrârı tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı (Şa‘bân) sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 

Nisan 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Memi ve ‘Alî bin Âhî Çavuş ve ‘Abdî bin Mehmed 

ve Pîr ‘Alî bin Mehmed ve Mahmûd bin ‘Abdullah. 

 

53-19 Mehmed bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Karaüyük Rukıye bint-i ‘Alî tarafından Mehmed bin Şa‘bân’ın vekâleti 

Hamza bin Mustafâ ve İbrâhîm bin Teberrük şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Ahmed tarafından Safer bin Mehmed’in vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (11-20 

Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

 

53-20 Kâsım bin ‘Alî’nin Nikâhı 

(...silik...) Mahallesi’nden Şemsî bint-i Hüseyin’in vekîli İbrâhîm bin Pîrî’nin vekâleti 

Curâ bin İbrâhîm ve Hasan bin İbrâhîm (şehâdetleriyle sâbit) olup güveği Kâsım bin ‘Alî’nin 

vekîli Emrullah bin Yûsuf’un vekâleti Hâcı Selîm oğlu el-Hâcı Hüseyin (...silik...) beşbin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 970 (11-20 

Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

 

54-1 Kerîm bin ‘Osmân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Topraklık Emîne bint-i Mustafâ tarafından Mehmed bin Yûsuf’un vekâleti 

İbrâhîm bin ‘Osmân ve Dündâr bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Kerîm bin 

‘Osmân tarafından Âhî bin Hamza’nın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup binaltıyüz 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 

Nisan 1563). 

 

54-2 Mehmed bin Safer’in Nikâhı 

Mahalle-i Hocahasan Ördek bint-i Pîr Gâyib tarafından Bâli bin ‘Abdulkerîm’in 

vekâleti Yûsuf bin Îvâd ve Yûsuf bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Safer tarafından Ahmed Dede bin Hamza’nın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

54-3 Behrâm bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş Şemsî bint-i Hâcı İbrâhîm tarafından Ramazân bin Mustafâ’nın 

vekâleti İmîrza bin Seydî Ahmed’in ve Mehmed bin İslâm şehâdetleriyle sâbit olup güveği 
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Behrâm bin ‘Abdullah tarafından Safer bin Bâyezîd’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

54-4 Memi bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Kâdı‘alemşâh ‘Aynî bint-i Yûsuf tarafından Ahmed bin İlyâs’ın vekâleti 

‘Abdî bin Hâcı ve Mustafâ bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Memi bin Yûsuf 

tarafından Mustafâ bin Hızır’ın vekâleti Mehmed bin Hamza ve İbrâhîm bin ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî Şa‘bân sene 970. 

 

54-5 ‘Alî bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Kösîmkâdı Zeyneb bint-i Bilâl tarafından Seydî Gâzi bin Seydîhân nâm 

kimesnenin vekâleti Mustafâ bin Yûsuf ve Mahmûd bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği ‘Alî bin Mustafâ tarafından Mahmûd’un vekâleti Mustafâ bin Yûsuf ve Seydî Gâzi 

bin Seydîhân şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâsıt-ı Şa‘bân sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

 

54-6 ‘Osmân bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Zengilü(?) Meryem bint-i ‘Abdullah tarafından Ca‘fer bin Pîr ‘Alî’nin 

vekâleti Şa‘bân bin Memi ve Nebî bin Kâsım şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Osmân bin 

‘Abdullah tarafından el-Hâc Ahmed’in vekâleti mezkûrân şâhidler şehâdetleriyle sâbit olup 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 

/ 5-14 Nisan 1563). 

 

54-7 Yûnus Fakîh bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Bınârî Hatun bint-i ‘Abdulkâdir tarafından Hâcı Yûsuf bin Mehmed’in 

vekâleti Mûsâ bin Mehmed ve Mahmûd Çelebi bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Yûnus Fakîh bin Yûsuf tarafından Mahmûd bin Yûsuf’un vekâleti Ahmed bin ‘Alî ve Mûsâ 

bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup binaltıyüz akça mehr-i mü’eccel (olup ‘akd olundu). 

 

54-8 İbrâhîm bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Aksinle ‘Âyşe bint-i Halîl tarafından Ahmed bin Kemâl’in vekâleti Dede bin 

İbrâhîm ve Emrullah bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbrâhîm bin Mûsâ 

tarafından Burak bin Hâcı Mehmed’in mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup yirmi altun mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

54-9 Hâcı Bin ‘Alî Sofî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Devlesultân Fâtıma bint-i İsmâ‘îl tarafından ‘Abdurrahman bin Safer’in 

vekâleti Ahmed bin ‘Abdî ve ‘Abdî bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hâcı bin 

‘Alî Sofî tarafından Mehmed bin Mustafâ’nın vekâleti Ahmed bin Yûsuf ve Ahmed bin 

‘Abdî şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel (olup ‘akd olundu). 
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54-10 Sinân Beg bin Ca‘fer’in Nikâhı 

Mahalle-i Mücellid Emîne bint-i Hâcı Mehmed tarafından Hamza Çelebi bin ‘Alî’nin 

vekâleti Mahmûd Çelebi bin ‘Îsâ Çelebi ve Mehmed bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Sinân Beg bin Ca‘fer tarafından Mahmûd Halîfe’nin vekâleti mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup onikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Şa‘bân. 

 

54-11 Şa‘bân bin Dâvud’un Nikâhı 

Mahalle-i Pürçüklü Hatun bint-i Mahmûd tarafından Mûsâ bin İnsân’ın vekâleti 

Nûrullah bin Veys ve Velî bin Ganî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Şa‘bân bin Dâvud 

tarafından Bâyezîd bin Mahmûd’un vekâleti Ya‘kûb bin Bahşâyiş ve Eyûb bin Hâlil 

şehâdetleriyle sâbit olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

‘Askerî. 

54-12 Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çelebi’nin Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nde ‘Aynî bint-i Mehmed Çelebi’nin vekîli Nûh Çelebi bin Pîrî 

Çelebi’nin vekâleti ‘Abdurrahman bin Hâcı ve Mustafâ bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çelebi’nin vekîli Mehmed Dede bin Cemâl Dede’nin 

vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup onbirbin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere nikâh olundu fî 22 Şa‘bân sene 970 (16 Nisan 1563). 

 

54-13 Hüseyin bin Tanrıverdi’nin Nikâhı 

Hocabeg Mahallesi’nden Cennet bint-i Turhân’ın vekîli Memi bin Nasûh’un vekâleti 

Muharrem bin Mahmûd ve Mustafâ bin İnsân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin 

Tanrıverdi’nin vekîli Hâcı Hamza bin Gönüleri’nin vekâleti Hâcı Çalabverdi bin İsrâ’il ve 

Mehmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu fî’t-târîh el-m. (16 Nisan 1563). 

 

54-14 Emrullah bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Biremânî ‘Aynî bint-i Hamza tarafından İbrâhîm bin Ramazân’ın vekâleti 

Nûrullah bin ‘Alî ve Bostân bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Emrullah bin ‘Alî 

tarafından Nûrullah bin ‘Alî’nin vekâleti Hamza bin İbrâhîm ve Mustafâ bin Hamza 

şehâdetleriyle sâbit (olup) ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

54-15 Ahmed bin Halîl’in Nikâhı 

Mahalle-i Hocahasan Safiye bint-i Mehmed tarafından Ahmed bin Mehmed’in vekâleti 

‘Alî bin Mûsâ ve ‘Alî bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin Halîl 

tarafından Ahmed bin İbrâhîm’in vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Şa‘bân sene 970 ( 21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 

Nisan 1563). 

 

54-16 Hâcı Yûsuf bin Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i İhtiyâreddîn Mü’mine bint-i İlyâs tarafından Veled Fakîh bin Hamza’nın 

vekâleti ‘Abdî bin Veys ve Hâcı Velî bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup Hâcı Yûsuf bin 
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Ahmed tarafından Pîr Ahmed bin Mehmed’in vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

54-17 Ahmed bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Kâdı‘alemşâh Mahallesi’nden Halîme bint-i Ahmed’in vekîli Süleymân bin 

Mustafâ’nın vekâleti Nûrullah bin Hızır Bâli’nin ve Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Ahmed bin Mûsâ’nın vekîli Mehmed bin İbrâhîm’in vekâleti Ahmed bin 

Mehmed ve Bekir bin Pîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere nikâh olundu. 

 

54-18 Mustafâ bin Hoca ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Mehmedçelebi Ümmühânî bint-i Satı tarafından Velî Ahmed bin ‘Alî’nin 

vekâleti Velî bin ‘Alî ve Velî bin Edhem şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin Hoca 

‘Alî tarafından Mûsâ bin Mehmed’in vekâleti Hasan bin Mehmed ve Velî bin Edhem 

şehâdetleriyle sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

54-19 Pîr Nazar bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdul‘azîz Pâşâ bint-i Durmuş tarafından Yayla bin ‘Abdî’nin vekâleti 

Burak bin Elvân ve Pîr Ahmed bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Pîr Nazar bin 

‘Îsâ tarafından Mehmed bin Hüseyin’in vekâleti Hâcı Mehmed bin Şucâ‘ ve Hasan bin 

Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i 

Şa‘bân sene 970 (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563). 

 

54-20 ‘Abdulganî bin Küçük’ün Nikâhı 

Mahalle-i Kürkçü’den Mü’mine bint-i Üstâd Hâcı ‘Alî tarafından Ahmed bin 

Mehmed’in vekâleti Hâcı ‘Abdî bin İlyâs ve Mehmed bin Nûrullah şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği ‘Abdulganî bin Küçük tarafından el-Hâcı Seydî ‘Alî bin el-Hâcı Eyne Begi’nin 

vekâleti Hâcı bin Sevindik ve Ahmed bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter 

olundu fî evâhir-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 onikibin akça mehr-i mü’eccel olmak 

(üzere) (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563).  

 

54-21 Mehmed bin Hasan’ın Nikâhı 

Karye-i Değirmenderesi ‘Âyşe bint-i ‘Alî tarafından Resûl bin Mehmed’in vekâleti 

Ahmed bin Mustafâ ve Ahmed bin Şeker’in (şehâdetleriyle sâbit olup) güveği Mehmed bin 

Hasan tarafından ‘Abdî bin Hasan’ın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça 

mehr-i (mü’eccel olup ‘akd olundu). 

 

55-1 Süleymân bin Merve’nin Nikâhı 

Şeyhevi Mahallesi’nden Mâhir bint-i Mustafâ tarafından Gülâbî bin İskender’in 

vekâleti Halîl bin Mûsâ ve ‘Alî bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân bin 

Merve tarafından Ahmed bin Hâcı vekîl olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâhir-i Şa‘bân sene 970 (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563). 
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55-2 Şa‘bân bin Ya‘kûb’un Nikâhı 

Mu‘în Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i ‘Alâ’eddîn’in vekîli Ahmed bin Mûsâ’nın vekâleti 

Hâcı Mehmed bin ‘Alî Dede ve Mustafâ bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Şa‘bân 

bin Ya‘kûb’un vekîli Ya‘kûb bin Mustafâ’nın vekâleti Bayburd Fakîh bin Süleymân ve 

İmîrza bin Velî şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563). 

 

Askerî 

55-3 Ahmed bin İsma‘îl’in Nikâhı 

Cüllâhistân Mahallesi’nde Selîmşâh bint-i Sinân Çelebi’nin vekîli Emîr bin Bâyezîd’in 

vekâleti Memi bin Seydî ve Ahmed Çelebi bin Yahyâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Ahmed bin İsma‘îl’in vekîli Hızır bin Süleymân’ın vekâleti Emîr ‘Alî ibn İsma‘îl ve Kökez 

bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup onikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî’t-târîh el-me (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563). 

 

55-4 Sa‘dullah bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Seb‘ahân’dan Duyduk bint-i Armağan tarafından ‘Osmân bin İbrâhîm’in 

vekâleti Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Mustafâ Beg bin ‘Abdulganî şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Sa‘dullah bin ‘Abdullah tarafından Ahmed bin Hâcı vekîl idüğü mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

55-5 Memi bin Kâsım’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhevi Fâtıma bint-i Velî Sofî tarafından Receb Mustafâ’nın vekâleti 

Mustafâ bin Hüseyin’in Velî bin ‘Âdil şehâdetleriyle sâbit olup güveği Memi bin Kâsım 

kendü meclisde Yûnus bin Mehmed’i vekîl idüp dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî evâhir-i Şa‘bân sene 970 (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563). 

 

55-6 Mahmûd bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Altunluçeşme Müslime bint-i el-Hâcı Mehmed tarafından Çelebi bin 

‘Alî’nin vekâleti Sinân Beg bin Sadrî ve Mustafâ (bin) ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mahmûd bin ‘Alî tarafından Hüseyin Beg bin Cânpâşâ’nın vekâleti mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup sekizbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Şa‘bân 

sene 970 (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563). 

 

55-7 İbrâhîm bin İsma‘îl’in Nikâhı 

Mahalle-i Fenârî Hüsâmkadem bint-i Bahşî tarafından Hâcı bin ‘Alî’nin vekâleti Hâcı 

‘Alî bin İbrâhîm ve Hüseyin bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbrâhîm bin İsmâ‘îl 

tarafından Hâcı ‘Alî bin İbrâhîm’in vekâleti ‘Alî bin Mûsâ ve Hüseyin bin İbrâhîm 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Ramazân 

sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 
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55-8 Ahmed bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş Habîbe bint-i Hâcı ‘Alî bikr tarafından mezkûr Hâcı ‘Alî vekîli 

olduğu Mahmûd bin Ahmed ve Mûsâ bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed 

bin Hüseyin tarafından Mehmed bin Hüseyin vekîl olduğu mezkûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 

Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 

 

55-9 ‘Osmân bin Kutlu’nun Nikâhı 

Mahalle-i Türk‘alî Zülfü bint-i Mustafâ tarafından Şâtır Hüseyin bin Hoca Yûsuf’un 

vekâleti Hüseyin bin Mustafâ ve Cemâl bin Teberrük şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

‘Osmân bin Kutlu’nun tarafından Hâcı Memi bin Mustafâ’nın vekâleti mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

55-10 Cemâl bin Hoca ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Sırçalı Hânî bint-i Pîr Sa‘îd tarafından Bostân bin Hamza’nın vekâleti Emîr 

bin Seyyid Arslan ve el-Hâcı Hasan bin Şeyh Mirgarâr şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Cemâl bin Hoca ‘Alî tarafından Bayburd bin Hoca ‘Alî’nin vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 

Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 

 

55-11 Mûsâ bin Velî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Hocabeg Kamer bint-i Hasan tarafından ‘Alî bin Yûsuf’un vekâleti ‘Alî bin 

Lutfî ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mûsâ bin Velî tarafından 

Mustafâ bin Lutfî’nin vekâleti Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve ‘Alî bin Lutfî şehâdetleriyle sâbit olup 

beşyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 Ramazân 

970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 

 

55-12 Ahmed bin Bayrâklı’nın Nikâhı 

Mahalle-i Sadırlar Fâtıma bint-i ‘Alî tarafından Velî bin ‘Alî’nin vekâleti Satılmış bin 

‘Îsâ ve Yûsuf bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin Bayraklı tarafından 

‘Alî bin Gündoğmuş’un vekâleti Hüseyin bin Erdoğdu ve Ertaydı bin Tanrıvermiş 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Ramazân 

sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 

 

55-13 Hüseyin bin Mezîd’in Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdulkâdir’den Hüsnâ Pervâne bint-i ‘Abdullah tarafından ‘Alî bin 

Hâcı’nın vekâleti Ahmed bin Mehmed ve Bedreddîn bin Salaheddîn şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Hüseyin bin Mezîd tarafından Îvâd bin ‘Abdî’nin vekâleti Ahmed bin Mehmed ve 

Bedreddîn bin Salaheddîn şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 
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55-14 Mehmed bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Kalenderhâne Şehribânî bint-i Hüseyin tarafından Seyyid Mehmed bin 

Seyyid Ahmed’in vekâleti Memi bin Seydî ve Muharrem bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mehmed bin Yûsuf tarafından ‘Alî bin Emîr’in vekâleti Ahmed bin Habîb ve 

Mehmed bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 

 

55-15 Süleymân bin Ken‘ân’ın Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdîçelebi Fâtıma bint-i Yûsuf tarafından ‘Abdulkâdir bin ‘Îsâ’nın vekâleti 

Mustafâ bin Hamza ve Süleymân bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân bin 

Ken‘ân tarafından Yahyâ bin Yahyâ’nın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup bin akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 

Nisan- 3 Mayıs 1563). 

 

Askerî. 

55-16 Mahmûd Ağa bin Ahmed Çelebi’nin Nikâhı 

Hazret-i Şeyhsadreddîn Mahallesi’nde Hanım bint-i Mehmed Subaşı’nın vekîli Hamza 

Çavuş bin Yûsuf’un vekâleti Sinân bin Seydî ve Ahmed bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mahmûd Ağa bin Ahmed Çelebi kendi bunda hâzır olup Lutfullah Fakîh’i vekîli idüp 

üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene 970 

(11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

55-17 Yûsuf bin ‘Abdî Hâcı’nın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhevi Cemîle bint-i Göçeri tarafından Nasûh bin Mustafâ’nın vekâleti 

Mahmûd bin Hamza ve Nasûh bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin 

‘Abdî Hâcı tarafından Hamza bin Mustafâ’nın vekâleti Yûsuf bin Sıddîk ve Hüseyin bin 

Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-

târîh el-mezbûr (11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

55-18 Ahmed bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Hümâ bint-i Bâlî tarafından Mustafâ bin Seyyidhân vekîl olduğu 

Mustafâ bin Sinân ve Mustafâ bin İskender şehâdetleriyle sâbit olup Ahmed bin Hamza 

kendü hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

55-19 Halîl bin Mahmûd’un Nikâhı 

Halîl bin Mahmûd ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i Gödene’de kıbleten Habîb Kethüdâ 

mülkü ve şarken Mûsâ mülkü ve şimâlen Halîl mülkü ve garben dahî benüm mülküme 

hudûdu müntehî olan onaltı puşta bağımı Bağdâd Hatun bint-i ‘Abdurrahman’ın mehr-i 

mu‘acceliçün virdim didikden sonra mezkûr vekîl Mehmed Dede bin ‘Abddurahmân 

vekâleti Üveys bin Bezirci ve ‘Alî bin Hamza ve Mustafâ bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit 

oldukdan sonra vekîl-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu güveği mezkûr Halîl kendi hâzır 

olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene 

970 (11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 
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56-1 Müslîm Fakîh bin Halîl Fakîh’in Nikâhı 

Mahalle-i Aksarây-ı diğerden Döndü bint-i Hâcı Ahmed tarafından Mehmed bin Avdıl 

nâm kimesnenin vekâleti Edhem bin Hâcı ve Nûrullah Fakîh bin Bayram şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Müslîm Fakîh bin Halîl Fakîh tarafından Bedel bin Mûsâ’nın vekâleti kendünün 

vekîli ile olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene 

970 (11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

56-2 Mehmed Beg bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş Mahdûme bint-i İmîrza tarafından Safer Halîfe ibn Bâyezîd’in 

vekâleti Yûsuf Beg bin ‘Abdullah ve İbrâhîm Beg bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mehmed Beg bin ‘Abdullah tarafından Mahmûd Beg bin ‘Abdullah’ın vekâleti 

mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh 

el-mezbûr (11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

56-3 Hasan bin Mahmûd’un Nikâhı 

Dehüdâ Mahallesi’nden Mâhpâşâ bint-i Seydî tarafından Ahmed bin ‘Alî’nin vekâleti 

Sinân bin Haydar ve Kansu bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin 

Mahmûd tarafından Hâcı Halîl bin Yahyâ’nın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Ramazân sene 970 (11-20 Ramazân 

970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

56-4 Süleymân bin ‘Osmân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Ferhûniye Mihribân bint-i Kâsım tarafından Durmuş bin Ulaş’ın vekâleti 

Velî bin İbrâhîm ve İbrâhîm bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân bin 

‘Osmân tarafından kendü hâzır olup bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-

mezbûr sene 970 (11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

56-5 Yûsuf bin Nasûh’un Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhevi Nefîse bint-i ‘Alî tarafından Nebî bin Halîl’in vekâleti Süleymân 

bin ‘Alî ve Mustafâ bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Nasûh kendü hâzır 

olup Mustafâ’yı vekîl idüp dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

56-6 Mehmed bin İbrâhîm’in Nikâhı 

Sâhibyakâsı’nda Müştâflı’dan Zülfü bint-i Emre nâm bikr tarafından Memi bin 

Fakîh’in vekâleti Ya‘kûb bin Şu‘ayb ve Emîr Koca bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mehmed bin İbrâhîm tarafından Seydî Mahmûd bin Seydî Ahmed’in vekâleti 

mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

56-7 Hasan bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Karaarslan Mahallesi’nden Güllü bint-i Çalabverdî’nin vekîli Mehmed bin 

Çalabverdi’nin vekâleti Hamza bin Sinân ve Ramazân el-mahzar şehâdetleriyle sâbit olup 
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güveği Hasan bin ‘Abdullah kendi hâzır olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene 970 (11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

56-8 Memi bin Cemâl’in Nikâhı 

Ahmedfakîhoğlu Mahallesi’nde Sittî bint-i Hâcı Hüseyin’in vekîli Dede bin Ahmed’in 

vekâleti Hâcı Derviş bin Yadigâr ve Hâcı Receb bin Hâcı Mürüvvet şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Memi bin Cemâl’in vekîli Hüseyin bin Pîrî’nin kendi hâzır olup bin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî’t-târîh el-m. (11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

56-9 İshâk bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden Ümmü bint-i Mehmed Güvendik bin Yûsuf vekîli şehâdet 

İmîrza bin Veys ve İlyâs bin Dündâr güveği İshak bin Mustafâ Pîr ‘Alî bin ‘Ömer’i vekîl 

idüp üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Ramazân sene 970 (11-20 

Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563). 

 

56-10 Hâcı Bayram bin Ya‘kûb’un Nikâhı 

Mahalle-i Hocahasan Kebeci(?) bint-i Pîr Hasan tarafından Mehmed bin Mustafâ’nın 

vekâleti Hâcı Bâyezîd bin Pîrî ve Mahmûd bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hâcı 

Bayram bin Ya‘kûb tarafından Mustafâ bin Avdıl nâm kimesnenin vekâleti mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Ramazân. 

 

56-11 Satılmış bin Mahmûd’un Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden Kamer bint-i ‘Abdullah tarafından Ahmed bin Emîrşâh’ın 

vekâleti Safer bin Seydî Ahmed ve Mehmed bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Satılmış bin Mahmûd kendü hâzır olup Mehmed bin Süleymân’ı vekîli idüp yüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

56-12 Hasan Dede bin Hüdâverdi’nin Nikâhı 

‘Abdul‘azîz Mahallesi’nden Hüsnâ bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Mustafâ bin ‘Alî’nin 

vekâleti ‘Alî Dede bin Süleymân ve Ahmed bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan 

Dede bin Hüdâverdi’nin vekîli Nasûh bin Bayburd vekâleti Sâdık Halîfe ve Hamza bin 

Hasan Dede şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu. 

 

56-13 Karagöz bin Yağmur’un Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nde Çini bint-i (boş)’nin nikâh üzere vekâleti Aslan bin Bazarbaşı 

ez-zimmîyi vekîl itdüğü Evanis bin Mirânşâh ve Murâd bin Burhân nâm zimmî 

şehâdetleriyle sâbit olup güveği Karagöz bin Yağmur Ferhâd bin Murâd’ı vekîl idüp 

şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 

970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 
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56-14 Tûrân bint-i Velî’nin Nikâhı 

Begşehr Kazâsı’ndan Melkos nâm karyeden Tûrân bint-i Velî meclis-i şer‘a hâzıra 

olup Sudirhemi’nden Enbeles(?) nâm karyeden Cemâl bin Ahmed nâm kimesneye nikâha 

izn virüp sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh kılındı fî evâhir-i 

Ramazân. 

 

56-15 Hüsnâ bint-i Mehmed’in Nikâhı 

Şeyhresûl Zâviyesi’nden Hüsnâ bint-i Mehmed meclis-i şer‘a hâzıra olup ‘Osmân bin 

Nasûh nâm kimesneye ‘akd-ı nikâha izn virüp ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd 

olundu. 

 

56-16 Mehmed bin Emrullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Seydîverî Sultân Satı bint-i Hasan tarafından mezbûre ‘Abdullah nâm 

kimesnenin vekâleti Hamza Çelebi bin Emrullah ve Mehmed bin Hamza şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Mehmed bin Emrullah Veled bin Hamza’nın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 

970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

56-17 Şartlı Nikâh  

Karye-i Hatunsarâyı’nda Pâşâ bint-i Celâl tarafından şer‘an vekâleti sâbit olan Edhem 

Dede ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre müvekkilem bundan ‘akdem Mahmûd bin Ahmed’in 

zevcesi idi bundan ‘akdem hul‘ olmuşlardı hâliyâ devletlüler minnet idüp tecdîd-i nikâh 

itmek istediler biz dahî bi’l-vekâle rızâ virmeğe şehre mezbûre Hatun ve benüm ma‘rifetim 

olmadan getürmeye eğer Hatun’un ve benüm ma‘rifetimsiz şehre getürecek olursa bi’l-fi‘l 

mezkûre ile iki hatunu vardır bâyin talâk boş olalar didikde mezbûr Mahmûd vech-i meşrûh 

üzere kabûl idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 

14-23 Mayıs 1563). 

Ba‘dehu mezbûre hatun vekîl-i mezkûrun vekâletin kabûl itmedim dimeğin tekrâr 

nikâh olunup bu sicil makbûl oldu. 

 

56-18 Halîl Ağa bin İskender’in Nikâhı  

Mezkûre Pâşâ tarafından vekîl-i mezkûr Edhem Dede ve Mahmûd tarafından Halîl 

Ağa bin İskender vekîli olup otuz altun mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fi’t-târîh el-mezkûr (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Emrullah bin ‘Alî ve Bostân Çavuş bin Hasan ve Erdoğdu Fakîh bin 

Mehmed ve Ahmed Çelebi bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Halîl bin ‘Abdî ve Mehmed Dede bin Selîm ve Mûsâ Fakîh bin Nasûh ve Kemâl bin 

Velî gayruhum mine’l-hâzır. 

 

56-19 Nasûh bin Süleymân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Aynedâr ‘Âyşe bint-i Menteş tarafından karındaşı Şeker’in vekâleti Bâli bin 

Nebî ve Nasûh bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nasûh bin Süleymân tarafından 
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Bâli bin Nebî’nin vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel bin akça olup 

‘akd olundu şu şart ile ki köye alıp giderse bin akça nezr ola. 

 

56-20 ‘Alî bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Yediler Safiye bint-i Hâcı Ahmed tarafından Hâcı Sinân’ın vekâleti Hüseyin 

bin Pîrî ve Murâd bin Körpe şehâdetleriyle sâbit güveği olup ‘Alî bin Hüseyin tarafından 

Mehmed bin Hüseyin’in vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâhir-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 

14-23 Mayıs 1563). 

 

56-21 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Şeyhevi’nden Hüsnâ bint-i ‘Abdullah tarafından Mustafâ bin Yûsuf’un vekâleti 

Ümmet bin Hamza ve Hüseyin bin Bâli şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bilâl bin ‘Abdullah 

meclis-i şer‘de Bâli bin Nasûh vekîl nasb idüp (...silik...) akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

‘akd olundu fî evâhir-i Ramazân sene 970 (21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563). 

 

57-1 Yûsuf bin Kara’nın Nikâhı 

Merâm’da Şeyhvefâ’dan Halîme bint-i Mustafâ tarafından mezkûr Mustafâ’nın 

İbrâhîm bin Ahmed ve ‘Alî bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Kara 

tarafından mezkûr Kara’nın vekâleti Receb bin İlyâs ve Hasan bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit 

olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Şevvâl sene 970 (1-10 Şevvâl 

970 / 24 Mayıs- 2 Haziran 1563). 

 

57-2 Mustafâ bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Aksinle Mahallesi’nden Hatun bint-i Hamza tarafından Kökez bin Hamza’nın vekâleti 

Nasûh bin Hâcı ve Hüseyin bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

‘Abdullah tarafından Hamza bin Ya‘kûb’un vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Şevvâl 970 / 24 

Mayıs- 2 Haziran 1563). 

 

57-3 Hasan bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

‘İmâret Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Mehmed tarafından Lutfî bin Hüsrev’in vekâleti 

Kutluhân bin Durmuş ve ‘Osmân bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hasan bin ‘Îsâ 

tarafından Mehmed bin ‘Îsâ’nın vekâleti Nebî bin ‘Alî ve Mustafâ bin Turgud şehâdetleriyle 

şer‘an sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

57-4 Mahmûd bin Ahmed’in Nikâhı 

Karye-i Sarâyini’nden Pâşâ bint-i Celâl nikâh-ı âtiye İsmâ‘îl bin Velî’yi vekîl itdüğü 

‘Abdî bin Şa‘bân ve İsrâ’il bin Velî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mahmûd bin Ahmed’in 

vekîli el-Hâcı Şucâ‘ bin Hâs Beg’i vekîl itdüğü Mehmed bin Ahmed ve Velî bin Aydoğmuş 

şehâdetleriyle sâbit olup kırk altun mehr-i mü’eccel olmak üzere ve şehirden köye rızâsı 

olmadın götürmeyüp rızâsız götürecek olursa ihtiyâr mezbûre ‘avrat elinde olmak üzere 

nikâh olundu fî evâ’il-i Şevvâl sene 970 (1-10 Şevvâl 970 / 24 Mayıs- 2 Haziran 1563). 
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Be-mahzar Mehmed Fakîh bin ‘Abdî Fakîh ve İbrâhîm bin Ahmed ve Safer Fakîh bin 

Mezîd ve Seydî Mahmûd Halîfe bin Habîb ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

57-5 Yûsuf bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Şehrî bint-i Mehmed tarafından Mustafâ bin ‘Abdî’nin vekâleti 

Memi bin İbrâhîm ve İsma‘îl bin ‘Âdilhân şehâdetleriyle güveği Yûsuf bin ‘Alî tarafından 

Halîl Baba bin Mahmûd’un vekâleti Mustafâ fî mezkûr ve Memi fî merkûm şehâdetleriyle 

sâbit olup (...silik...) bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Şevvâl 970 / 24 Mayıs- 2 Haziran 1563). 

 

57-6 İdrîs bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhsadreddîn bikr Piyâle bint-i ‘Abdullah tarafından Mûsâ bin Mehmed’in 

vekâleti ‘Alî bin Mustafâ ve Mustafâ bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği İdrîs bin 

‘Abdullah tarafından Mustafâ oğlu ‘Alî’nin vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr sene 970 (1-10 Şevvâl 970 

/ 24 Mayıs- 2 Haziran 1563). 

 

57-7 ‘Abdurrahman bin Habîb’in Nikâhı 

Mahalle-i Mü’min Selîme bint-i Mahmûd tarafından ‘Alî bin Murâd’ın vekâleti 

Ahmed bin ‘Alî ve Halîl bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdurrahman bin 

Habîb tarafından Safer bin Süleymân’ın vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

57-8 Yûnus bin Bakdanşe’nin Nikâhı 

Mahalle-i Furkândede Safiye bint-i Yûsuf tarafından Receb bin Mezîd’in vekâleti 

Ahmed bin Yahyâ ve Yûnus bin Receb şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûnus bin 

Bakdanşe(?) tarafından Ahmed vekîli olup yüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

57-9 Hamza bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Yeni (...silik...) Mahmûd Dede rahmetullahi te‘âlâ Meşe bint-i Velî 

tarafından Ahmed bin Mustafâ’nın vekâleti Mûsâ bin Mustafâ ve Bâli bin Seyyid 

şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hamza bin Mustafâ tarafından Hamza bin Mehmed’in 

vekâleti Budak bin Hüseyin ve Hüseyin bin Kademeri şehâdetleriyle sâbit olup bin akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şevvâl sene 970 (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 

Haziran 1563). 

 

57-10 Mustafâ bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Esenlü Mahallesi’nden Hûbân bint-i Nasûh’un vekîli Mûsâ bin Sevindik’in vekâleti 

Mûsâ bin Mezîd ve Hamza bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin Mûsâ’nın 

vekâleti Süleymân bin ‘Alî ve ‘Alî bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Şevvâl sene 970 (11-20 Şevvâl 970 / 

3-12 Haziran 1563). Alup gitmemek şartıyla rızâsı olmadan. 
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57-11 Hasan bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Aksinle Mahallesi’nde Memişâh Pâşâ bint-i Ümmet’in vekîli Habîb bin Ümmet’in 

vekâleti ‘Alî Fakîh bin Mûsâ (ve) Ahmed Fakîh bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hasan bin Mustafâ kendi hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Şevvâl sene 970 (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563). 

Be-mahzar. 

 

57-12 Nasibli bin Ardmeşe‘nin Nikâhı 

Mahalle-i Türk‘alî Kadın Pâşâ bint-i Hüseyin tarafından Mehmed bin Hüseyin’in 

vekâleti Mehmed bin Gaybî ve Velî bin Îvâd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nasibli bin 

Ardmeşe tarafından Eyûb’un vekâleti Sinân bin İsma‘îl ve Velî el-mezbûr şehâdetleriyle 

sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 

Haziran 1563). 

 

57-13 Mahmûd bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Habîbfakîh Hatun bint-i Mustafâ tarafından ‘Abdulkerîm Halîfe bin Ya‘kûb 

nâm kimesnenin Emrullah bin Mü’min Fakîh ve Latîf bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mahmûd bin Mehmed tarafından Velî bin Hüseyin’in vekâleti Ahmed bin Mehmed 

ve ‘İvaz bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd 

olundu. 

 

57-14 İbrâhîm bin Halîl’in Nikâhı 

Pürçüklü Mahallesi’nden Hadîce bint-i Seydî Ahmed’in vekîli ‘Alî bin Seydî 

Ahmed’in vekâleti Durmuş bin ‘Alî ve ‘Alî bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

İbrâhîm bin Halîl’in vekîli İsma‘îl bin Îvâd’ın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

57-15 Yûsuf bin Habîb’in Nikâhı 

Mahalle-i Zevle’den Safiye bint-i Mustafâ tarafından Ahmed bin Mehmed’in vekâleti 

‘Alî bin Ramazân ve Ahmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Habîb 

tarafından Velî bin Durmuş’un vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça 

mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Şevvâl sene 970 (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 

Haziran 1563). 

 

57-16 Mûsâ bin Hasan’ın Nikâhı 

Karye-i Meles’den Mâhpâşa bint-i Bayram Hâcı’nın vekîli Bâli bin Sâdık Fakîh’in 

vekâleti Hamza bin Hasan ve Hasan Sofî bin Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mûsâ bin Hasan’ın kendi hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563). 

 

57-17 Mûsâ bin ‘Ömer’in Nikâhı 

Mahalle-i Seydîverî Kamer bint-i ‘Alî nâm bikr tarafından Nûrullah (bin) ‘Alî’nin 

vekâleti ‘Osmân bin Aydoğmuş ve Gaybî bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mûsâ 
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bin ‘Ömer tarafından Bostân bin Aydoğmuş’un vekâleti Habîb bin Hâcı Mehmed ve 

Kademli bin Hüdâverdi şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî evâsıt-ı Şevvâl sene 970 (11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563). 

 

57-18 Mustafâ bin Yûnus’un Nikâhı 

Hocaferruh Mahallesi’nden Hûrî bint-i Hâcı ‘Abdurrahman’ın vekâleti Hâcı bin 

İbrâhîm ve Yûsuf bin Pîr Gâyib şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin Yûnus kendi 

hâzır olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr 

(11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563). 

 

57-19 Fâtıma bint-i Şeyhî’nin Nikâhı 

(...silik...) Fâtıma bint-i Şeyhî’nin vekîli Hâcı bin Sevindik’in(?) vekâleti Hâcı Hamza 

bin Mustafâ ve Fazlullah bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği (...silik...) vekîli 

Mehmed bin İbrâhîm’in vekâleti Mehmed bin ‘Abdî ve Ahmed bin Mahmûd şehâdetleriyle 

sâbit olup sekinbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere (nikâh olundu) (...silik...) Şevvâl sene 

970. 

 

58-1 Yûsuf bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Hocabeg’den Tâcî bint-i Hızır vekîli Emrullah Çelebi bin Kâtib Ümmet 

şehâdet Nûrullah bin Yûsuf Fakîh ve Hasan bin Mehmed güveği Yûsuf bin ‘Abdullah kendü 

hâzır olup Mustafâ bin ‘Alî’yi vekîl idüp binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâ’il-i Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

 

58-2 Halîl bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Ahmedfakîhoğlu Mahallesi’nden Humâd bint-i Hâcı Receb vekîli Hâcı Hızır 

bin Armağan şâhidân Mehmed bin Mustafâ ve Ramazân bin (boş) güveği Halîl bin ‘Alî 

vekîli Mahmûd bin Mehmed şâhidân Emrullah bin Hızır Fakîh ve İsma‘îl bin Lutfî mehr-i 

mü’eccel onbin olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Muharrem sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 

Ağustos 1563). 

 

58-3 Emrullah bin Bâyezîd’in Nikâhı 

Yeni Mahalle’den Kamer bint-i ‘Abdullah vekîli Yûnus bin Mehmed şâhidân Safer bin 

Mustafâ ve ‘Alî bin İskender güveği Emrullah bin Bâyezîd vekîli ‘Alî bin İskender şâhidân 

Safer bin Mustafâ ve Yûnus bin Mehmed mehr-i mü’eccel yüz akça olup ‘akd olundu fî 

Muharrem 971. 

 

58-4 Mehmed bin Ahmed’in Nikâhı 

Büklüoğlu Mahallesi’nden Mihribân bint-i ‘Abdullah vekîli Mehmed bin Menteş 

şâhidân Ahmed bin Güreş ve Bekir bin Seyyid Yûsuf güveği Mehmed bin Ahmed kendü 

hâzır olup Mustafâ bin Sinân Seydî’yi vekîl idüp mehr-i mü’eccel dörtyüz akça mehr olup 

‘akd olundu. 
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58-5 Bilâl bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i ‘Ârifân Fâtıma bint-i Seyfeddîn vekîli Mahmûd bin Mûsâ şâhidân Mustafâ 

bin İbrâhîm ve Halîl bin ‘Ömer güveği Bilâl bin ‘Alî vekîli Halîl bin Ahmed mezkûrân 

şehâdetleriyle bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

58-6 Mansûr bin İnsân’ın Nikâhı 

Esenlü Mahallesi’nden Selîme bint-i Cevher vekîli ‘Abdurrahman bin Yûnus şâhidân 

Halîl bin Pîr ‘Ömer ve Pîrî bin Ümmet güveği Mansûr bin İnsân vekîli Yûnus bin Mahmûd 

şâhidân Pîr Hüseyin bin Pîr Seven ve Mehmed bin Yûnus ikibin akça mehr-i mü’eccel olup 

‘akd olundu fî evâsıt-ı Muharrem 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

 

58-7 Hasan Çavuş bin Sarı’nın Nikâhı 

Tûtîoğlu Mahallesi’nden Tâcî bint-i Mustafâ Subaşı vekîli Haydâr bin ‘Abdullah 

şâhidân Hâcı Muharrem bin Yûnus ve Hüseyin bin Hamza güveği Hasan Çavuş bin Sarı 

kendü hâzır olup Selîm bin Begtemur’u vekîl idüp üçbin akça olup ‘akd olundu. 

 

58-8 Mustafâ bin Gaybî’nin Nikâhı 

İbn-i Sâlih Mahallesi’nden Cemîle bint-i Hasan’ın vekîli Mehmed’in vekâleti ‘Alî bin 

Mustafâ ve Seydî Mahmûd bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

Gaybî’nin vekîli Ahmed bin Gaybî’nin vekâleti Süleymân bin Gaybî ve Memi bin Süleymân 

şehâdetleriyle sâbit olup binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

 

58-9 Yûsuf bin Ca‘fer’in Nikâhı 

Mahalle-i Hocabeg Zeyneb bint-i Pâşâ’nın vekîli Dâvud bin İsma‘îl şâhidân Hüseyin 

bin Edhem ve Hüseyin bin Memi güveği Yûsuf bin Ca‘fer kendü hâzır olup Muhzır Mustafâ 

‘Alî’yi vekîl idüp ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Muharremi’l-

harâm (971) (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

 

58-10 Yûsuf bin Yahyâ’nın Nikâhı 

Sâhib Mahallesi’nde Hatun bint-i Mustafâ’nın vekîli Nûrullah Fakîh bin Hüsâm 

Halîfe’nin vekâleti İbrâhîm bin Hâcı Mahmûd ve Hasan bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit 

olup güveği Yûsuf bin Yahyâ vekîli Ahmed bin Hâcı Hızır’ın vekâleti Hasan bin Süleymân 

ve İbrâhîm el-mezbûr şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 

Eylül 1563). 

 

58-11 İslîm bint-i Halîl’in Nikâhı 

Hocafakîhsultân Mahallesi’nden İslîm bint-i Halîl Mustafâ Çelebi bin Bahâdır’a 

binaltıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 
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58-12 Nebî Halîfe bin Yûsuf’un Nikâhı 

Merâm’da Şeyhvefâ’dan Hadîce bint-i Hâcı vekîli Mehmed Dede bin Cemâl Dede 

şâhidleri Mustafâ bin Ahmed ve ‘İnâyetullah güveği Nebî Halîfe bin Yûsuf vekîli ‘Abdî bin 

Sinân şâhid Beytullah Çelebi bin İlyâs ve ‘İnâyetullah mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî 

evâhir-i Muharram 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

 

58-13 Süleymân bin Hâcı’nın Nikâhı 

Beghekîm Mahallesi’nden Zülfü bint-i Safer vekîli Kâsım bin Ca‘fer şâhid Hâcı Safer 

bin Mustafâ ve Mustafâ bin Hâcı Receb güveği Süleymân bin Hâcı vekîli Safer Fakîh bin 

Mezîd şâhidler Satı bin Kâsım ve ‘Osmân bin Hızır mehr-i mü’eccel sekizyüz akça mehr 

olup ‘akd olundu. 

 

58-14 Hâsbegi bin Tûrûhân’ın Nikâhı 

Âhî‘alîoğlu Mahallesi’nden Şeker bint-i Fisân vekîli Hüseyin bin Hasan şâhid 

Muharrem bin Hasan ve Sa‘îd bin Turuhân güveği Hâsbegi bin Turuhân vekîli Pîr ‘Alî bin 

‘Ömer kendü vekîl eyledi mehr-i mü’eccel yüz akça olup ‘akd olundu fî Muharrem. 

 

58-15 Döndü bint-i İbrâhîm’in Nikâhı 

İbn Salîh Mahallesi’nde Döndü bint-i İbrâhîm’in vekîli Mahmûd bin ‘Ömer’in vekâleti 

Mehmed bin Hâcı ve Âhû bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin (...silik...) 

vekîli ‘Alî bin Halîl’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî (...silik...). 

 

58-16 ‘Alî bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Yenikapu ‘Âyşe bint-i Emre vekîli Hızır bin Yûsuf şâhidler Mahmûd bin 

Yûsuf ve Hüseyin bin Nebî güveği ‘Alî bin Mehmed vekîli Mahmûd kendi tevkîli ile mehr-i 

mü’eccel ikiyüz akça olup ‘akd olundu fî Muharremi’l-harâm 971. 

 

58-17 Velî bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Aymanos’dan Cihân bint-i ‘Abdullah vekîli Mustafâ bin ‘Alî şâhidler Hızır Bâli bin 

Seydî Ahmed ve Süleymân bin Mustafâ güveği Velî bin ‘Alî vekîli Ahmed bin Hâcı İlyâs 

mezkûrân şâhidler mehr-i mü’eccel dörtyüz akça olup ‘akd olundu. 

 

58-18 Mehmed bin Safer’in Nikâhı 

Şeferoğlu Mahallesi’nde Şehrî bint-i Hasan’ın vekîli Süleymân bin Mustafâ’nın 

vekâleti İbrâhîm bin Seydî ve Yûsuf bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed 

bin Safer’in vekîli Mûsâ bin Erdoğdu’nun vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh (11-20 

Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 
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58-19 Mustafâ bin İlyâs’ın Nikâhı 

Seydîverî Mahallesi’nde Mü’mine bint-i Hasan’ın vekîli Hamza bin ‘Ömer’in vekâleti 

Hâcı Muharrem bin Yûsuf ve Pîrî bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin İlyâs 

vekîli Hasan bin Mustafâ’nın vekâleti Memi bin Süleymân ve Süleymân bin Gaybî 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibinbeşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

58-20 ‘Abdullah bin Lutfullah’ın Nikâhı 

Sâhibyakası’nda ‘Âyşe bint-i Mûsâ’nın vekîli Hamza bin Kerîm’in vekâleti ‘Alî bin 

‘Îsâ ve İsma‘îl bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdullah bin Lutfullah’ın vekîli 

‘Abdulkâdir bin Ken‘ân’ın vekâleti Sâlih bin Boyacı ve ‘Abdullah bin Gaybî şehâdetleriyle 

sâbit olup yüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

58-21 Hâcı Emrullah bin İbrâhîm’in Nikâhı 

Kâdı‘asker Mahallesi’nde Ferruhşâd bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Pîr Ahmed bin 

Mehmed’in vekâleti Halîl bin Hâcı Emrullah ve Pîr Ahmed bin Hâcı Mehmed şehâdetleriyle 

sâbit olup güveği Hâcı Emrullah bin İbrâhîm’in vekîli Halîl Fakîh bin Pîr Mehmed’in 

vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup on altun mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu. 

 

58-22 Hüsrev bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nde Cemîle bint-i Mustafâ’nın vekîli Memi Çelebi bin Pîrî’nin 

vekâleti Sinân bin ‘Abdullah ve ‘Ömer bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüsrev 

bin ‘Abdullah’ın vekîli Hâcı Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti Pîr Ahmed bin ‘Abdullah ve 

İbrâhîm Beg bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu fî’t-târîh (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563). 

 

58-23 Mustafâ bin Mehmed’in Nikâhı 

Şeyhbegi Mahallesi’nde Tayyibe bint-i Ahmed Çelebi’nin vekîli ‘Alî bin Mustafâ’nın 

vekâleti Hüseyin bin Mahmûd ve Ferhâd bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mustafâ bin Mehmed’in vekîli Mehmed bin (...silik...) vekâleti Sinân bin Mahmûd ve 

‘Alâ’eddîn bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup yüzaltmış altun mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu fî gurre-i Safer 971 (1 Safer 971 / ). 

 

58-24 Durmuş bin ‘Alî’nin Nikâhı 

İbn Kazgan Mahallesi’nde ‘Aynî bint-i Seydî’nin vekîli Hâcı Mustafâ bin Mehmed’in 

vekâleti Ahmed Çelebi bin Mûsâ ve Ahmed bin Ağa şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Durmuş bin ‘Alî’nin vekîli ‘Abdullah bin Mehmed Çelebi el-müderrisin vekâleti Hasan bin 

Mustafâ ve Bâyezîd Beg bin ‘Alî’nin şehâdetleriyle sâbit olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel 

olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i (...silik...). 

 

58-25 Hamza bin Erdoğdu’nun Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nde Hûbân bint-i ‘Alî’nin vekîli Sefer bin Kâsım’ın vekâleti Dede 

bin Turahân ve Kâsım bin ‘Abdullah şehâdetleri ile sâbit olup ve güveği Hamza bin Erdoğdu 
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asâleten ‘Abdî bin Mehmed’i vekîli idüp sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Mehmed Hoca ve ‘Abdî bin Mehmed. 

 

58-26 Hüdâverdi bin Hüseyin’in Nikâhı 

Furkân Mahallesi’nde Hûrî bint-i Mustafâ’nın vekîli Yahyâ bin Mehmed’in vekâleti 

Hoca Durmuş bin Seydî ve ‘İvaz bin İlyâs şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra güveği 

Hüdâverdi bin Hüseyin’in vekîli Receb bin Mezîd’in vekâleti Dîvâne bin Durak ve ‘İvaz bin 

İlyâs şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî evâ’il-i (...silik...). 

 

58-27 Seydî bin Hâcı Pîrî’nin Nikâhı 

(...silik...)seydî Mahallesi’nde Mesleme(?) bint-i Mehmed’in vekîli Safer bin Hasan 

Fakîh’in vekâleti Hasan bin Hamza ve ‘Alî bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup güveği Seydî 

bin Hâcı Pîrî ve (...silik...) şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup üçyüz akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî (...silik...). 

 

58-28 Halîme bint-i Pîrî’nin Nikâhı 

Bınârî Mahallesi’nden Halîme bint-i Pîrî’nin vekîli Hüseyin bin Hâcı Mehmed’in 

vekâleti Hüseyin bin Kademeri ve Mustafâ bin Hüseyin şehâdetleriyle (...silik...) Nûrullah 

bin Yûsuf’un vekâleti Mehmed bin Ahmed ve Mehmed bin Çalabverdi şehâdetleriyle sâbit 

olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak (üzere nikâh olundu). 

 

59-1 Hızır bin Seydî Ahmed’in Nikâhı 

(...silik...) Mahallesi’nde Fâtıma bint-i Tanrıvermiş’in vekîli Dâvud bin Ca‘fer’in 

vekâleti Hüseyin bin Hâcı ‘Abdî ve İbrahîm bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hızır bin Seydî Ahmed kendi hâzır olup iki altun mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

fî 18 Safer sene 971 (7 Ekim 1563). 

 

59-2 Mehmed bin Yûnus’un Nikâhı 

Karye-i Tuna’dan? Güllü bint-i İsma‘îl’in vekîli karındaşı Hâzır’ın vekâleti Mezîd bin 

Mehmed ve ‘Osmân bin Dede şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin Yûnus’un kendi 

hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Safer 

sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

 

59-3 Mûsâ bin Hâcı İbrahîm’in Nikâhı 

Pürçüklü Mahallesi’nden Cemîle bint-i ‘Alî Dede’nin vekîli Halîl Baba bin Hâcı 

İbrahîm’in vekâleti Mehmed bin Avdıl ve Nûrullah bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mûsâ bin Hâcı İbrahîm’in vekîli Dâvud bin Hüseyin’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup üçyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 
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59-4 Hasan bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Pervâne’den ‘Aynî bint-i Bâlî’nin vekîli Hâcı İsma‘îl bin Şükrân’ın vekâleti 

Mustafâ bin Seydî Fakîh ve Mehmed bin Ferruh şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Hasan 

bin ‘Abdullah’ın vekîli Ahmed bin ‘Alî’nin vekâleti Şa‘bân Dede bin Pîr ‘Alî ve Nebî bin 

Receb şehâdetleri ile sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin ‘Abdul‘aziz ve Seyyid Hüseyin bin Seyyid Çıralı. 

 

59-5 Demşâh bin Pîrî’nin Nikâhı 

Gökbaş Mahallesi’nden Emîne bint-i Mahmûd’un vekîli Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti 

Receb bin Pîr ‘Alî ve Şa‘bân bin Memi şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Demşâh 

(...karalı...) bin Pîrî’nin vekîli Emrullah bin ‘Ömer’in vekâleti Hamza bin Yûsuf ve Receb 

bin el-mezbûr şehâdetleri ile sâbit olup binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı 

nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hoca ‘Abdî bin Yûsuf ve Şa‘bân bin Memi ve Bayram. 

 

59-6 Çedeviş bin Mahmûd’un Nikâhı 

Türbe-i Celâliye Mahallesi’nden Mâhpâşâ bint-i Hasan’ın vekîli Balabân bin 

Sevindik’in vekâleti Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve İbrahîm bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Çedviş(?) bin Mahmûd’un vekîli Mustafâ bin Hamza’nın vekâleti İbrahîm bin 

Mahmûd ve İlyâs bin Şâhkulu şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

 

59-7 Cemâl bin Hoca’nın Nikâhı 

(...silik...) Mehmedçelebi Mahallesi’nden Şâhpâşâ bint-i Ümmet’in vekîli ‘Îsâ bin 

Ümmet’in vekâleti Nebî bin Mahmûd ve Resûl bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Cemâl bin Hoca’nın vekîli Kemâl bin Hoca’nın vekâleti İbrahîm bin Mustafâ (ve) Velî bin 

Hoca şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

 

59-8 Nûrullah bin Bâlî’nin Nikâhı 

Bordabaşı Mahallesi’nde Ümmü bint-i Dede’nin vekîli Veysel bin Dâvud’un vekâleti 

Hüseyin bin Bâli ve Mehmed bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nûrullah bin 

Bâli’nin vekîli Sinân bin Hâcı’nın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 

Ekim 1563). İkibin. 

 

59-9 Şâhkulu bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nde Kûmru bint-i Ya‘kûb’un vekîli Nûrullah bin İskender’in 

vekâleti Dâvud bin İsma‘îl ve Velî bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Şâhkulu bin 

Mûsâ’nın vekîli Pîr Gâyib bin Mûsâ’nın vekâleti Pîrî bin Ahmed ve Mustafâ bin Hâcı 

şehâdetleriyle sâbit olup mezbûrenin zevc-i evveli ‘Alî bin Ahmed boşadı deyu mezkûr 

şâhidler şehâdet itdikden sonra sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 
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59-10 Mehmed bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Değirmenderesi’nde Selîme bint-i Velî’nin vekîli karındaşı Mustafâ’nın vekâleti ‘Alî 

bin Pîrî ve Hasan bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin ‘Abdullah’ın 

vekîli Mustafâ bin Yûsuf’un vekâleti Safer bin ‘Abdullah ve Yûsuf bin Velî şehâdetleriyle 

sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

59-11 Talâk ve Boşanan Kadının Yeniden Nikâhı 

İkrâr-ı Oruç bin Sevindik ma‘a Hatun bint-i Pîr Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Oruç ikrâr ve i‘tirâf kılup zevcem mezbûre 

Hatun’u beş mikdârı vardır üç talâk boşadım deyu ikrâr idüp ikrârı Hüsâm Halîfe talebi ile 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 

Ekim 1563). 

Yediler Mahallesi’nde mezkûre Hatun’un vekîli Hüseyin Fakîh’in vekâleti Mehmed 

bin Kâsım ve Mahmûd bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği İmîrza bin Hâcı 

İbrahîm’in vekîli Ahmed Fakîh ibn ‘Abdurrahman’ın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

59-12 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâh İzni  

Sırçalu Mahallesi’nden Hüsnâ bint-i ‘Abdullah Bilâl bin ‘Abdullah Sungur Hamamı 

Külhâncısı olup bile hâzır olup nikâha izn virildi. 

 

59-13 Pîr ‘Alî bin Seydî Ahmed’in Nikâhı 

Kubbelimescid Mahallesi’nden Mahdûm bint-i Şucâ‘ın vekîli Ramazân bin Pîrî’nin 

vekâleti Çapâr bin Hamza ve el-Hâc Emrullah bin Mûsâ’nın şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Pîr ‘Alî bin Seydî Ahmed’in vekîli Çapâr bin Hamza’nın vekâleti Dâvud bin ‘Âdilhân ve el-

Hâc Emrullah el-mezbûr şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu. 

 

59-14 Ahmed bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Sırçalu Mahallesi’nde Safiye bint-i Mehmed’in vekîli Süleymân bin Mehmed’in 

vekâleti ‘Ömer bin Yahyâ ve Kâsım bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin 

Mûsâ’nın vekîli Kâsım bin Mûsâ vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 

(1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

59-15 Nûrî bin Hüseyin’in Nikâhı 

Kalebecerb Mahallesi’nden Cemîle bint-i Ahmed’in vekîli Hâcı Sinân bin Hâcı 

‘Alî’nin vekâleti Emîr bin Memi ve Halîl Çelebi bin Hâcı Emrullah şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Nûrî bin Hüseyin’in vekîli el-Hâcı Süleymân bin Hüseyin’in vekâleti şâhidân-ı 

mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel altıbin akça mehr-i mu‘accel 
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olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene (971) (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

59-16 Şu‘ayb bin Yûnus’un Nikâhı 

Seb‘ahân Mahallesi’nde Ümmü bint-i Feslikân’ın vekîli İbrahîm bin Fahrî’nin vekâleti 

Mûsâ bin Mehmed ve Hüdâverdi bin Eyne’nin şehâdetleriyle sâbit olup güveği Şu‘ayb bin 

Yûnus’un vekîli Lutfî bin Mahmûd’un vekâleti Nûrullah bin ‘Îsâ ve ‘Osmân bin Mehmed 

şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

59-17 Ömer bin Yûsuf’un Nikâhı 

Hocaferruh Mahallesi’nde Minûre bint-i Cemâl’in vekîli Bâli bin İsma‘îl’in vekâleti 

Nûrullah bin Velî ve ‘Abdî bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Ömer bin 

Yûsuf’un vekîli Süleymân bin Mehmed’in vekâleti Kerîm bin ‘Abdurrahman ve Mehmed 

bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

59-18 İlyâs bin Şucâ‘ın Nikâhı 

Sâhib Mahallesi’nde Mü’mine bint-i Hızır’ın vekîli Ferfezân bin Mustafâ’nın vekâleti 

Hoca ‘Alî bin Bayındır ve Şît bin Elagöz şehâdetleriyle sâbit olup güveği İlyâs bin Şucâ‘ın 

vekîli Bâyezîd bin Hoca ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup üç 

altun mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

59-19 Ferhâd bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mücellid Mahallesi’nden İslîm bint-i Mustafâ’nın vekîli İsma‘îl bin Mustafâ’nın 

vekâleti Karaman bin Velî ve İbrahîm bin Emîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ferhâd 

bin ‘Abdullah’ın vekîli Ahmed bin Pîrî’nin vekâleti Safer bin Bayram ve İbrahîm bin Emîr 

‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup üç hayz gördüğüne yemîn-i billah itdikden sonra seksen gün 

olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

59-20 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

(...silik...) Kamer bint-i Kâsım’ın vekîli Hasan bin Hüseyin’in vekâleti. 

 

59-21 Mustafâ bin Pîrî’nin Nikâhı 

Hocaferruh Mahallesi’nden Hûrî ‘Âyşe bint-i Hamza’nın vekîli Ahmed bin 

Mustafâ’nın vekâleti Mehmed bin İdrîs ve Ahmed bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mustafâ bin Pîrî kendi hâzır olup yüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 

Kasım 1563). 
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59-22 ‘Alî bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

(...silik...) Fâtıma bint-i Süleymân’ın vekîli Seyyid Ahmed bin Seyyid ‘Alî’nin vekâleti 

Pîr ‘Alî bin Hamza ve Hüseyin bin Emîr Hasan şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Alî bin 

‘Abdullah’ın vekâleti (...silik...) şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

60-1 Mustafâ bin Turgud’un Nikâhı 

Türk‘alî Mahallesi’nde Kadrî bint-i Mustafâ’nın vekîli Hızır Bâli bin Halîl’in vekâleti 

‘Ömer bin Hızır Bâli’nin vekâleti Seydî Gâzi bin Seydîhân güveği Mustafâ bin Turgud’un 

vekîli Celâl bin Seydîhân’ın vekâleti Mustafâ bin ‘Alî’nin vekâleti Seydî Gâzî bin Seydîhân 

ve Mustafâ bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 

Kasım 1563). 

 

60-2 İbrahîm bin Mehmed’in Nikâhı 

Mu‘în Mahallesi’nde Selîme bint-i Mahmûd’un vekîli Şa‘bân bin Pîr ‘Alî’nin vekâleti 

Mustafâ bin Ümmet ve Memi bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği İbahîm bin 

Mehmed’in vekîli kendi hâzır olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

60-3 Mustafâ bin Seydî Mahmûd’un Nikâhı 

Pîresed Mahallesi’nden Hûrî bint-i Tursun’un vekîli ‘İvaz bin ‘Alî’nin vekâleti Seydî 

Mahmûd bin Mar‘aş ve Bayram bin ‘İvaz şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin Seydî 

Mahmûd’un kendi hâzır olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

60-4 Pîr ‘Alî bin Mezîd’in Nikâhı 

Kürkçühızır Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Süleymân’ın vekîli Elvân bin Ahmed’in 

vekâleti Mehmed bin ‘Îsâ ve Hızır bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Pîr ‘Alî bin 

Mezîd’in vekîli Mehmed bin Mezîd’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

60-5 Halîl bin ‘İvaz’ın Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nden İslîm bint-i Habîb’in vekîli ‘Abdullah bin Mazlûm’un vekâleti 

Safer bin Mazlûm ve Mustafâ bin Sinân şehâdetleriyle sâbit olup güveği Halîl bin ‘İvaz’ın 

vekîli ‘Abdurrahman bin Mazlûm’un vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

60-6 ‘Abdî bin Bâlî’nin Nikâhı 

İbn-i Sâlih Mahallesi’nde ‘Âyşe bint-i ‘Osmân’ın vekîli İlyâs bin İbrahîm’in vekâleti 

Nûrullah bin Pîr ‘Alî ve Mahmûd bin Seydî Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği ‘Abdî 
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bin Bâli’nin kendi hâzır olup altıyüzelli akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

60-7 Yûsuf bin Velî’nin Nikâhı 

Mü’minhalîfe Mahallesi’nde Şehrî bint-i Mehmed’in vekîli Mehmed Çelebi bin 

Begtemur Çavuş’un vekâleti Ebûbekir Dede bin Ahmed ve Seydî Ahmed bin Seyyid ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Velî’nin kendi hâzır olup bin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 

29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

60-8 Yûsuf bin Hasan Fakîh’in Nikâhı 

Hoşhân Mahallesi’nde Nârin bint-i Îvad’ın vekîli Hâcı Mûsâ bin Yûsuf’un vekâleti 

Ca‘fer bin Hasan Fakîh ve Velî bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Hasan 

Fakîh’in vekîli Mustafâ bin Hüseyin’in vekâleti Nûrullah bin Hâcı Mûsâ ve Bayburd bin 

Dede şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

60-9 Mustafâ bin ‘Abdurrahman’ın Nikâhı 

Durakfakîh Mahallesi’nde Selîme bint-i Tur ‘Alî’nin vekîli Dâvud bin Hüseyin’in 

vekâleti Hoca bin Âşık ve Ahmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ bin 

‘Abdurrahman’ın vekîli Hâcı Mûsâ bin Yûsuf’un vekâleti ‘Alî bin Hamza ve Dede bin 

Sultânşâh şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

60-10 Hüseyin bin İbrahîm’in Nikâhı 

Galebe Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Behrâm’ın vekîli Hâcı Hüseyin bin İbrahîm’in 

vekâleti ‘Abdî Beg bin Mehmed ve Mehmed bin ‘Abdî şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Hüseyin bin İbrahîm’in vekîli Mehmed bin Süleymân’ın vekâleti Memi bin Ahmed ve Seydî 

Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu. 

 

60-11 Mustafâ bin Seydî Ahmed’in Nikâhı 

Şems Mahallesi’nde Emîne bint-i Hâcı Emrullah’ın vekîli Hâcı bin ‘Alî’nin vekâleti 

Hayreddîn bin İsma‘îl ve Hüseyin bin Hâcı ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mustafâ 

bin Seydî Ahmed’in vekîli İsma‘îl bin Hızır’ın vekâleti Mustafâ Beg bin ‘Abdullah ve 

Hüseyin bin Hoca ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî 20 Evveli’r-rebî‘ sene 971 (20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 7 Kasım 1563). 

 

60-12 Dede bin Elvân’ın Nikâhı 

Şekerfürûş Mahallesi’nden Ümmü bint-i Ferruh’un vekîli Bilâl bin ‘Alî’nin vekâleti 

Mustafâ bin Ramazân ve Mehmed bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup güveği Dede bin 

Elvân’ın vekîli Yûsuf bin Bahşâyiş’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 

971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 
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60-13 Cennet ve Mehmed’in Nikâhı 

Karye-i Gödene’de müteveffâ Seydî ‘Alî bin Zekeriyâ’nın sagîre kızı Cennet’in 

‘ammisi Nasûh bin Zekeriyâ velâyeten mezbûr kızı Pîr Gâyib bin ‘Alî’nin sagîr oğlu 

Mehmed’e ikibin akça mehr-i mu‘accel ve ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

itdim deyüp ve mezbûr Pîr Gâyib dâhî sagîr oğlu Mehmed’e zikr olan mehirler üzerine 

velâyeten nikâh itdim didiklerinden sonra fî meclis-i şer‘-i şerîf üzere nikâh olunup defter 

olundu hurrire fî’l-yevmi’l-râbi‘ ve’l-‘ışrîn şehrî Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (24 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 11 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Eyne Begi ve ‘Îsâ ve Mustafâ ve Hâcı Ahmed bin ‘Alî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

60-14 Hanîfe bint-i Satılmış’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kubbelimescid Hanîfe bint-i Satılmış vekîli Memi bin Kemâl şâhidân ‘Ömer 

bin ‘Ömer ve Fakîh bin Hamza güveği İlhân bin (...silik...) vekîli Mehmed bin Mûsâ 

şâhidân-ı mezbûrân dörtbin mehr-i mü’eccel bir legen ve bir kilim mehr-i mu‘accel olmak 

üzere nikâh olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

 

60-15 Rukıye bint-i Hâcı Mehmed’in Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nde Rukıye bint-i Hâcı Mehmed’in vekîli Süleymân bin Ahmed’in 

vekâleti Hamza bin ‘Alî ve İbrahîm bin Halîl şehâdetleriyle sâbit olup güveği Receb bin 

(...silik...) vekîli Hâcı Safer bin Mustafâ’nın vekâleti ‘Abdî bin Hamza ve Mustafâ bin (boş) 

şehâdetleriyle sâbit olup üçbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 

60-16 Hâcı bin Hamza’nın Nikâhı 

Gülek Mahallesi’nde Döndü bint-i Hamza’nın vekîli Ramazân bin Enbiyâ’nın vekâleti 

Ferruh bin ‘Abdullah (ve) Velî bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hâcı bin 

Hamza’nın Velî bin Himmet vekîli olup Mehmed bin ‘Abdullah ve Sâlih bin ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 

60-17 Pîrî Ahmed’in Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nde Şirin bint-i İbrahîm’in vekîli Yûsuf bin Habîb’in vekâleti ‘Alî 

bin Hüseyin ve Dâvud bin İsma‘îl şehâdetleri ile sâbit olup güveği Pîrî Ahmed’in vekîli 

İbrahîm Sofî nâm kimesnenin vekîli Murâd bin ‘Abdullah ve Dâvud bin İsma‘îl 

şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel beşbin akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 

60-18 Yûnus bin Receb’in Nikâhı 

Altunluçeşme Mahallesi’nde Ümmü bint-i Memi’nin vekîli Sâlih bin Mahmûd’un 

vekâleti Ahmed bin Sefer ve İmîrza bin Kemâl şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Yûnus bin 
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Receb’in vekîli Yahyâ bin Mehmed’in vekâleti Ahmed bin Yahyâ ve İmîrza el-mezkûr 

şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

 

60-19 Ahmed bin İsma‘îl’in Nikâhı 

‘Alemdâr Mahallesi’nde Hûmâr bint-i İbrahîm’in vekîli Hürrem bin Mahmûd’un 

vekâleti ‘Osmân bin Hüseyin ve Mehmed bin Seydî Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Ahmed bin İsma‘îl’in vekîli kendi hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

 

60-20 Zekeriyâ bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

Mü’min Mahallesi’nden Ümmü bint-i Lutfî’nin vekîli Ramazân bin ‘Alî’nin vekâleti 

Hâcı bin İbrahîm ve ‘Îsâ bin Zekeriyâ şehâdetleri ile sâbit olup ve güveği Hâcı Zekeriyâ bin 

‘Îsâ’nın vekîli Konuş bin Zekeriyâ vekâleti mezkûrlar şehâdetleri ile sâbit olup mehr-i 

mü’eccel altı fılori olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘ sene 

971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 

60-21 Mehmed bin Yûsuf Fakîh’in Nikâhı 

Sadırlar Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Gönül Dede’nin vekîli Hamza Dede bin Gönül 

Dede’nin vekâleti Hâcı Çalapverdi bin İsrâ’il ve Halîl Baba bin Hamza Dede şehâdetleriyle 

sâbit olup gü(veği) Mehmed bin Yûsuf Fakîh’in vekîli Hamza bin Sinân’ın vekâleti Habîb 

bin Hâcı Mehmed ve Hâcı ‘Alî bin Sinân şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

 

60-22 Şa‘bân bin Ahmed’in Nikâhı 

Değirmenderesi’nden Sâlime bint-i İsmâ‘îl’in vekîli Hızır bin Süleymân Mustafâ bin 

Turud ve Cûra bin Turud şâhidân güveği Şa‘bân bin Ahmed vekîli Mustafâ Dede bin Subaşı 

şâhidân Hâcı Şu‘ayb bin Yûnus ve Sofî bin ‘Îsâ ve dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 

60-23 Mehmed bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

Pîrîpâşâ Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Ahmed’in vekîli ‘Alî Fethullah bin Mûsâ’nın 

vekâleti Derviş bin Sefer ve Mustafâ bin (...silik...) ve güveği Mehmed bin ‘Îsâ’nın vekîli 

Seydî Mahmûd bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleri ile sâbit olup 

(...silik...) ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî gurre-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1 Rebî‘ü’l-âhir 

971 / 18 Kasım 1563). 

 

60-24 Hızır bin Meydân’ın Nikâhı 

Merâmderesi’nde Vefâ Mahallesi’nden Selîme bint-i Veli’nin vekîli Ahmed bin Hasan 

vekâleti Emrullah bin ‘Abdurrahîm ve Ahmed bin (...silik...) ve güveği Hızır bin Meydân 
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nâm kimesnenin vekîli Süleymân bin İbrahîm’in vekâleti Muhyiddîn bin Çini ve Ahmed bin 

Hâcı şehâdet (...silik...) akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-

rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-1 Velî bin Hızır’ın Nikâhı 

Mahalle-i Hâcıeymîr Hûndî bint-i Velî vekîli Memi bin Mehmed şâhidân Yûsuf bin 

Mehmed ve Murâd bin ‘Abdullah güveği Velî bin Hızır kendü hâzır olup altıyüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 

Kasım 1563). 

 

61-2 Mehmed bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

Sâlih Mahallesi’nden Şâhyuva(?) bint-i Yûsuf’un vekîli İshâk bint-i Şâh Umûr’un 

vekâleti Emîr bin Avdıl ve Murâd bin Mehmed şehâdetleri ile sâbit olup ve güveği Mehmed 

bin ‘Îsâ’nın vekîli Sâlih bin Mehmed’in vekâleti Muharrem bin Sefer ve Emîr bin ‘Abdullah 

şehâdetleri ile sâbit olup mehr-i mü’eccel üçyüz akça  olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-3 Pîr ‘Alî bin Bâli’nin Nikâhı 

Mahalle-i Topraklık’dan Ümmühân bint-i Emîr’in vekîli babası Emîr’in vekâleti Avdıl 

bin Hüseyin ve Mehmed bin Yahyâ şehâdetleri ile sâbit olup ve güveği Pîr ‘Alî bin Bâli 

vekîli Hâcı bin ‘Alî’nin vekâleti Ya‘kûb bin ‘Alî Mahmûd bin Mehmed şehâdetleri ile sâbit 

olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-

âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-4 ‘Abdî bin Nûrullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şerefşirîn’den Kamer bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Hâcı Ahmed bin ‘Alî’nin 

vekâleti Nazar Sofî bin ‘Alî ve Hâcı bin Seydî Ahmed güveği ‘Abdî bin Nûrullah kendü 

hâzır olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 

(1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-5 Hamza bin Mustafâ’nın Nikâhı 

‘Affân Mahallesi’nde Nefîse bint-i İsma‘îl’in vekîli Mahmûd bin ‘Alî’nin vekâleti 

Usta Bahâdır bin ‘Îsâ ve Mustafâ bin Seydî şehâdetleri ile sâbit olup güveği Hamza bin 

Mustafâ’nın vekîli İmîrza bin Kemâl’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup 

üçyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-6 Mehmed bin Yûsuf’un Nikâhı 

Seydîverî Mahallesi’nde Selîmşâh bint-i ‘Abdî’nin vekîli Safer bin ‘Âşık’ın vekâleti 

‘Ömer bin Habîb ve Mustafâ bin Safer şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin 

Yûsuf’un vekîli kendi hâzır olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 
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61-7 Mehmed bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mu‘în Mahallesi’nden Halîme bint-i Mehmed’in vekîli Mehmed bin Ahmed’in 

vekâleti Seydî Mahmûd bin Ahmed ve ‘Abdurrahman bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mehmed bin ‘Alî’nin vekîli Mustafâ bin ‘Abdullah’ın vekâleti Emrullah bin Ahmed 

ve Mustafâ Beg bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-8 Süleymân bin Yûsuf’un Nikâhı 

Dinkeş Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Mehmed’in vekîli Yûsuf bin Mahmûd’un 

vekâleti Mahmûd bin ‘Alî ve İbrahîm bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân 

bin Yûsuf’un vekîli Emrullah bin Sevindik’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu hurrire fî 5 Rebî‘ü’l-âhir 

sene 971 (22 Kasım 1563). 

 

61-9 Mûsâ bin Elmalı’nın Nikâhı 

Mahalle-i Kara‘arslan’dan Mihribân bint-i Hâcı Hüseyin’in mezkûr Hâcı Hasan’ı 

vekîli idüğü ‘Alî bin Hoca ve Mehmed bin Halîl şehâdetleri ile sâbit olup güveği Mûsâ bin 

Elmalı’nın vekîli Hamza bin Mustafâ’nın vekâleti Küçük bin Pîr ‘Alî ve Pîrî bin ‘Abdullah 

şehâdetleri ile sâbit olup mehr-i mü’eccel dörtbin akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn (971) (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-10 İshâk bin Seydî Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Kocac’dan Halîme bint-i Mûsâ bikrin vekîli mezkûr Mûsâ’nın vekâleti 

Yûsuf bin Seydî Ahmed ve Ahmed bin Mustafâ şehâdetleri ile sâbit olup ve güveği İshâk bin 

Seydî Ahmed’in vekîli Emîr bin (...silik...) nâm kimesnenin vekâleti (...silik...) bin Halîl ve 

Yûsuf bin Seydî Ahmed el-mezkûr şehâdetleri ile sâbit olup mehr-i mü’eccel ikibin akça 

olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-11 Seydî bin Veys’in Nikâhı 

Mahalle-i Seb‘ahân’da Fâtıma bint-i Kemâl nâm bâkirenin vekîli Nasrullah bin 

Emrullah’ın vekâleti Hâcı Velî bin Hoca ve Süleymân bin Hasan şehâdetleri ile sâbit olup ve 

güveği Seydî bin Veys’in vekîli Hâcı bin ‘Alî’nin vekâleti ‘Alî bin Hoca ve İbrahîm bin 

Hoca şehâdetleriyle sâbit olup sekizbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-12 Yûsuf bin Şa‘bân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Bordabaşı Asiye bint-i Mehmed vekîli babası Mehmed’in vekâleti Mustafâ 

bin Pîr Ahmed ve Ca‘fer bin Derviş şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yûsuf bin Şa‘bân vekîli 

Mahmûd Halîfe bin ‘Alî vekâleti Kara Memi bin Mustafâ ve Ya‘kûb bin Bâyezîd 

şehâdetleriyle sâbit olup rızâsız şehrden alup gitmemek şartı üzere beşbin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

18-27 Kasım 1563). 
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61-13 Mehmed bin Ümmet’in Nikâhı 

Kubbelimescid Mahallesi’nde Kimyâ bint-i Mustafâ’nın vekîli Hâcı Halîl bin 

Yahyâ’nın vekâleti Hâcı Emrullah bin Hâcı Mûsâ ve Hâcı ‘Alâ’eddîn bin Mûsâ 

şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mehmed bin Ümmet’in vekîli Hâcı Safer bin Mustafâ’nın 

vekâleti Hâcı Şeker bin Ümmet ve el-Hâcı Mustafâ bin Bâyezîd şehâdetleriyle sâbit olup 

dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî 15 Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (2 

Aralık 1563). 

 

61-14 İlyâs bin Murâd’ın Nikâhı 

Ferhûniye Mahallesi’nden Cihân bint-i ‘Abdullah’ın (vekîli) Memi bin İbrahîm’in 

vekâleti Mahmûd bin İbrahîm ve Halîl bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği İlyâs 

bin Murâd’ın vekîli Hâcı Mûsâ bin Mehmed’in vekâleti İnsân bin Mûsâ (ve) İlyâs bin 

Bayram şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-15 Kubâd bin Kâsım’ın Nikâhı 

Mahalle-i Habîbhoca Zülfî bint-i Hâcı Dâvud vekîli İbrahîm bin Hâcı Dâvud şâhidân 

Mehmed bin Mûsâ ve Nebî bin Aydoğmuş güveği Kubâd bin Kâsım kendü hâzır olup ‘akd 

olundu mehr-i mü’eccel sekizyüz akça fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 

Kasım 1563). 

 

61-16 Halîl bin Dâvud’un Nikâhı 

Aksinle Mahallesi’nden Fâtî bint-i Hamza’nın vekîli Sultân bin ‘Âdil’in vekâleti İlyâs 

bin Şâhkulu ve Süleymân bin Yahyâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Halîl bin Dâvud’un 

vekîli Yahyâ bin ‘Alî’nin vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 

971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-17 Süleymân bin ‘Îsâ’nın Nikâhı 

Seydîverî Mahallesi’nde Mâhpâşâ bint-i Mezîd’in vekîli Mezîd’in vekâleti 

‘Abdurrahman bin Seydî Mehmed ve Hızır bin Dündâr şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Süleymân bin ‘Îsâ kendi hâzır olup yirmi altun mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

61-18 Süleymân bin Mehmed’in Nikâhı 

Hocaferruh Mahallesi’nde Şâhpâşâ bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Hüseyin bin Ahmed’in 

vekâleti Dede Bâli bin Yûnus ve ‘Alî bin İlyâs şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân 

bin Mehmed’in vekîli Mustafâ bin ‘Îsâ’nın vekâleti ‘Alî bin Mustafâ ve Dede Bâli el-mezbûr 

şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 
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61-19 Hasan bin Hasan’ın Nikâhı 

Aynedâr Mahallesi’nde ‘Âyşe bint-i Hasan’ın vekîli Mustafâ bin Ramazân’ın vekâleti 

Velî bin Aydoğmuş ve Pîr Gâyib bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Hasan bin 

Hasan’ın vekîli Sefer bin Bahşâyiş’in vekâleti Timûr bin Bahşâyiş ve Hüseyin bin Mustafâ 

şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel sekizbin akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 

1563). 

 

61-20 Behrâm bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Pîres‘ad Selîmşâh bint-i Hüseyin vekîli dedesi Mûsâ şâhidân Îvad bin ‘Alî 

ve Pîr Ahmed bin Ümmet güveği Behrâm bin ‘Abdullah vekîli Seyyid Ya‘lı bin Ganî 

şâhidân ‘Abdulcelîl bin ‘Alî ve İshâk bin Mûsâ mehr-i mü’eccel ikibin akça olmak üzere 

‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

 

61-21 ‘Abdulkerîm bin ‘Ömer’in Nikâhı 

Sâhibyakası’ndan Emîne bint-i Hüseyin vekîli Yûsuf bin Ahmed şâhidân Sâlih bin 

Mürsel ve Lutfî Hoca bin İbrâhîm güveği ‘Abdulkerîm bin ‘Ömer kendü hâzır olup dörtyüz 

akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1563). 

 

61-22 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Sırçalu Mahallesi’nden Mercân bint-i ‘Abdullah’ın vekîli ‘Alî bin Eyne Begi’nin 

vekâleti Hüseyin bin Ahmed ve Keyvân bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup güveği Bilâl 

bin ‘Abdullah’ın vekîli Celâl bin Halîl’in vekâleti ‘Osmân bin Halîl ve Hüseyin bin Ahmed 

şehâdetleriyle sâbit olup yirmi altun mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

 

61-23 Mehmed bin Mustafâ’nın Nikâhı 

(...silik...) Fâtıma bint-i ‘Alî’nin vekîli Süleymân bin Yûnus nâm kimesnenin vekâleti 

Kubâd bin Eyne Begi ve Ca‘fer bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Mehmed 

bin Mustafâ’nın (...silik...) Mehmed ve mezkûr Kubâd şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire (...silik...) 971. 

 

61-24 Ramazân bin Yahyâ’nın Nikâhı 

(...silik...) bint-i Nebî’nin vekîli Kemâl Halîfe bin Sefer’in vekâleti Selman bin 

Süleymân ve Avdıl bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Ramazân bin Yahyâ’nın 

(...silik...) Hayreddîn bin Mustafâ ve ‘Abdulkerîm bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup altıbin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn 

sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

 

62-1 Memi bin Dâvud’un Nikâhı 

Mahalle-i Karye-i Yenikışlahân ‘Âyşe bint-i Mustafâ’nın vekîli İshak bin Begtemür’ün 

vekâleti Karaca bin İlyâs ve Celâl bin Kademeri şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Memi 
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bin Dâvud’un vekîli Kerîm bin Hüseyin’in vekâleti mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup ikibin 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn 

sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

 

62-2 Durmuş bin ‘Alî’nin Nikâhı 

‘Affân Mahallesi’nden Kıymet bint-i Sâtı’nın vekîli Receb bin ‘Osmân’ın vekâleti 

Hüsâm bin ‘Alî ve ‘Abdurrahman bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği Durmuş bin 

‘Alî’nin vekîli ‘Abdullah bin Mustafâ’nın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 19 Rebî‘ü’l-âhir 

sene (971) (15 Aralık 1563). 

 

62-3 ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Külâhcıyân ‘Âyşe bint-i ‘Acem vekîli ‘Alî bin Durmuş Mustafâ bin Mûsâ ve 

Mûsâ bin Muharrem şâhidân güveği ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah vekîli Ramazân bin ‘Abdî 

mezkûrân şehâdetleriyle altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî evâhir-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

 

62-4 Sevindik bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Yeni Mahalle’den Ümmü bint-i Hâcı’nın (vekîli) Nûrullah bin Hüsâm Halîfe’nin 

vekâleti Ya‘kûb Dede bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin Eyne Hoca şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği Sevindik (bin) ‘Abdullah’ın vekîli Ca‘fer bin Sâlih’in vekâleti Mustafâ el-mezkûr ve 

Ya‘kûb Dede el-mezbûr şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

8-16 Aralık 1563). 

 

62-5 Ümmet bin Ahmed’in Nikâhı 

İbn Sâlih Mahallesi’nden Hatun bint-i Hâcı Mehmed’in Hâcı Hürrem vekîli olup 

vekâleti Sâlih bin Hamza ve İbrâhîm bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Ümmet bin 

Ahmed’in vekîli Seydî bin Pîrî’nin vekâleti ‘Alî bin Yahyâ ve Ahmed bin Halîl 

şehâdetleriyle sâbit olup onbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

 

62-6 Nâmzedden Ayrılıp Başkasına Nikâh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ümmet bin Mustafâ be-muvâcehe-i Mehmed bin Ece Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ümmet meclis-i şer‘de mezbûr Ümmet muvâcehesinde 

bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp işbu Mehmed’in karındaşı kızı Müslime nâm kızı benim Ahmed 

nâm oğluma nâmzeddir nikâh olmuş değildir didiği mezkûr Mehmed talebiyle defter olundu  

Be-mahzar Sâdık Halîfe bin İmîrza ve Hüsâm bin el-Hâcı Hasan ve ‘Alî bin Cemâl. 

Mezbûre Müslime bint-i Hamza Sâlih Halîfe ibn İmîrza’nın vekâleti ‘Alî bin 

Hamza’nın ve Eyûb bin Hızır şehâdetleriyle sâbit olup güveği Sâlih bin el-Hâcı İsmâ‘îl 

vekîli Hüsâm bin el-Hâcı Hasan vekâleti ‘Alî bin Turuhân ve Mehmed bin İsmâ‘îl 

şehâdetleriyle sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 
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62-7 Mülk Satışı ve Nikâh 

Kazıyye-i Ümmühânî bint-i Kara Mehmed ma‘a Bekir bin ‘Abdî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Ümmühânî meclis-i şer‘de mezkûr Bekir 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup havlu-i İsfehâni’de hudûdu kıbleten ve 

şarken Hâcı bağına ve şimâlen Hüseyin bağına ve garben Hamza Çelebi bağına mühtehî olan 

bağımı oğlum mezbûr ‘Abdî’ye bey‘ ve temlîk eyledim teslîm eyledim deyüp mezkûr Bekir 

dahî kabûl ve kabz eyledim didiği ikrârları bi’t-taleb defter olundu ba‘dehu Fâtıma bint-i 

Velî ‘Îsâ Bâli bin Mustafâ’yı ‘akd-ı nikâha vekîl eylediği Oruç bin Ya‘kûb ve Çalabverdi bin 

Latîf şehâdetleriyle sâbit olup mezkûr Bekir kendü meclis-i şer‘a hâzır olup zikr olan bağı ve 

altıyüz akça dahî ve bir üst kaftanı mehr-i mu‘accel olup ve dörtbin akça mehr-i mü’eccel 

olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mustafâ ve Velî bin Balta. 

 

62-8 Hoca Ca‘fer bin Hâcı Yağlı’nın Nikâhı 

Mahalle-i Çerçiler Emîne bint-i Hâcı Pîr Ahmed’in vekîli Nasûh bin Mustafâ ‘Îsâ bin 

Bahşâyiş ve Mehmed bin ‘Abdî güveği Hoca Ca‘fer bin Hâcı Yağlı vekîli Hâcı Seydî ‘Alî 

bin Hâcı Eyne Begi şâhidân Pîrî Çelebi Efendi bin Süleymân ve Mehmed bin Yûsuf mehr-i 

mü’eccel yirmibin akça olup ‘akd olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

 

62-9 Bu Belge Darb Edilmiştir 

 

62-10 Seydî Ahmed bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Boşhâne Mahallesi’nden Emîne bint-i Hâcı ‘Alî vekîli Ahmed bin İlyâs Mustafâ bin 

İlyâs ve ‘Abdî bin Hâcı şâhidân güveği Seydî Ahmed bin ‘Alî vekîli Bostân bin Hızır 

şâhidân Yûsuf bin Hızır ve Mustafâ bin Mehmed mehr-i mü’eccel sekizyüz olup ‘akd 

(olundu). 

 

62-11 Pîr ‘Alî bin Habîb’in Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı Emine bint-i Hamza Dede vekîli Velî Dede bin Mûsâ şâhidleri 

Durmuş bin ‘Alî Süleymân Dede bin Yahyâ güveği Pîr ‘Alî bin Habîb vekîli Mihmâd bin 

Ramazân şâhidân Mûsâ bin Ramazân ve Hâcı Derviş bin Ramazân bir gümüş küpe ve bir 

alaca yorgan ve iki çenber mehr-i mu‘accelinden olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere ‘akd olundu. 

 

62-12 Namzedden Ayrılma ve Nikâh 

Kazıyye-i ‘Abdusselâm bin Yûsuf ma‘a Nisâ bint-i Sinân Dede. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nisâ meclis-i şer‘a Melek nâm anası ile hâzır 

olup mezbûr ‘Abdusselâm ve Hamza nâm nâmzed oldu muvâcehesinde ikrâr idüp ben 

‘Abdusselâm’a varırın Hamza’ya varmazın deyüp ve anası Melek dahî ‘Abdusselâm’a viririn 

deyüp bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-

16 Aralık 1563). 
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Be-mahzar Ahmed bin Yûsuf ve Hızır Bâli (bin) Ahmed ve Veys Ağa bin Hızır. 

Ba‘dehu Nûrullah bin Hızır mezbûre kıza vekîl olup ve ‘Abdusselâm’a babası Yûsuf 

vekîl olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr 

şuhûdü’l-mezkûrûn. 

 

62-13 Halîl bin Pîrî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Şeyh’de ‘Âyşe bint-i Mehmed’in vekîli ‘Ömer bin Nebî’nin vekâleti 

Mevlânâ Şa‘bân bin Mehmed ve Mehmed bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

Halîl bin Pîrî’nin vekîli Şa‘bân bin Mehmed’in vekâleti ‘Alî bin Halîl ve Mehmed el-mezkûr 

şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz (akça) mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

 

62-14 Sittî bint-i Hâcı Mehmed’in Nikâhı 

Değirmenderesi’nde Sittî bint-i Hâcı Mehmed’in vekîli Ramazân bin ‘Alî’nin vekâleti 

Mûsâ bin Hasan ve Bostân bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği vekîli ‘İvaz bin 

Turgud meclis-i şer‘de vekîl idüp binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh 

olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebi‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 

1563). 

 

62-15 İbrahîm bin Mehmed’in Nikâhı 

Kubbelimescid Mahallesi’nden ‘Aynî bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Ahmed bin 

Mehmed’in vekâleti Hâcı Bayram bin Mustafâ ve Mustafâ bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği İbrahîm bin Mehmed’in vekîli ‘Alî bin (...silik...) vekâleti Mehmed bin ‘Alî ve Hâcı 

Velî bin İbrahîm şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî selh-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 16 Aralık 1563). 

 

62-16 Seyyid Gâzi bin Bâli Dede’nin Nikâhı 

Şeyhsadreddîn re‘âyâsından Öylebanladı Mahallesi’nde sâkine Kiçi bint-i Süleymân’ın 

vekîli Mustafâ bin Ümmet’in vekâleti Velî bin İbrahîm ve Süleymân bin Halîl şehâdetleriyle 

sâbit olup güveği Seyyid (Gâzi) bin Bâli Dede’nin vekîli Ahmed bin Halîl’in kendi hâzır 

olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-

ûlâ sene 971 (1 Cemâziye’l-evvel 971 / 17 Aralık 1563). 

 

62-17 ‘Âyşe bint-i İskender’in Nikâhı 

Devlethatun Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i İskender’in vekîli Fahreddîn bin Mahmûd’un 

vekâleti Muharrem bin Hüseyin ve Hâcı İbrahîm bin ‘İvaz şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği (...silik...) vekîli Pîr Şa‘bân bin Mahmûd’un vekâleti Ümmet bin Murâd ve Ümmet 

bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel altıyüz akça olmak (...silik...). 

 

62-18 Mehmed bin el-Hâcı Kemâl’in Nikâhı 

Mahalle-i Şekerfürûş Mü’mine bint-i Hızır vekîli Ahmed bin Veys şâhidân Ramazân 

bin Hâcı Beg ve ‘Alî Dede bin (...silik...) güveği Mehmed bin el-Hâcı Kemâl vekîli mezkûr 

el-Hâcı Kemâl şâhidân Hasan bin Yûsuf ve Oruç (...silik...). 
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62-19 Emîne bint-i İbrahîm Sofî’nin Nikâhı 

Hâcı‘osmân Mahallesi’nden Emîne bint-i İbrâhîm Sofî’nin Velî bin Mustafâ’nın 

vekâleti İlyâs Sofî bin ‘Alî ve (...silik...) Yûsuf bin Bâli’nin vekîli ‘Alî bin Mûsâ’nın vekâleti 

Hasan bin Yûsuf Bekir bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) nikâh olundu fî’t-

târîh el-mezkûr (1 Cemâziye’l-evvel 971 / 17 Aralık 1563). 

 

63-1 Dâvud bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahmûd Dede Buk‘ası kurbunda Yeni Mahalle’de Güllü bint-i Velî vekîli Veys bin 

Allahverdi şâhidân Nûrullah bin Satı ve Hüseyin bin ‘Alî güveği Dâvud bin Hüseyin vekîli 

Yûsuf bin Mustafâ şâhidânü’l-mezkûrân mehr-i mü’eccel yüz akça olup ‘akd olundu fî 

evâ’il-i Cemâziye’l-evvel. 

 

63-2 Mehmed bin Nesîmi’nin Nikâhı 

Kalebecerb Mahallesi’nden Hümâ bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Seydî ‘Alî bin Molla 

Fakîh’in vekâleti Mehmed bin İbrahîm ve ‘Abdî bin Üveys şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Mehmed bin Nesîmi’nin vekâleti Ahmed bin Hamza ve Hâcı bin Kerîm şehâdetleriyle sâbit 

olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-

evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

 

63-3 Seydî Mahmûd’un Nikâhı 

Şeyhsadreddîn Mahallesi’nden Hûndî bint-i Behlül’ün vekîli Hüseyin bin Derviş’in 

vekâleti Gâzi bin Mustafâ ve Elvân bin Turgud şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Seydî 

Mahmûd’un vekîli Hâcı Hüseyin olup meclis-i şer‘de vekîl idüp ikiyüz akça mehr-i mü’eccel 

olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 

Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

 

63-4 Mûsâ bin Memi’nin Nikâhı 

Türbe-i Celâliye Mahallesi’nden Cemîle bint-i ‘Alî’nin vekîli Mehmed bin Yûsuf’un 

vekâleti Hızır Bâli bin ‘Alî ve Hasan bin Memi şehâdetleriyle sâbit olup güveği Mûsâ bin 

Memi’nin vekîli İdrîs bin Hamza’nın vekâleti Sarı bin Avdıl ve Mehmed bin Memi 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

 

63-5 Velî bin Pîr Hasan’ın Nikâhı 

Mahalle-i İbn Sâlih Mihrî bint-i Altuncu Ahmed bin Halîl vekîli Hoca ‘Alî bin 

Mehmed ve Hüseyin bin ‘Abdullah şâhidân güveği Velî bin Pîr Hasan vekîli Mûsâ bin 

Süleymân şâhidân Seyyid Ahmed bin Hamza ve Emîr bin Parsî Hoca dörtbin akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 

971 / 17-26 Aralık 1563). 
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63-6 Hasan bin Turud’un Nikâhı 

Mahalle-i Değirmenderesi Şehrî bint-i Velî vekîli Hâcı bin Yûsuf şâhidân Hızır bin 

Ya‘kûb ve Hasan bin Hâzır güveği Hasan bin Turud ‘Abdurrahman bin Latîf kendü hâzır 

olup mezkûru vekîl idüp üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

63-7 Muharrem bin Aslan’ın Nikâhı 

İçkal‘a Mahallesi’nden Safiye bint-i Cemâl’in vekîli Hüseyin bin ‘Ömer’in vekâleti 

‘Ömer bin Pîr Ahmed ‘Alî bin ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Muharrem bin 

Aslan’ın vekîli ‘Osmân Çelebi bin Hüdâ’nın vekâleti Pîr ‘Alî bin Günlü ve ‘Ömer oğlu 

Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup sekizbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh 

olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

 

63-8 Güvendik bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Takyeci(...silik...)’den Pîrpâşâ bint-i Memi meclis-i şer‘de ‘Abdurrahman 

bin Latîf’i vekîli idüp ve güveği Güvendik bin Yûsuf’un vekîli Mehmed bin Yûsuf’un 

vekâleti Hâcı Ahmed bin Hamza ve Yûsuf bin Pîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup yüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-Cemâzeyn sene 

971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

 

63-9 ‘Abdurrahman bin Süleymân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Yediler Melek bint-i Yûsuf vekîli Hüseyin bin Pîrî şâhidân ‘Alî bin Seydî 

Ahmed ve Mustafâ bin Eydik güveği ‘Abdurrahman bin Süleymân vekîli Satı bin Hoca ‘Alî 

şâhidân-ı mezkûrân üçbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-

evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

 

63-10 Mehmed bin Mustafâ Çavuş’un Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdul‘azîz Nefîse bint-i Mustafâ vekîli Mustafâ el-mezkûr şâhidân ‘Abdî 

bin Hızır Bâli ve Hüseyin bin Hasan güveği Mehmed bin Mustafâ Çavuş vekîli Derviş bin 

Hoca Pîrî şâhidân Hâcı Mehmed bin Nasûh ve Hasan bin Mehmed ikibin akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 

1563). 

 

63-11 Hasan bin ‘Osmân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Aymanâs Ümmühânî bint-i ‘Osmân vekîli Hâcı Mehmed bin Habîb şâhidler 

Pîr Ahmed bin ‘Alî ve Mustafâ bin Nebî güveği Hasan bin ‘Osmân vekîli ‘Osmân bin ‘Alî 

şâhidân-ı mezkûrân mehr-i mü’eccel altıbin akça olup ‘akd olundu. 

 

63-12 Bahâdır bin Sevindik’in Nikâhı 

Mahalle-i Sırçalı Fâtıma bint-i Pîrlî vekîli İbrâhîm bin Mezîd şâhidân Ca‘fer bin Kul 

ve Satılmış bin Süleymân güveği Bahâdır bin Sevindik vekîli Dâvud bin Cemîl şâhidân 

Ya‘kûb bin Sevinc ve Hâcı bin Sülbiye mehr-i mü’eccel dörtbin akça olup ‘akd olundu fî’t-

târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 
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63-13 Durmuş bin Aydoğmuş’un Nikâhı 

Mahalle-i Sadırlar’da Kızlarbegi bint-i Velî’nin vekîli Çırak Sofî’nin vekâleti ‘Îsâ bin 

Bahşâyiş ve Mahmûd bin Du‘âcı şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Durmuş bin 

Aydoğmuş’un vekîli (...silik...) bin Aydoğmuş’un vekâleti Emîr bin Tavacı ve Bâli bin 

Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 

8 Ocak 1564). 

 

63-14 Mûsâ bin Yaylı’nın Nikâhı 

Mahalle-i Hâcıhasan Ördek bint-i Pîr Gâyib vekîli Mûsâ bin Hamza şâhidân Bekir bin 

Memi ve ‘Alî bin Kerim güveği Mûsâ bin Yaylı vekîli ‘Abdurrahman kendü hâzır olup vekîl 

idüp mehr-i mü’eccel altıyüz akça olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-

evvel 971 / 27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 

 

63-15 Hızır bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı ‘Âyşe bint-i Hoca vekîli ‘Abdurrahman bin Mustafâ şâhidân 

Durmuş bin ‘Alî ve Mustafâ bin Sâlih güveği Hızır bin Mehmed vekîli Mustafâ bin Ümmet 

şâhidân-ı mezkûrân bin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel. 

 

63-16 Latîf bin ‘Alî Fakîh’in Nikâhı 

Altunluçeşme Mahallesi’nde Fâtıma bint-i Hüseyin’in vekîli ‘Ömer bin Mahmûd’un 

vekâleti Ahmed bin Mahmûd ve Hâcı Velî bin Hoca şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Latîf 

bin ‘Alî Fakîh’in vekîli Budak bin İlyâs’ın vekâleti Nûrullah Çelebi bin Mehmed Çelebi ve 

Hâcı ‘Alî el-mezkûr şehâdetleriyle sâbit olup beşbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-

ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 

Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 

 

63-17 Ahmed bin Yahyâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i İbn Sâlih Hânî bint-i ‘Alî vekîli Hızır bin Yûsuf şâhidân Hüseyin bin Nebî 

ve Bahşî bin Mustafâ güveği Ahmed bin Yahyâ vekîli Receb bin Mezîd şâhidân Hasan bin 

Yûsuf ve Yûnus bin Türenşe mehr-i mü’eccel altıbin akça olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 

 

63-18 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Karye-i Karaüyük’den Şeker bint-i Bahşâyiş vekîli Mustafâ bin Hamza şâhidân ‘Alî 

bin ‘Îsâ ve Mahmûd bin ‘Acem güveği Bilâl bin ‘Abdullah vekîli ‘Alî bin Gaybî şâhidân 

‘Abdurrahman bin Latîf ve Memi bin Pîr ‘Alî ikibin akça mehr-i mü’eccel fî’t-târîh el-

mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 
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63-19 Yûsuf bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

‘Alîgâv Mahallesi’nden Gülizâr bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Süleymân bin Velî’nin 

vekâleti Mahmûd bin Mehmed ve Pîr Ahmed bin Saltık şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Yûsuf bin ‘Abdullah’ın vekîli ‘Alî Beg bin Hüseyin’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 16 

Cemâziye’l-evvel sene 971 (4 Ocak 1564). 

 

63-20 Mehmed bin Hüseyin’in Nikâhı 

Mahalle-i Muhtâr Emîne bint-i Pîr ‘Alî vekîli Halîl Çelebi bin Hâcı Emrullah şâhidân 

Hâcı Selîm bin Selîm ve Mustafâ bin Yûsuf güveği Mehmed bin Hüseyin vekîli Mahmûd 

bin ‘Alî şâhidân-ı mezkûrân dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

63-21 Latîf bin ‘Âşık Pâşâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Altunluçeşme Mü’mine bint-i Sevinç vekîli Ahmed bin Hamza şâhidân 

Süleymân bin Kırca ve Ahmed bin Savlık güveği Latîf bin ‘Âşık Pâşâ kendü hâzır olup 

altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

63-22 Mehmed bin İbrahîm’in Nikâhı 

Mahalle-i İçkal‘a Sittî bint-i Mehmed vekîli Ahmed bin Mahmûd şâhidân ‘Îsâ bin 

Ahmed ve ‘Abdulkerîm bin ‘Abdurrahman güveği Mehmed bin İbrâhîm bin ‘Ömer Halîfe 

bin Yûsuf şâhidân Mustafâ bin Esbiyâ ve ‘Aynî bin Seydî dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup 

‘akd olundu. 

 

63-23 Emîr bin Hoca ‘Alî’nin Nikâhı 

Sadırlar Mahallesi’nden Yasemin bint-i ‘Abdullah’ın vekîli İbrâhîm bin Mustafâ’nın 

vekâleti Ahmed bin Hoca ‘Alî ve Halîl Baba bin Hamza Dede şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği Emîr bin Hoca ‘Alî’nin vekîli Hayreddîn Halîfe’yi meclis-i şer‘de vekîl idüp dörtyüz 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn 

(11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 

 

63-24 Ahmed bin Ramazân’ın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhevi’nden Mü’mine bint-i Mustafâ’nın (vekîli) ‘Alî Dede bin 

Mustafâ’nın vekâleti Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve ‘Alî bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Ahmed bin Ramazân’ın (...silik...) mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup (mehr-i) 

mü’eccel beşyüz akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn 

971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 

 

63-25 Mehmed bin Hüsâm’ın Nikâhı 

(...silik...) bint-i Mahmûd vekîli Ahmed bin Mahmûd şâhidân Hüsâm bin Halîl ve 

Mehmed bin ‘Arab güveği Mehmed bin Hüsâm (...silik...) şâhidân Halîl bin Hüsâm ve Mûsâ 

bin İshâk altıyüz akça mehr-i mü’eccel ‘akd olundu. 
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63-26 ‘Îsâ bin ‘Alî’nin Nikâhı 

(...silik...) bint-i ‘Osmân vekîli Mehmed bin Hamza şâhidân ‘Osmân bin Hüseyin ve 

Alî bin Sâlih güveği ‘Îsâ bin ‘Alî (...silik...) şâhidân-ı mezkûrân mehr-i mü’eccel ikibin akça 

fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

64-1 ‘Abdî bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i Hâcıeymir Cemîle bint-i Mehmed vekîli Memi bin Mehmed şâhidân Murâd 

bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin Halîl güveği ‘Abdî bin Yûsuf vekîli Velî bin Hızır şâhidân 

Mahmûd bin Ahmed ve Mehmed bin Mustafâ ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî Cemâziye’l-evvel. 

 

64-2 Hüseyin bin Nasûh’un Nikâhı 

Mahalle-i Mu‘în’den Selîme bint-i Mehmed Fakîh vekîli Mustafâ bin ‘Abdî Fakîh 

şâhidân Mustafâ bin Emîr ve Hızır bin Eylik güveği Hüseyin bin Nasûh vekîli Hamza bin 

‘Alî şâhidân Mustafâ bin Emîr ve Veys bin Emîr mehr-i mü’eccel dörtbin (akça) olup ‘akd 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

64-3 ‘Osmân Çelebi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Kubbelimescid Ümmühânî bint-i Hâcı Emrullah vekîli Habîb Nasûh bin 

Muhâd şâhidân Hâcı ‘Alâ’eddîn bin Hâcı Mûsâ ve Hamza bin Ahmed güveği Molla 

Hüdâlı’nın oğlu ‘Osmân Çelebi vekîli Mahmûd Çelebi bin Hâcı ‘Îsâ şâhidân Lutfî bin ‘Alî 

Fakîh ve Dede Bâli bin Mahmûd mehr-i mü’eccel onaltıbin (akça) olup ‘akd olundu fî’t-târîh 

el-mezbûr. 

 

64-4 Hüseyin bin Menteşe’nin Nikâhı 

Mahalle-i Meydân’dan Hûrî bint-i Hüseyin’in vekîli Ya‘kûb bin Yûsuf’un vekâleti 

Mehmed bin Memi ve Koca bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Hüseyin bin 

Menteşe’nin vekîli Mahmûd bin ‘Alî’nin vekâleti Bâyezîd bin Hızır ve Mûsâ bin İbrâhîm 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 8 Ocak 1564). 

 

64-5 ‘Osmân bin ‘Ömer’in Nikâhı 

Şeyhahmed Mahallesi’nden Kadrî bint-i Teberrük’ün vekîli Hâcı Mehmed bin İshak’ın 

vekâleti Hüdâverdi bin Kemâl ve Memi bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

‘Osmân bin ‘Ömer’in vekîli Bâyezîd Fakîh bin Sıddîk’ın vekâleti Mahmûd bin Mehmed ve 

Hüdâverdi el-mezkûr şehâdetleriyle sâbit olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 8 Ocak 1564). 

 

64-6 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Karye-i Gündiki’den Cennet bikr bint-i Yûsuf’un vekîli babası el-mezkûr Yûsuf vekîli 

olup ve Bilâl bin ‘Abdullah güveği olup vekîli İbrâhîm bin Hamza’nın vekâleti Velî bin Bâli 
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ve Hamza bin Bâli şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı 

nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 

27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 

 

64-7 Yûsuf bin Zekeriyâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhmezîd’de Zelîhâ bint-i Mehmed vekîli ikrâr-ı Dede bin Pîrî Derviş 

şâhidân Behlül bin Beğendik ve Süleymân bin Hüseyin güveği Yûsuf bin Zekeriyâ kendü 

hâzır olup ‘Abdurrahman bin Latîf’i vekîl idüp altıyüz akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd 

olundu. 

 

64-8 İdrîs bin Nebî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Çeşmekapusu Selîme bint-i Yûsuf vekîli Memi bin Hâbil şâhidân Ya‘kûb 

bin Dâvud ve Mustafâ bin ‘Alî güveği İdrîs bin Nebî kendü hâzır olup ikiyüz akça mehr-i 

mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

64-9 Hızır Bâli bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Kâdı‘asker’den Zeynî bint-i İyâs’ın vekîli el-Hâc Lutfî bin Mahmûd’un 

vekâleti Mustafâ bin ‘Abdî ve Ahmed bin Hasan şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Hızır 

Bâli bin ‘Abdî’nin vekîli Receb bin Kâsım’ın vekâleti Emrullah bin Yûsuf ve ihve Mustafâ 

şehâdetleriyle sâbit olup ve dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 

 

64-10 Mehmed bin ‘Ömer’in Nikâhı 

Mahalle-i Mü’min Şehrî bint-i Mezîd vekîli dedesi Lutfî bin Ramazân şâhidân Mûsâ 

bin İnsân ve ‘Alî bin Lutfî güveği Mehmed bin ‘Ömer vekîli Ramazân bin ‘Alî şâhidânü’l-

mezbûrân dörtbin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu. 

 

64-11 Yûsuf bin Aydoğmuş’un Nikâhı 

Mahalle-i Tebetler(?) Halîme bint-i ‘Alâ’eddîn vekîli Hasan bin Mahmûd şâhidân ‘Îsâ 

bin Ümmet ve Hâcı Halîfe bin Mahmûd güveği Yûsuf bin Aydoğmuş vekîli mezkûr 

Aydoğmuş şâhidân Velî bin Nasûh ve Ahmed bin Hâcı Mehmed mehr-i mü’eccel otuzsekiz 

altun olup ‘akd olundu. 

 

64-12 Sa‘îd bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hûrî bint-i Ahmed rızâsı ile Sa‘îd bin ‘Abdullah nâm 

‘Arab’a ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd olundu. 

 

64-13 ‘Îsâ bin Bahşâyiş’in Nikâhı 

Burhândede Mahallesi’nden Emîne bint-i Hâcı Ya‘kûb vekîli Mustafâ bin Lutfî 

şâhidân ‘Alî bin Lutfî ve Yûsuf bin Sâlih güveği ‘Îsâ bin Bahşâyiş vekîli Safer bin Mehmed 

şâhidânü’l-mezkûrân mehr-i mü’eccel ikibin (akça) olup ‘akd olundu fî’t-târîh el-mezbûr 

(21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 8 Ocak 1564). 
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64-14 Bekdâş bin Mehmed’in Nikâhı 

Sâhibyakâsı’ndan Hâcıkadın bint-i Emîr’in vekîli Mehmed bin Hüdâverdi’nin vekâleti 

Süleymân bin Habîb ve Emîr bin İsma‘îl şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Bektaş bin 

Mehmed’in vekîli İbrâhîm bin Mustafâ’nın vekâleti Velî bin Halîl ve Süleymân el-mezkûr 

şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu 

hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 8 Ocak 1564). 

 

64-15 İbrahîm bin Pîr Ahmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Sırçalı Emîne bint-i Mahmûd vekîli Süleymân bin Bahşâyiş şâhidân Hâcı 

Yitilmiş bin Mahmûd ve Ya‘kûb bin Hasan güveği İbrâhîm bin Pîr Ahmed vekîli Pîr Esed 

bin Pîr Ahmed şâhidân-ı mezkûrân mehr-i mü’eccel dörtbin akça olup ‘akd olundu. 

 

64-16 Mehmed bin Bahşâyiş’in Nikâhı 

Sâhibyakası’ndan Fâtıma bint-i İshak nâm bâkirenin vekîli el-Hâc Sefer bin 

Erdoğdu’nun vekâleti Mahmûd Dede bin İbrâhîm ve ‘Alî Dede bin Mustafâ şehâdetleriyle 

sâbit olup ve güveği Mehmed bin Bahşâyiş’in vekîli Mehmed bin ‘Abdî nâm kimesne 

vekâleti Mahmûd Dede el-mezkûr ve ‘Alî el-mezbûr şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i 

mü’eccel dörtbin akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî gurre-i Âhirü’l-cemâzeyn 

sene 971 (1 Cemâziye’l-âhir 971 / 16 Ocak 1564). 

 

64-17 ‘Abdî bin Ahmed Dede’nin Nikâhı 

Mahalle-i Şems-î Tebrîzî Hânî bint-i Hâcı Emrullah vekîli İsmâ‘îl bin Hızır şâhidân 

Ahmed bin İshak ve Ca‘fer bin Hüdâverdi güveği ‘Abdî bin Ahmed Dede vekîli Emîr 

Mehmed bin İsmâ‘îl şâhidân ‘Îsâ bin ‘İvaz ve Hasan bin Hüseyin mehr-i mü’eccel onikibin 

(akça) olup ‘akd olundu. 

 

64-18 ‘Ömer bin Efendi’nin Nikâhı 

Mahalle-i Şems-î Tebrîzî’den Cemîle bint-i Hoca ‘Ömer’in vekîli Ümmet bin ‘Alî’nin 

vekâleti Velî bin Latîf ve Halîl bin ‘Osmân şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği ‘Ömer bin 

Efendi’nin vekîli Mehmed bin Hâcı’nın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup mehr-i mü’eccel altıyüz akça olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

 

64-19 Pîr Ahmed bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Seydîverî’de Cemîle bint-i Yûnus’un vekîli karındaşı Mehmed bin 

Yûnus’un vekâleti Pîrî oğlu Hamza ve ‘Abdullah oğlu Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği Pîr Ahmed bin Mehmed’in vekîli Halîl bin İbrahîm’in vekâleti şâhidân-ı mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel ikibin akça olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 

evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 
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64-20 Mustafâ bin İbrahîm’in Nikâhı 

Mahalle-i İbn Sâlih ‘Âyşe bint-i Velî vekîli İlyâs bin İbrâhîm şâhidân Durmuş bin ‘Alî 

ve ‘Alî bin Erdoğdu güveği Mustafâ bin İbrâhîm vekîli Mehmed bin Hamza şâhidân 

‘Abdurrahman bin Mustafâ ve Safer bin Erdoğdu mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

 

64-21 ‘Âdilşâh bin Mehmed’in Nikâhı 

‘Ârî Mahallesi ‘Âyşe bint-i Yûsuf vekîli Latîf bin Pîrî şâhidân ‘Abdî bin Mehmed ve 

Hâcı Mahmûd bin Mehmed güveği ‘Âdilşâh bin Mehmed’in vekîli Ahmed bin Hâcı 

Mehmed şâhidân Hüsâm bin Mahmûd ve Hâcı ‘Alî bin Velî mehr-i mü’eccel sekizbin akça 

olup ‘akd olundu. 

 

64-22 Haydar bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Karye-i Hatîb’dan Fâtıma bint-i Muharrem’in vekîli İmîrza bin ‘Alî Baba’nın vekâleti 

Pîrî bin ‘Alî Baba ve Mustafâ bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Haydar bin 

‘Abdullah’ın vekîli Hâcı Derviş bin Pîrî’nin vekâleti Hüsâm bin Körpe ve Hasan bin Körpe 

şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) üzere ‘akd olundu. 

 

64-23 Mûsâ bin Hâcı Îvad’ın Nikâhı 

Mahalle-i Mücellid ‘Aynî bint-i Kazanfer vekîli Seyyid Mehmed bin İsmâ‘îl şâhidân 

Emîr bin Memi ve Nûrullah bin ‘Alî güveği Mûsâ bin Hâcı Îvad vekîli Mehmed bin Yûsuf 

şâhidân ‘Alî bin Mustafâ ve Nûrullah bin ‘Alî ikibin akça mehr-i mü’eccel olup ‘akd olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

 

64-24 Mûsâ bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Çiftenerdübân’dan Rûşen bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Hâcı ‘Alî bin 

‘Abdullah’ın vekâleti Hüseyin bin Safer güveği Mûsâ bin Hamza kendü hâzır olup altıyüz 

akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu. 

 

65-1 Hüseyin bin Ulaş’ın Nikâhı 

Mahalle-i Değirmenderesi Hadîce bint-i Ahmed vekîli Mustafâ bin Ulaş şâhidân Hâcı 

bin ‘Abdullah ve Mehmed bin Ulaş güveği Hüseyin bin Ulaş vekîli Derviş bin Ulaş şâhidân 

Mahmûd bin Resûl ve İsmâ‘îl bin Mahmûd ikibin akça mehr-i mü’eccel. 

 

65-2 Mustafâ bin Hasan’ın Nikâhı 

Mahalle-i Dehüdâ Hânî bint-i Ca‘fer vekîli Hâcı Safer bin Hasan şâhidân Receb bin 

Lutfî ve Ramazân bin Hamza güveği Mustafâ bin Hasan vekîli Hamza bin Mustafâ şâhidân 

Yûsuf ve Hürrem bin Hasan mehr-i mü’eccel binsekiz akça olup ‘akd olundu fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 
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65-3 Ahmed bin İmîrza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Şems-i Tebrîzî’den Zülfü bint-i Mehmed vekîli Derviş bin Sarı şâhidân Hâcı 

‘Alî bin Memi ve ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahîm güveği Ahmed bin İmîrza şâhidân Derviş 

bin Mezîd ve Oruç bin Ya‘kûb altıbin akça mehr-i mü’eccel fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

65-4 Murâd bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Helvâcısüleymân Mahallesi’nden Hüsnâ bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Mustafâ bin 

Yûsuf’un vekâleti Mustafâ bin ‘Abdî ve Lutfî bin İbrahîm şehâdetleriyle sâbit olup güveği 

Murâd bin Mustafâ’nın vekîli Yûsuf bin Hızır’ın vekâleti Süleymân bin Mehmed ve Hoca 

Velî bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

olundu hurrire fî 13 Cemâziye’l-âhir sene 971 (28 Ocak 1564). 

 

65-5 Bâyin Talâkdan Sonra Nikâh 

Sûret-i sicil (...okunmuyor...) fahrü’l-kuzât Mehmed Çelebi Efendi el-kâdı-i be-

Kütahya. 

Oldur ki Hızır Bâli bin Kılıç nâm gurbet meclis-i şer‘de ikrâr idüp hâliyâ ben mukâta‘a 

tutup gider oldum câyiz ki çok eğlenem vardığım yerden gelmem eğer ki târîh-i defterden 

doksan güne gelmezsem zevcem olan Hânî bint-i Kürdî benden bâyin talâk boş olsun ve eğer 

ki kula gelirsem nafakasından olan mezkûr Kürdî’ye ikiyüz akça vireyim didikde mezkûr 

Kürdî kabûl ve tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu cerâ zâlike ve hurrire fî selh-i Zî’l-hicce 

sene 971 (29 Zî’l-hicce 971 / 8 Ağustos 1564). 

Be-mahzar Dâvud Beg (...silik...) ‘ulûfeciyân-ı yemîn ve Bazarlu el-muhzır ve Îvad el-

muhzır ve Umûr Fakîh bin ‘Îsâ Fakîh ‘an Karye-i Yenice ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu zikr olan sicil mûcibince eğer mâni‘-i şer‘iyesi ve ‘örfiyesi yoğsa Latîf bin 

Pîrî nikâh olmasına izn virildi hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

65-6 Emrullah bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Seydîverî Mü’mine bint-i Hüseyin vekîli Yaylı bin ‘Abdî şâhidân Hüseyin 

bin ‘Alî ve Muharrem bin Süleymân güveği Emrullah bin ‘Alî vekîli Memiş bin İmîrza 

şâhidân ‘Alî bin Mustafâ ve Hüseyin bin ‘Alî mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd olundu fî 

evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

65-7 Hasan bin Saltuk’un Nikâhı 

Mahalle-i Biremânî’den Emîne bint-i Hüseyin’in vekîli Yahyâ bin İlyâs’ın vekâleti 

Behrâm bin ‘Abdullah ve Ramazân bin Yahyâ şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Hasan bin 

Saltuk’un vekîli el-Hâcı Mehmed bin İshak nâm kimesnenin vekâleti Mehmed bin İlyâs ve 

Kâsım bin ‘Abidîn şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı 

nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 

Ocak- 4 Şubat 1564). 
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65-8 Mehmed bin Süleymân’ın Nikâhı 

Şems-i Tebrîzî Mahallesi’nden Kamer bint-i Memi’nin vekîli İsma‘îl bin Hızır’ın 

vekâleti Hâcı Emrullah bin ‘Ömer ve Süleymân bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mehmed bin Süleymân’ın vekîli Mehmed bin ‘Alî’nin vekâleti Hızır bin Süleymân 

ve Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 

1564). 

 

65-9 Cevher bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Sedirler’den Sultân bint-i Yûnus’un vekîli mezkûr Yûnus şâhidân Murâd bin Nasûh ve 

Mahmûd bin Du‘âcı güveği Cevher bin ‘Abdullah vekîli Pîrî Dede bin Sarı şâhidân Hâcı 

Durmuş bin Sarı ve Hoca bin Mûsâ mehr-i mü’eccel altıyüz akça olup ‘akd olundu fî’t-târîh 

el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

65-10 ‘Alî bin Şu‘ayb’ın Nikâhı 

Mahalle-i Çirkâb Hüsnâ bint-i ‘Abdullah vekîli Sinân Çavuş bin Mustafâ Çavuş 

şâhidân Karagöz bin ‘Abdullah ve ‘Abdî bin Ken‘ân güveği ‘Alî bin Şu‘ayb kendü hâzır 

olup mehr-i mü’eccel üçyüz (akça) olup ‘akd olundu. 

 

65-11 Kartal bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Hocaşeker’de (...silik...) bint-i Mustafâ’nın vekîli Mehmed bin Yûsuf’un 

vekâleti Ahmed bin Ramazân ve Hüseyin bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

Kartal bin ‘Abdullah vekîli Ümmet bin ‘Abdurrahman’ın vekâleti Lutfî bin Nûrullah ve 

Hüseyin el-mezkûr şehâdetleriyle sâbit olup mehr-i mü’eccel dörtyüz akça olmak üzere 

‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 

Şubat 1564). 

 

65-12 Mehmed bin Mustafâ’nın Nikâhı 

İslîm bint-i Mehmed’in kendi hâzıra olup güveği Mehmed bin Mustafâ dahî kendi 

hâzıra olup iki altun mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

 

65-13 Halîl bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Mahalle-i Sedirler Şâhlı bint-i Mahmûd vekîli Yûsuf bin Îvad şâhidân İbrâhîm bin 

Hüseyin ve İbrâhîm bin Mustafâ güveği ‘Alî oğlu Halîl vekîli Süleymân bin Hâcı Yûsuf 

şâhidân Mübârek bin ‘Abdullah ve İbrâhîm bin Mustafâ üçyüz akça mehr-i mü’eccel olup 

‘akd olundu. 

 

65-14 Ahmed bin Ya‘kûb’un Nikâhı 

Çiftenerdibân Mahallesi’nden Mü’mine bint-i Süleymân vekîli ‘Alî bin Mûsâ şâhidân 

Ahmed bin Âhî Melek Behrâm bin ‘Abdullah güveği Ahmed bin Ya‘kûb vekîli Hüseyin bin 

Ahmed şâhidân mezkûr Ahmed ve mezbûr Behrâm mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd 

olundu. 
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65-15 Aydoğmuş bin Mustafâ’nın Nikâhı 

Mahalle-i Şeyhevi Ünzile bint-i ‘Alî vekîli mezkûr ‘Alî şâhidân Lutfî bin İlyâs ve ‘Îsâ 

bin ‘Alî güveği Aydoğmuş bin Mustafâ kendü hâzır olup mehr-i mü’eccel beşyüz akça olup 

‘akd olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 

1564). 

 

65-16 Kanber bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Şerefeddîn Mahallesi’nde Deber bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Hâcı Mustafâ bin ‘Alî’nin 

vekâleti Emîrşâh bin ‘Alî ve Hamza bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Kanber bin 

‘Abdullah kendi hâzır olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Efendisi evinden alup gitmemek şartıyla. 

 

65-17 Muslî bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Hocafârûk Cemîle bint-i Hızır vekîli mezkûr Kara ‘Alî Koca bin Mustafâ 

şâhidân Receb bin Mehmed ve ‘Alî bin İbrâhîm güveği Muslî bin ‘Abdullah vekîli Ahmed 

bin ‘Abdullah şâhidân Velî bin Pîr Gâzi ve Gâzi bin Ya‘kûb mehr-i mü’eccel ikibin akça 

olup ‘akd olundu.  

 

65-18 Yâkût bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i Topraklık Kûbî bint-i Hamza Dede vekîli mezkûr Hamza Dede şâhidân ‘Alî 

bin Yahyâ ve Hızır bin ‘Alî güveği Yâkût bin ‘Abdullah vekîli İshâk bin Mehmed 

şâhidânü’l-mezbûrân mehr-i mü’eccel altıyüz akça olunup ‘akd olundu. 

 

65-19 İbrâhîm bin Mü’min’in Nikâhı 

Mahalle-i Türk‘alî Cemîle bint-i Lutfî vekîli Hüseyin bin İbrahîm şâhidân Hâcı ‘Alî 

bin İbrâhîm ve Velî bin Ümmet güveği İbrâhîm bin Mü’min vekîli Behrâm bin ‘Abdullah 

şâhidân İdrîs bin Pîrî ve Halîl bin Yûnus mehr-i mü’eccel ikibin akça olup ‘akd olundu. 

 

65-20 Bahşî bin Hamza’nın Nikâhı 

Mahalle-i Hâcıeymîr Ördek bint-i Yûsuf vekîli Bâli bin Halîl şâhidân Mehmed bin 

Mustafâ ve İbrahîm bin ‘Alî güveği Bahşî bin Hamza vekîli Hamza bin Halîl kendü hâzır 

vekîl idüp mehr-i mü’eccel dörtbin (akça) olup ‘akd olundu. 

 

65-21 Yumlu bin Yûsuf’un Nikâhı 

Mahalle-i ‘Abdul‘azîz Fâtıma bint-i Mahmûd vekîli Mustafâ bin Mahmûd şâhidân 

Sâlih bin Mahmûd ve ‘Alî bin Süleymân güveği Yumlu bin Yûsuf vekîli Ahmed bin İbrâhîm 

şâhidân Ahmed bin Îvad ve ‘Alî bin Süleymân mehr-i mü’eccel bin akça olup ‘akd olundu. 
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65-22 Hasan bin Ahî’nin Nikâhı 

(...silik...) Sittî bint-i Hâcı Sinân vekîli Mehmed bin Lutfî şâhidân Ramazân bin ‘Alî ve 

Mustafâ bin Lutfî güveği Hasan bin Âhî (...silik...) şâhidân Ahmed bin Mustafâ Ramazân bin 

‘Alî mehr-i mü’eccel ikibin (akça) olup ‘akd olundu. 

 

65-23 ‘Âyşe bint-i Hamza’nın Nikâhı 

(...silik...) ‘Âyşe bint-i Hamza’nın vekîli Hüseyin bin Hasan Fakîh’in vekâleti Hoca 

‘Alî bin Mustafâ ve Bâli bin Pîrî Fakîh şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) dörtyüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 3 Receb sene 971 (16 Şubat 1564). 

 

65-24 Nikâh 

(...silik...) bint-i Hasan’ın vekîli Hâcı Hüseyin bin Mahmûd’un vekâleti Yûsuf bin 

‘Osmân ve Yûsuf bin Aydoğmuş şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) Lutfî’nin vekâleti 

Mehmed bin Gaybî ve Güvendik bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup altıbin akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

66-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i akça-i Pelîl Hatun be-vakf el-mütevelli Hâcı bin ‘Alî Pâşâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hamza bin Yûsuf fî meclis-i şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zikr olan vakf akçadan mütevelli-i mezbûr elinden bin nakd akça alup kabz idüp Şerbetçi‘alî 

Mahallesi’nde mülk evimi ki hudûdu ‘inde’l-cîrân ma‘lûmdur mezkûr mütevelliye bey‘-i bât 

ile bey‘ idüp teslîm-i mebî‘ eyledim ba‘dehu zikr olan evi sene 970 Cemâziye’l-ûlâ 

gurresinden sene temâmına değin yüzyirmi akça icâreye alup kabûl eyledim didikde mezkûr 

mütevelli bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-

evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Emîr Efendi Horasanî ve Ahmed Halîfe bin Hasan ve Mehmed bin Mezîd. 

 

66-2 Satı Çelebi bin Ya‘kûb Halîfe’nin Nikâhı 

Pîrîpâşâ Mahallesi’nden Fâtıma bint-i Sinân Dede’nin vekîli Mehmed bin Hâcı’nın 

vekâleti Hüsrev Beg el-kâtib ve Bâli bin Aydoğmuş şehâdetleriyle sâbit olup güveği Satı 

Çelebi bin Ya‘kûb Halîfe’nin vekîli Sinân bin Hâcı Mahmûd’un vekâleti Sinân bin Hâcı ve 

Velî bin Turgud şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh 

(olundu). 

 

66-3 Mustafâ bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Namâzgâh Mahallesi’nden Humâr bint-i ‘Alî’nin vekîli Seydî bin Yûsuf’un vekâleti 

‘Alî bin Çiçek ve Derviş bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği Mustafâ bin ‘Alî’nin 

vekîli fî meclisi’ş-şer‘î Kademli bin İskender’i vekîl idüp mehr-i mü’eccel dörtyüz akça 

olmak üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâ’il-i Ramazân sene 971 (1-10 Ramazân 971 / 

13-22 Nisan 1564). 
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66-4 Süleymân bin Mûsâ’nın Nikâhı 

Esenlü Mahallesi’nden Şehrî bint-i Hamza’nın vekîli babası Hamza’nın vekâleti 

Ya‘kûb bin ‘Alî ve Budak bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân bin Mûsâ’nın 

vekîli Mûsâ kendi hâzır olup ikibin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

fî evâ’il-i Ramazân sene 971 (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

 

66-5 Hüseyin bin Mehmed’in Nikâhı 

Mahalle-i Öylebanladı’dan Hûrî bint-i Hâcı Mehmed’in vekîli Zeker Beg (bin) 

Elagöz’ün vekâleti ‘Abdulkerîm bin ‘Abdî ve Bayburd bin Dede şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği Hüseyin bin Mehmed’in vekîli Safer bin Yahyâ’nın vekâleti Safer bin Mehmed ve 

Halîl bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere ‘akd-ı 

nikâh olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

 

66-6 Selîm bin ‘Alî’nin Nikâhı 

Sadırlar’da Aslı bint-i Ahmed’in vekîli Budak bin Şu‘ayb’ın vekâleti İmîrza bin Seydî 

ve Nasûh bin Kılavuz şehâdetleriyle sâbit olup güveği Selîm bin ‘Alî’nin Bâli Fakîh bin 

Velî’nin vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup on altun mehr-i mü’eccel 

olmak üzere nikâh olundu hurrire (...silik...). 

 

66-7 ‘Abdî bin Kurd’un Nikâhı 

Hocabeg Mahallesi’nden Cennet bint-i Timurhân’ın vekîli Nasûh oğlu Memi’nin 

vekâleti Muharrem bin Mahmûd ve Mehmed bin Şîrmerd’in şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği ‘Abdî bin Kurd’un vekîli Mehmed bin Süleymân’ın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire 

evâ’il-i Ramazân sene 971 (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

 

66-8 Bilâl bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Mahalle-i mezkûrdan Selçuk bint-i Mustafâ’nın vekîli Mehmed bin Şîrmerd’in 

vekâleti Demürhân bin Mustafâ ve Muharrem bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup ve 

güveği Bilâl bin ‘Abdullah’ın vekîli Memi bin Nasûh’un vekâleti şâhidân-ı mezkûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup yüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire evâ’il-i 

Ramazân sene 971 (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

 

66-9 Lutfî bin Yûsuf’un Nikâhı 

Şeyhsadreddîn Mahallesi’nden Ümmü bint-i Hoca’nın vekîli Mustafâ bin Yûsuf’un 

vekâleti Bekir Fakîh bin Mehmed ve ‘Îsâ bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup güveği Lutfî 

bin Yûsuf’un vekîli Hızır bin Mehmed’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 11 Ramazân sene 971 

(  ). 
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66-10 Hüseyin bin İbrahîm’in Nikâhı 

İçkal‘a’dan Hüsnâ bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Kâbil (bin) Mustafâ’nın vekâleti Memi 

bin Yûsuf ve Velî el-muhzır şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hüseyin bin İbrahîm kendi 

hâzır olup dörtyüz akça mehr olmak üzere nikâh olundu (...silik...). 

 

66-11 Ramazân bin Aydoğmuş’un Nikâhı 

İbn Sâlih Mahallesi’nde Samur bint-i Resûl’un vekîli Cemâl bin Mehmed’in vekâleti 

Muharrem bin Safer ve Halîl bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ramazân bin 

Aydoğmuş kendi hâzır olup ikiyüzelli akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

 

66-12 ‘Âyşe bint-i Hasan’ın Nikâhı 

Türbe Mahallesi’nden ‘Âyşe bint-i Hasan’ın vekîli İsma‘îl bin Lutfî’nin vekâleti 

‘Ömer bin Mahmûd ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup güveği İsma‘îl bin 

İsma‘îl’in vekâleti Nasûh bin ‘Abdullah ve Mehmed bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup 

binikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 15 Ramazân sene 971 

(27 Nisan 1564). 

 

66-13 Yahyâ bin Mehmed’in Nikâhı 

Esenlü Mahallesi’nde Hâcı bint-i Ferhâd’ın vekîli Velî bin Âhî’nin vekâleti Hamza bin 

Mustafâ ve ‘Alî bin Hoca şehâdetleriyle sâbit olup güveği Yahyâ bin Mehmed’in vekîli Âhî 

bin Mustafâ’nın vekâleti şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup sekizyüz akça mehr-i 

mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 15 Ramazân sene 971 (27 Nisan 1564). 

 

66-14 Hamza bin Velî’nin Nikâhı 

Dehüdâ Mahallesi’nde Fâtıma bint-i Halîl’in vekîli İbrahîm bin Seydî ve Mûsâ bin 

Ümmet şehâdetleriyle sâbit olup güveği Hamza bin Velî’nin vekîli Şeker bin Hoca Belek 

vekîli şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup on altun mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî 18 Ramazân sene 971 (30 Nisan 1564). 

 

66-15 Ahmed bin Hüseyin’in Nikâhı 

Bordabaşı Mahallesi’nde Sevlî bint-i İskender’in vekîli ‘Alî bin Îvad’ın vekâleti İlyâs 

bin Şâhkulu ve Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Ahmed bin Hüseyin’in 

vekîli Sakallı Hüseyin’in vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit olup dörtyüz akça 

mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu fî 18 Ramazân sene 971 (30 Nisan 1564). 

 

66-16 Süleymân bin Dâvud’un Nikâhı 

Aksinle Mahallesi’nde Emîne bint-i Bâli’nin vekîli Nebî Halîfe bin Ya‘kûb’un vekâleti 

‘Alî bin Yahyâ ve Yûsuf bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Süleymân bin 

Dâvud’un vekîli Süleymân bin Süleymân’ın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu mehr dörtyüz. 
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66-17 Nûrullah bin ‘Abdullah’ın Nikâhı 

Dehüdâ Mahallesi’nde Emîne bint-i ‘Abdullah’ın vekîli Hüdâverdi bin Mahmûd’un 

vekâleti Receb bin Bahçı ve Hüseyin bin Mezîd şehâdetleriyle sâbit olup güveği Nûrullah 

bin ‘Abdullah’ın vekîli Mustafâ bin Kurd’un vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle 

sâbit olup ikiyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu. 

 

66-18 Sinân Dede bin Sâlih’in Nikâhı 

Öylebanladı Mahallesi’nde Melek bint-i ‘Abdullah’ın vekîli ‘Alî bin Yahyâ’nın 

vekâleti Mustafâ bin Mehmed ve Emîr bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği Sinân 

Dede bin Sâlih vekîli Tûrâ bin Hâcı’nın vekâleti şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle sâbit 

olup dörtyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 18 Ramazân sene 

971 (30 Nisan 1564). 

 

66-19 Nâmzedden Ayrılma ve Nikâh 

Resûl Köyü’nden Selçuk bint-i Velî içün Emrullah bin Mehmed ve Hâcı bin Yûsuf 

mâ-beynlerinde nâmzedlik husûsunda nizâ‘ı vâki‘ olup mezbûr kız getürülüp su‘âl 

olundukda mezkûr Emrullah’ı ihtiyâr idüp babası olmamağın karındaşı Ahmed dahî ma‘rifet 

virüp talebiyle vâki‘-i hâl tahrîr olundu hurrire fî 19 Ramazân sene 971 (1 Mayıs 1564). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin Pâşâ ve Emîr Fakîh bin Velî ve Durmuş bin Seydî ve 

Nûrullah bin Bâli ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Mezkûrenin vekîli Hüseyin bin İbrâhîm’i fî meclis-i şer‘ vekîl idüp ve Emrullah bin 

Mehmed nâm güveğinin vekîli karındaşı Mustafâ olup dörtbin akça mehr-i mü’eccel olmak 

üzere ‘akd-ı nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Ramazâni’l-mübârek sene 971 (11-20 Ramazân 

971 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1564). 

 

66-20 Mehmed bin Yûsuf’un Nikâhı 

Habîbhoca Mahallesi’nde ‘Âyşe bint-i ‘Abdî’nin vekîli Hayreddîn Halîfe bin 

Mustafâ’nın vekâleti Üveys bin Mustafâ ve Ahmed bin ‘Abdulkâdir şehâdetleriyle sâbit olup 

güveği Mehmed bin Yûsuf’un ve kendi hâzır olup altıyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere 

nikâh olundu hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene 971 (11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan- 2 Mayıs 

1564). 

 

66-21 Halîme bint-i Pîr Ahmed’in Nikâhı 

Kürkçü Mahallesi’nden Halîme bint-i Pîr Ahmed’in vekîli Hâcı bin Mehmed’in vekîli 

Hâcı Muharrem bin Süleymân ve Mustafâ bin Ramazân şehâdetleriyle sâbit olup ve güveği 

(...silik...) vekîli Ahmed bin Mehmed’in vekâleti Şa‘bân Halîfe bin Mustafâ ve mezkûr 

Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup dörtbin (...silik...) nikâh olundu hurrire fî evâhir-i 

Ramazâni’l-mübârek sene 971 (21-30 Ramazân 971 / 3-12 Mayıs 1564). 

 

66-22 Cemîle bint-i Şâhcân’ın Nikâhı 

Pürçüklü Mahallesi’nden Cemîle bint-i Şâhcân’ın vekîli Hamza bin Mustafâ’nın 

vekâleti Mahmûd bin Celîl ve Yûsuf (...silik...) Ahmed bin Velî’nin vekâleti mezkûrlar 

şehâdetleriyle sâbit olup beşyüz akça mehr-i mü’eccel olmak üzere (...silik...). 
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66-23 Gönüllü bint-i Seydî’nin Nikâhı 

Sırçalu Mahallesi’nde Gönüllü bint-i Seydî’nin vekîli Mehmed bin Yûsuf ve Mustafâ 

bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup güveği (...silik...) ikiyüz akça mehr-i mü’eccel 

olmak üzere nikâh olundu hurrire fî 27 Ramazân sene 971 (9 Mayıs 1564). 

 

66-24 Hüsnâ bint-i Yûsuf’un Nikâhı 

Medrese Mahallesi’nde Hüsnâ bint-i Yûsuf’un vekîli Safer Dede bin ‘Alî’nin vekâleti 

Safer bin Sarâc ve Pîr Gâyib bin Mûsâ (...silik...) Mustafâ bin ‘Îsâ ve ‘Abdurrahman bin 

Lutfî şehâdetleriyle sâbit olup sekiz yüz akça mehr-i mü’eccel olmak (...silik...). 

 

67-1 Kefâlet 

Bâbü’l-küfelâ ‘an gurre-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım 

1562).  

Kefîl-i ‘Abdulcelîl bin İslâm bi-nefsi Ahmed bin ‘Abdulkâdir bi-tekfîl-i es-Seydî 

Mahmûd Subaşı kefâlet-i şer‘iye ilâ selâse-i eyyâm hurrire fî evâ’il-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 

970 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

67-2 Kefâlet 

Kefîl-i Bedreddîn bin Salâheddîn ‘an Mahalle-i Durakfakîh bi-nefsi Ahmed bin Kutlu 

Beg ve İskender bin ‘Alî ve İsma‘îl bin Hoca ‘an (...okunmuyor...) kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîli 

Mehmed Çavuş ‘an taraf-ı mîrlivâ-i Konya hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir sene 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve İlyâs Çelebi ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

Zikr olan kazıyye sahh olmağın mezbûr Bedreddîn kefâletden ihrâc olunup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir sene 970 / 26 

Ocak- 4 Şubat 1563). 

 

67-3 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin Hamza ‘an Mahalle-i Turşucu bi-nefsi Budak bin Mustafâ bi-taleb-

i Sinân Subaşı be-mahzar Mehmed bin Ahmed ve ve Bayburd bin Dede. 

 

67-4 Kefâlet 

Kefîl-i Pîrî bin Ken‘ân ‘an Mahalle-i Koca bi-nefsi ‘Îsâ bin ‘Abdurrahman ve el-Hâc 

Mustafâ bin ‘Abdurrahman eğer gaybet iderse mâla kefîl ilâ ‘aşerete eyyâm bi-tekfîl-i Hoca 

Mehmed ‘Alî Beg hurrire fî 13 Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (10 Aralık 1562). 

Be-mahzar Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve ‘Alî bin Velî ve Ahmed Beg bin Mûsâ ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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67-5 Kefâlet 

Kefîl-i Yahyâ bin Mûsâ ‘an Mahalle-i Pîres‘ad bi-nefsi Eyne Mehmed kefâlet-i şer‘iye 

bi-tekfîl-i Yahyâ Subaşı hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 

8-17 Aralık 1562). 

 

67-6 Kefâlet 

Kefîl-i Bâli bin ‘Alî bi-nefsi Eyne Kademlü ‘an Mahalle-i (...silik...) kefâlet-i şer‘iye 

bi-tekfîl-i Yahyâ Subaşı hurrire fî (...silik...) ve Mûsâ ve Pîr ‘Alî. 

 

67-7 Kefâlet 

Kefîl-i Aydoğdu bin ‘İvaz ‘an Mahalle-i Bordabaşı bi-nefsi İsma‘îl bin Mahmûd ve 

Reyhân (bin) Kâvi Çelebi hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 

1562). 

 

67-8 Kefâlet 

Kefîl-i ‘Alemşâh bin Âşık bi-nefsi ‘Arab Ganî bin Tanrıverdi (...silik...) Hüdâverdi 

kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîli Emrullah hurrire (...silik...) fî Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970. 

Be-mahzar ‘Alî bin Velî ve ‘Abdî bin Mehmed ve Habîb bin Dâvud ve Resûl bin ‘Alî. 

 

67-9 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ Çelebi bin ‘Alî bi-nefsi Ramazân bin Enbiyâ kefâlet-i şer‘iye ilâ 

(...silik...) eyyâm-ı bi-tekfîl-i Hasan Çavuş hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene 970 (1-10 

Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Hâcı ve ‘Abdî bin ‘Osmân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

67-10 Kefâlet 

Kefîl-i ‘Alî bin Nebî bi-nefsi Bedreddîn bin Salâheddîn (...silik...) kefâlet-i şer‘iye bi-

tekfîl-i kethüdâ-yı şehr Hoca (...silik...) kefîl-i Hâcı Mehmed bin Hâcı İshak bin Mûsâ 

(...silik...). 

 

67-11 Kefâlet 

Kefîl-i Dâvud bin İshak eş-şuhûdî bi-nefsi ve Bedâl eş-şuhûdî vech-i tahrîr-i hurûf 

budur ki mezkûr Şuhûdî Dâvud meşhûr ve Bedâl Şuhûd Beg’in nefsine Etmekçi Hâcı Dâvud 

talebiyle kefîl olup defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel. 

Be-mahzar Mehmed bin İshâk ve Hâcı bin Ahmed ve Mustafâ bin ‘Alî. 

 

67-12 Kefâlet 

Kefîl-i Hüseyin bin Hamza ‘an Karye-i Enbeles(?) bi-nefsi Oğuz bin ‘Îvad ‘an kurâ-i 

Sarçuklı ve Veledeyn-i Cemâl dahî mezkûr Oğuz’un nefsine kefîl bi-talebi za‘îmü’l-vakt 

Menteşe Subaşı. 
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Be-mahzar Emîr Efendi bin Harsân(?) ve Nûre bin İlyâs ve ‘Abdulkâdir (bin) Hâcı 

Mustafâ. 

 

67-13 Kefâlet 

Kefîl-i (...silik...) Beg bin Mustafâ bi-nefsi Seydî bin Kubâd Beg vekîli mezkûr Seydî 

Beg bi-nefsi ‘abduhu Hüseyin bin ‘Abdullah bi-talebi Emrullah el-kâ’im-makâm-ı za‘îmü’l-

vakt Subaşı Menteşe fî evâsıt-ı Cemâziyel evvel sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-

15 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin (...silik...) ve Safer Halîfe bin Bâyezîd. 

 

67-14 Kefâlet 

Kefîl-i Seydî Gâzi bin Seydîhân bi-nefsi âhihi Veliyyüddîn bi-talebi Hâcı bin Safer bi-

ma‘rifet-i gulâm-ı şehzâde Hüdâverdi bi-şartı an muhzır (...okunmuyor...) talebi fî evâhir-i 

Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Küçük bin Hâcı ve İbrâhîm bin Hâcı Mehmed ve Karagöz bin ‘Alî. 

 

67-15 Kefâlet 

Kefîl-i ‘Abdî bin ‘Abdullah bi-nefsi İmîrza bin Seydî Ahmed ve kefîl-i Seydî Ahmed 

bi-nefsi ibnuhu Ahmed bi-talebi Hâcı bin Hızır bi-ma‘rifet-i gulâm-ı şehzâde Hüdâverdi Beg 

(...okunmuyor...) taleb-i ahzar fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-

evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Hüseyin ve Yûsuf bin ‘Abdullah ve gayruhumâ. 

 

67-16 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin Ahmed bi-nefsi ibnuhu Mahmûd ve kefîl-i Emrullah bin Mehmed 

bi-nefsi Mustafâ el-mezbûr bi-talebi Hâcı bin Hızır bi-ma‘rifet-i gulâm-ı şehzâde Hüdâverdi 

Beg (...okunmuyor...) taleb-i ahzar. 

Be-mahzar Hüsrev Çelebi bin Mustafâ Çelebi ve Haydar bin Hasan. 

 

67-17 Kefâlet 

Kefîl-i Mehmed bin Kâsım Yazıcı bi-nefsi Gazâlî bin Seydî kefâlet-i şer‘iye (...silik...) 

ve bi-tekfîl-i Sungur Beg hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-

âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

 

67-18 Kefâlet 

Kefîl-i Şa‘bân bin Ramazân bi-nefsi İbrâhîm bin Bâli ve kefîl-i İsmâ‘îl bin Lutfî bi-

nefsi mezbûr Şa‘bân. 

Be-mahzar Ahmed Halîfe bin Pâşâ ve Mehmed Ağa bin Hızır. 
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67-19 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin Kurd ve ‘Âbid bin Hızır ve Sinân bin Veys bi-nefsi Mûsâ bin 

Kademeri bi-talebi Menteşe Subaşı bi-şarti’l-ihzâr-ı vakt el-taleb fî’l-yevmi’l-hâmis min 

şehr-i Cemâziye’l-âhir. 

Be-mahzar Turabegi bin Eyne ‘Alî ve Selîm bin Mustafâ. 

 

67-20 Kefâlet 

Kefîl-i Mezîd bin İshak bi-nefsi Eyne Gâzi bi-taleb-i (...okunmuyor...) bi-ma‘rifet-i 

Mahmûd Çavuş. 

Be-mahzar Mezîd bin Nebî ve ‘Abdullah bin İlyâs. 

 

67-21 Kefâlet 

Kefîl-i Hâcı İsma‘îl bin ‘Alî es-sayânî ‘an Mahalle-i Çiftenerdübân bi-nefsi Hamza bin 

Mustafâ kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i Hamza bin Emir ‘Alî hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn 

sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar İmîrza bin Şeyh ve Hüsrev Çelebi bin Mustafâ Çelebi. 

 

67-22 Kefâlet 

Kefîl-i Ahmed Çavuş bin Hüseyin bi-nüfûsi Pîr ‘Alî bin İskender ve Safer bin Halîl ve 

Halîl bin İlaldı ‘an Koçaç tâbi‘-i Belvîrân kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i Mehmed Beg bin ‘Alî 

el-havâle hîn-i taleb ve had hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-

âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Mustafâ ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer. 

 

67-23 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin ‘Alî bi-nefsi Halîl Kasâb bin Ahmed bi-tekfîl-i Emrullah el-kâ’im-

makâm-ı za‘îmü’l-vakt Hamza Subaşı hurrire fî’t-târîh (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 

4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Murâd Çavuş bin Aydoğmuş ve Ferruh Halîfe bin Hâcı Memi. 

 

67-24 Kefâlet 

Kefîl-i Hasan bin Mustafâ ‘an Kazâ-i Belvîrân ‘an Karye-i Cicek bi-nefsi Mustafâ bin 

Pîr ‘Alî bi-talebi’l-havâle İsmâ‘îl bin Yûsuf şâhidân Hüseyin bin Pîr ‘Alî el-mültezim-i li-

havâssi’l-pâdişâhî fî’l-kazâi’l-mezkûr. 

Sittî bin Hâcı Sinân ve İbrahîm ve Yahyâ bin Mehmed. 

 

67-25 Kefâlet 

Karye-i Çumra’dan Mehmed bin Hatîb ve Velî bin (...silik...) ve Emîr bin Velî ve 

Hüseyin bin Germiyân ve Nûrullah bin (...silik...) nâm kimesneler ve vekîli karyeleri 

cemâ‘atinin nefislerine kefîl olup havâlenin talebiyle defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 
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67-26 Kefâlet 

Karye-i Ervad’dan Velî bin ‘Alî ve Mehmed bin Turuhân sâyir ahâli-i karyenin 

nefislerine kefîl olduklarında havâlenin talebleriyle defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(21-30 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mustafâ bin ‘Alî ve Budak bin İslâm ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

67-27 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kefîl-i Hâcı İbrahîm ve ibnihâ Hızır (...okunmuyor...) bi-taleb Emrullah bin. 

 

68-1 Kefâlet 

Kefîl-i Ahmed bin Hâcı Hasan bi-nefsi ibnuhu Mustafâ ve Mehmed bi-tekfîl-i 

Emrullah el-kâ’im-makâm Hamza Subaşı (...okunmuyor...) tûleb-i ahzar (...silik...) fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Halîl ve Velî bin Hamza. 

 

68-2 Kefâlet 

Kefîl-i Hâcı bin ‘Alî bi-nefsi Behrâm bin ‘Abdullah bi-kefîl-i Subaşı Ahmed bin  

Yûsuf Velî bin ‘Îsâ. 

 

68-3 Kefâlet 

Kefîl-i Velî bin Hamza bi-nefsi Mehmed bin Hüseyin bi-kefîl-i Subaşı ‘Alî bin Halîl 

ve Yahyâ bin İlyâs. 

 

68-4 Kefâlet 

Kefîl-i İmâm Mûsâ bin ‘Alî ve ‘Alemşâh bin ‘Alî ‘an Mahalle-i Pîresed bi-nefsi ‘Abdî 

‘an mahalle-i el-mezbûre bi-tekfîl-i Hamza Subaşı. 

Be-mahzar Murâd bin Körpe ve Mehmed bin Seydî Ahmed ve Hasan bin Bâli ve 

Mahmûd bin ‘Alî. 

 

68-5 Kefâlet 

Kefîl-i Ahmed bin Yûsuf bi-nefsi âhîhu Mehmed bi-tekfîl-i Velî Hamza fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Ganî ve ‘Abdî bin Mehmed. 

 

68-6 Kefâlet 

Kefîl-i Mehmed bin Yayla ‘an Mahalle-i Karakurd ve Süleymân Çelebi bin Şeyhî 

Çelebi ve Velî bin Hamza ‘an mahalle-i el-mezbûre bi-nefsi Ramazân bin Seydî ‘an cemâ‘at-
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i sekbân ‘an bölük 15, kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i Pîrî Beg ‘an cemâ‘at-i müteferrika hurrire 

fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Şeyhî Çelebi bin Mustafâ ve ‘Abdî bin Mehmed ve Velî bin Latîf ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

68-7 Kefâlet 

Kefîl-i Mahmûd bin Hüseyin bi-nefsi âhîhu Hasan ‘an kefîl-i Mustafâ bin Mehmed bi-

nefsi Mahmûd el-mezbûr kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i Hamza Subaşı hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Davûd bin ‘Alî ve İbrahîm bin Göde ve gayruhum mine’l-cemmi’l-gafîr. 

 

68-8 Kefâlet 

Kefîl-i Seydî bin Bahşî bi-nefsi Mehmed bin Celâl kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i za‘îm-i 

mezkûr hurrire fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mezbûrîn (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 

Şubat 1563). 

 

68-9 Kefâlet 

Kefîl-i Şa‘bân bin Ramazân bi-nefsi İbrâhîm bin ‘Alî ve kefîli Velî bin ‘Abdullah bi-

ma‘rifet-i Emrullah. 

Be-mahzar Ahmed bin Yûsuf ve Hızır bin İlyâs. 

 

68-10 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin Seydî ‘Alî ‘an Mahalle-i Öylebanladı bi-nefsi Pîr Ahmed bin 

Dâvud bi-taleb-i Hamza Subaşı fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 

15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hamza Beg bin ‘Alî ve Sinân Beg bin Seydîhân. 

 

68-11 Kefâlet 

Kefîl-i ‘Alî bin Velî ve İmîrza bin Velî bi-nefsi Velî bin Ece bi-tekfîl-i Hamza Subaşı 

fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hamza Beg bin ‘Alî ve Sinân Beg bin Seydîhân. 

 

68-12 Kefâlet 

Kefîl-i Mihmâd bin Ramazân bi-nefsi âhîhu Mûsâ bi-taleb-i Hamza Subaşı. 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi ve Lutfî bin ‘Alî Fakîh eş-Şeyh Münîr bin Münevver. 

 

68-13 Kefâlet 

Kefîl-i Bâyezîd bin Gaybî bi-nefsi Şâh Hüseyin bin ‘Alî bi-şart-ı (...silik...) vaktü’t-

taleb. 

Be-mahzar Hüseyin bin (boş) Mehmed bin Hâcı ve Mustafâ bin İbrahîm. 
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68-14 Kefâlet 

Kefîl-i Safer bin Kademeri bi-nefsi Timûr bin ‘Alî bi-taleb-i Hamza Subaşı ve kefîl-i 

Kılıç Beg bin Hasan ‘an ‘ulûfeciyân-ı yesâr fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir 970 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve Seydî bin ‘Alî. 

 

68-15 Kefâlet 

Kefîl-i Ahmed bin Memi ‘an Mahalle-i İçkal‘a bi-nefsi Memi bin ‘Alî bi-tekfîl-i 

Emrullah el-kâ’im-makâm-ı Hamza Subaşı fî Selh-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Muhyiddîn bin Ümmet ve Hüseyin bin Mustafâ. 

 

68-16 Kefâlet 

Kefîl-i Hasan bin Mehmed ‘an Mahalle-i Bâb-ı Aksarây ve Ya‘kûb bin Ümmet bi-

nefsi Ramazân bin Ümmet bi-taleb-i Ahmed bin el-Hâcı ‘Îsâ bi-ma‘rifet-i Hamza Subaşı. 

Be-mahzar Ahmed Beg bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin Pîr Gâyib ve Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Yahyâ. 

 

68-17 Kefâlet 

Kefîl-i Mahmûd Fakîh bin ‘Alî bi-nefsi Mustafâ bin Turhân ilâ selâse-i eyyâm bi-

taleb-i İbrahîm beledî fî’l-yevmi’r-râbi‘ min Recebi’l-mürecceb. 

Be-mahzar Pervâne bin ‘Abdullah ve Bedreddîn Halîfe bin Pîrî ve Yûnus bin Sinân. 

 

68-18 Kefâlet 

Kefîl-i Hasan bin Mûsâ bi-nefsi Mehmed bin ‘Abdullah bi-taleb-i za‘îmi’l-vakt 

(...silik...) şart ile tedârik idüp mezkûr Mehmed’i (...silik...). 

Be-mahzar Seydî bin ‘Alî ve Sâlih bin Ahmed ve İbrâhîm bin ‘Îsâ. 

 

68-19 Kefâlet 

Kefîl-i Safer bin Mustafâ bi-nefsi Şâh Hüseyin bin ‘Alî ve Mustafâ bin Yûsuf bi-nefsi 

Saferi’l-mezkûr bi-tekfîl-i Hamza Subaşı fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 

Mart 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hüseyin Çavuş bin Yûsuf ve ‘Alî bin 

Mustafâ. 

 

68-20 Kefâlet 

Kefîl-i Kara ‘Alî bin Pîr Gâyib ‘an Mahalle-i Cüllâhistân bi-nefsi Oruç bin ‘Alâ’eddîn 

‘an karye-i Bezirci bi-taleb-i Hamza Subaşı fî evâ’il-i Receb (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 

Mart 1563). 

Be-mahzar Halîl bin İskender ve Süleymân bin Yûsuf ve Lutfî bin ‘Alî Fakîh. 
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68-21 Kefâlet 

Kefîl-i Servinâz bint-i ‘Abdullah ve Karaca bin Tûrkaya bi-nefsi ibnihâ ve âhîhu 

Ahmed bin Tûrkaya bi-taleb-i Hasan bin Hüseyin fî evâ’il-i Receb. 

Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Mehmed Çelebi bin Kâsım ve ‘Alî Dede bin Hamza ve 

‘Abdulkâdir Çelebi bin el-Hâc Mustafâ. 

 

68-22 Kefâlet 

Kefîl-i ‘Îsâ Halîfe bin Hâmid ve İbrahîm Fakîh ve Mustafâ bin ‘Ömer bi-nefsi Yûnus 

bin Gündoğmuş ‘an karye-i Tolasa (...silik...) bi-taleb-i (...silik...) bi-tekfîl-i Mûsâ Çelebi 

nâzır-ı Türbe-i Celâliye hurrire fî evâhir-i Receb sene 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 

1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mehmed bin Bekir ve Derviş bin Hasan ve 

Yûsuf bin İlyâs ve (...silik...) gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

68-23 Kefâlet 

Kefîl-i Bâyezîd bin ‘Alî bi-nefsi ibnuhu ‘Alî ‘an kefîl-i Hâcı Mehmed bin el-Hâc İshak 

bi-nefsi Bâyezîd el-mezbûr kefâlet-i şer‘iye hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 

970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Hoca bin Mûsâ ve Mahmûd bin ‘Alî ve Hasan bin Kethüdâ ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

68-24 Kefâlet 

Kefîl-i Cûrâ Beg bi-nefsi Sa‘îd ‘Arab bin ‘Abdullah kefâlet-i şer‘iye hurrire fî evâsıt-ı 

Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

68-25 Kefâlet 

Kefîl-i Receb bin Mustafâ bi-nefsi Mustafâ bin Kulavuz bi-taleb-i za‘îmi’l-vakt 

Mehmed Beg fî evâsıt-ı Receb (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Safer bin Mehmed ve Velî bin Mustafâ. 

 

68-26 Kefâlet 

Kefîl-i Velî bin Mustafâ bi-nefsi Nûrullah bin ‘Îsâ bi-tekfîl-i Ahmed Subaşı. 

Be-mahzar Safer bin Mehmed ve ‘Abdî bin Mehmed. 

 

68-27 Tehdîde Karşı Kefâlet 

Kazıyye-i tekfîl-i ‘Arab Bilâl bin ‘Abdullah bi-taleb-i Mehmed bin İbrahîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed mezbûr Bilâl ‘Arab’ı meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu ‘Arab’a mukaddemâ kızım verecek oldum sonra efendisi 

Veys Çavuş talebi ile bozuşdum kızımı virmez oldum her zaman yoluma gelür kızına bu 
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kadar esbâbım var deyu beni rencîde eylemekden hâlî değül bana zarar dokunur kefîl virsün 

didikde hâliyâ efendisi olan Ece Çavuş zararına kefîl olup bi’t-taleb defter olundu. 

Be-mahzar ‘Alî bin Mehmed ve Yûsuf bin Mehmed ve Hasan bin ‘Ömer. 

 

68-28 Kefâlet 

Kefîl-i Yûsuf bin ‘Îsâ Çelebi bi-nefsi âhîhu Mahmûd Çelebi ‘an kefîl-i ‘Alî bin Pîrî bi-

nefsi Yûsuf el-mezbûr kefâlet-i şer‘iye der bi-ma‘rifet-i za‘îm-i Konya fî evâsıt-ı Receb sene 

970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

68-29 Kefâlet 

Kefîl-i Hüseyin bin Seydî bi-nefsi ibnuhu Seydî kefâlet-i şer‘iye hurrire bi-ma‘rifet-i 

za‘îmü’l-vakt. 

 

68-30 Kefâlet 

Kefîl-i Muharrem bin Safer bi-nefsi Ümmet bin Habîb bi-taleb-i Gökdede bi-şart-ı ‘an 

tekfîl-i (...silik...) bûleb-i minhu (...silik...). 

Be-mahzar (...silik...). 

 

68-31 Kefâlet 

(...silik...) kefîl-i Yûsuf el-mezbûr bi-nefsi ‘Alî bin Mustafâ kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i 

mezkûr. 

 

68-32 Kefâlet 

Kefîl-i İldim Beg bin Sırçalı ve Bahşî bin Yûsuf ve İmîrza bin Bâli bi-nefsi Mahmûd 

bin Mustafâ bi-taleb-i Ya‘kûb Çavuş bin Hasan fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 

/ 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Satılmış bin Aydoğmuş ve Mehmed bin Seydî ve (...silik...). 

 

68-33 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin Yürekli bi-nefsi Velî bin Çerkez kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i havâle 

Yûsuf bin ‘Abdullah ‘an silahdârân ilâ 20 yevm hurrire fî 20 Receb sene 970 (15 Mart 

1563). 

 

68-34 Kefâlet 

Kefîl-i Seydî Mehmed bin Hâcı (...silik...) ‘an Karye-i Çukurköy (...silik...) hurrire fî 

evâhir-i (...silik...). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin Latîf. 
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69-1 Kefâlet  

Kefîl-i Safer ‘an Mahalle-i Seydîverî ibn ‘Âşık bi-nefsi ibnuhu Mustafâ ve bi-nefsi 

Ahmed bin Seydî bi-taleb-i za‘îmi’l-vakt fî evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 

Mart 1563). 

Be-mahzar Nebî Fakîh bin Şeyh ve Mehmed bin Yûsuf ve Veled-i İmâm bin Hamza. 

 

69-2 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin Şenek bi-nefsi Nûrullah bin Mehmed bi-talebi Ahmed Beg el-

havâle şu şart üzerine ki Nûrullah gaybet iderse Mustafâ rızkını satmağa vekîl olup satup 

talep olunan deynini edâ eyleye fî evâhir-i Receb (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

Be-mahzar Halîl bin İskender ve Hızır Bâli bin Hâlis. 

 

69-3 Kefâlet 

Kefîl-i Receb bin Pîr ‘Ömer ve İbrâhîm el-mezbûr bi-nefsi Pîr Gâyib bi-tekfîl-i 

za‘îmi’l-vakt Hüseyin fî evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Yûsuf ve Mustafâ bin Ken‘ân ve gayruhumâ. 

 

69-4 Kefâlet  

Kefîl-i Mehmed bin Emrullah bi-nefsi Ahmed bin Memi bi-taleb-i Hüseyin Subaşı fî 

evâhir-i Receb (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

‘İnde’ş-şuhûd Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve Hızır bin Yûsuf. 

 

69-5 Kefâlet 

Kefîl-i Süleymân bin ‘Alî ‘an Mahalle-i Gazâz Fedâyî bi-nefsi Pîr Ahmed bin Şeyh 

Hasan ‘âmil-i cihârşenbe ilâ ‘ışrîn-i eyyâm-ı yevm-i tâm târîhi bi-taleb-i Bahşâyiş el-emîn 

tahrîren fî gurre-i Şa‘bân 970 (1 Şa‘bân 970 / 26 Mart 1563). 

Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Ahmed bin Halîl ve Mustafâ bin Bâyezîd. 

 

69-6 Kefâlet 

Kefîl-i İsmâ‘îl bin Velî bi-nefsi Pâşâ Hatun bin İdrîs bi-taleb-i Habbâz Ümmet ilâ 

selâse-i eyyâm min târîhi fî 8 Şa‘bân (2 Nisan 1563). 

Be-mahzar Hüseyin bin ‘Alî ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve gayruhumâ. 

 

69-7 Kefâlet  

Kefîl-i Hamza Dede bin Gönül Dede ve Mustafâ bin Aydoğmuş bi-nefsi Hâcı Mûsâ 

bin Nasûh bi-taleb-i Hâfız Ganî Beg kefîl-i Kara Memi bin Hâcı Mûsâ bi-nefsi ‘Alî bin 

Mustafâ ve ‘Alî bi-nefsi âhîhu debbâğ Velî bin Mustafâ bi-talebi Ganî Beg fî evâsıt-ı Şa‘bân 

970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Hâcı Şâhverdi bin Edhem ve ve Safer bin Yûsuf. 
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69-8 Kefâlet 

Kefîl-i Halîl bin İskender ve Emrullah bin Mûsâ bi-nefsi Hâzır bin Nesîmi ve ‘Arefe 

bin ‘Alî bi-talebi za‘îmi’l-vakt Hüseyin Subaşı fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam 970 (11-20 

Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Karagöz bin ‘Alî ve Ahmed bin İshâk. 

 

69-9 Kefâlet  

Kefîl-i Mehmed bin Hâcı Yûsuf ve Güvendik bin Hamza bi-nefsi ‘an hurrire Koca bin 

Pîrî kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i Nasûh bin ‘Alî ve Mustafâ bin Pîrî ve ‘Îsâ bin ‘Alî kefâlet-i 

şer‘iye cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-

14 Nisan 1563). 

Be-mahzar el-Hâcı Şucâ‘ bin Hâs Beg ve Ahmed bin İnsân ve Nasûh bin ‘Abdullah ve 

Velî bin Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

69-10 Kefâlet  

Kefîl-i Ahmed bin Emîn bi-nefsi Hasan Dede bin Seydî Gâzi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan Dede’de Mustafâ’nın dörtyüzseksen ve 

Yûsuf’un yüzdoksan akça alımı olup habs olunmuşidi ve Hamza Çelebi’nin dahî üçyüz akça 

alımı olup târîh-i defterden otuz güne değin vire virmez ise mezkûr Ahmed kefîl-i bi’l-mâl 

olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 

Nisan 1563). 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve ‘Arabacı Sofî ve Seydî ‘Alî Beg 

kethüdâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

69-11 Kefâlet  

Kefîl-i Ahmed bin (...silik...) bi-nefsi Erdoğdu bin Mûsâ bi-taleb-i Kara ‘Alî bin 

İbrâhîm fî evâsıt-ı Şa‘bân 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Yûsuf ve ‘Alî bin Mustafâ. 

 

69-12 Kefâlet  

Kefîl-i Hüseyin bin Avdıl bi-nefsi Mustafâ bin Emîr bi-taleb-i Kara ‘Alî bin İbrahîm 

fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Yûsuf ve ‘Alî bin Mustafâ. 

 

69-13 Kefâlet  

Kefîl-i ‘Alî bin Halîl bi-nefsi ibnuhu Mehmed bi-taleb-i Kara ‘Alî bin İbrâhîm fî 

evâsıt-ı Şa‘bân (970) (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar eş-şâhidü’l-mezbûrân. 
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69-14 Kefâlet  

Kefîl-i (...silik...) Mustafâ Çelebi ve İbrâhîm Ağa bin Seydî ‘Alî bi-nefsi Seydî Ahmed 

ve ibnuhu Hasan Ağa (...silik...) Ahmed bin Hasan el-kâ’im-makâm-ı Hüseyin Subaşı fî 

evâsıt-ı Şa‘bân (970) (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Ümmet ve Süleymân bin Mehmed ve ‘Osmân Ağa bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

69-15 Hırsızlık Da‘vâsında Kefâlet 

Kazıyye-i kefêlet Bâyezîd Çavuş bin İbrâhîm Çavuş ve kefâlet-i Bostân Çavuş bin 

Hasan Çavuş bi-talebi Hüseyin bin Emîr Hasan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hasan bin ‘Alî’nin elinden bir ibrişim kuşak bulunup 

mezkûr Hüseyin bin Emîr Hasan benim Emîne nâm kız karındaşımındır nice esbâbımız ile 

sirka olundu deyu isbât idüp aldıkda mezkûr Hasan bin ‘Alî’nin nefsine Bâyezîd Çavuş kefîl 

olup Bâyezîd Çavuş’a Bostân Çavuş kefîl olup târîh-i sicilden yirmi güne değin teslîm idicek 

olup za‘îmü’l-vakt Hüseyin Subaşı ma‘rifetiyle defter olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min 

Şa‘bân. 

Be-mahzar Kerîm Beg bin İbrâhîm ve Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Mehmed Çavuş bin 

Halîl. 

 

69-16 Kefâlet 

Kefîl-i Mustafâ bin Mehmed bi-nefsi ‘Alî bin Arnavud bi-taleb-i za‘îmi’l-vakt Hüseyin 

Subaşı hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 970 (11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Pîrî ve ‘Îsâ bin ‘Alî. 

 

69-17 Kefâlet  

Kefîl-i Receb bin Pîr ‘Alî bi-nefsi Yûsuf bin ‘Abdullah ve kefîl-i Hüseyin bin Pîrî bi-

nefsi Receb el-mezbûr bi-talebi za‘îmi’l-vakt Hüseyin Subaşı  

Be-mahzar ‘Alî bin Ya‘kûb ve ‘Alî bin Mustafâ. 

Ba‘dehu mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘de ikrâr idüp beni Ganî Beg muhkem döğüp kâdı 

katında ikrâr eyle didi ben de havfımdan ikrâr eyledim didi ‘inde’l-mezbûrîn. 

 

69-18 Kefâlet  

Kefîl-i diğer Sipâhî bin Karagöz bi-nefsi Receb Sipâhî bin Mustafâ. 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Keyvân bin İlyâs. 

 

69-19 Kefâlet  

Kefîl-i İsmâ‘îl bin Yûsuf bi-nefsi Mûsâ bin Yûsuf bi-taleb-i Mustafâ bin Mehmed bi-

şart-ı an muhzır-ı vaktü’t-taleb fî evâhir-i Şa‘bân sene 970 (21-29 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 

1563). 

Be-mahzar Receb Beg bin Yûsuf ve Sinân Halîfe bin Murâd ve Mehmed bin Gâzi. 
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69-20 Kefâlet  

Kefîl-i Yûsuf bin Ahmed bi-nefsi âhîhu Mûsâ bi-taleb Mehmed (bin) İbrâhîm fî gurre-i 

Ramazân. 

Be-mahzar Mehmed Fakîh (bin) İlyâs ve Hüseyin Kethüdâ bin ‘Alî. 

 

69-21 Kefâlet  

Kefîl-i Hızır bin ‘Ömer bi-nefsi Kemâl bin Türâbî kefâlet-i şer‘iye bi-tekfîl-i Zekeriyâ 

bin Lutfî hurrire fî evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 

1563). 

Ba‘dehu mezbûr Hızır kefîl olduğu Kemâl teslîm eylemeğin kefâletden ihrâc olunup 

defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr. 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve ‘Alî Baba bin Mustafâ ve ‘Abdî bin 

Türâbî. 

 

69-22 Kefâlet  

Kefâlet-i cemâ‘at-i Karye-i Eryeler(?) Hüdâverdi bin Aydoğmuş ve Habîb Sofî bin 

Cemâl ve ‘Alî Koca bin Yûsuf ve ‘Îsâ bin Eyne Hoca ve Oruç bin Sevindik ve Latîf bin 

Hüseyin ve Muzaffer bin ‘Abdurrahman ve Küçük bin Server ve Mûsâ bin Eyne Hoca ve 

ihve Bayram ve Pîr Velî bin Hamza ve Selîm ‘Arab gulâm Tûrmâc ve ‘Alî bin Sevindik 

mezkûrûn eşhâs birbirinin kefâletine kefîl oldular bi-tekfîl-i Sevindik bin ‘Ömer ve Şa‘bân 

bin Mahmûd ve Eyne Kızı bint-i Kocacık ki âdemleri katl olunup mîr-âhûr Mustafâ’nın 

mübâşeretiyle hurrire fî evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 

1563). 

‘İnde cemmü’l-gafîr. 

 

69-23 Kefâlet  

Kefîl-i Ahmed bin Yûsuf be-mâl-ı Lutfî bin Mahmûd ve ‘Alî Seydîhân bin Gök bi-

emruhu Abdâl vehüve elf ve seb‘ami’e ve erba‘ûn dirhemen bi-taleb-i Sefer bin Mustafâ ve 

Şerbetî Yûnus bağ yanında ma‘lûmü’l-hudûd bağını mezkûr kefîl meblağ-ı mezbûra rehn 

virüp mekfûl lehu Lutfî kabûl (...silik...) ve Mü’min Mahallesi’nde olan evini dahî rehn verdi 

fî evâ’il-i Ramazân sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 1563). 

(...silik...) ve ‘Alî Dede bin Hamza ve Şucâ‘ Fakîh bin Hâs Begi ve Mûsâ bin Velî. 

(...silik...) idüp altı aya değin va‘de ola altı aya değin virmez isem işbu Lutfî benim 

kaynımdır vekîl olup zikr olan (...silik...) akçasını zikr olan alımı içün kabz eyle didik 

mezbûr Lutfî kabûl idüp defter olundu. 

Be-mahzar el-mezbûrûn. 

 

69-24 Kefâlet  

Kefîl-i Nûrullah bin Mustafâ ‘an Karaaslan bi-nefsi âhîhu Muharrem kefâlet-i şer‘iye 

hurrire fî evâ’il-i Ramazâni’l-mübârek sene 970 (1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan- 3 Mayıs 

1563). 

Ba‘dehu kefîl-i mezkûr mezbûr Seydîhân’dan zikr olan akçayı taleb (...silik...). 
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Be-mahzar ‘Alî Dede bin Hamza ve Mehmed bin Hızır ve Süleymân bin İsmâ‘îl ve 

Ramazân el-Habbâz tahrîr olundu hurire fî 10 Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (28 Ekim 1563). 

Evin ve bağın alup hesâblaşdım didiği Lutfî merkûm Ahmed’in kendü ve hatunu 

(...silik...). 

 

70-1 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi 

Mukâta‘a-i mahsûlât-ı cemâ‘at-i Burağan ‘an havâss-ı hazret-i pâşâ-yı mufahham der-

‘uhde-i Bekir bin Mehmed ‘an Karye-i Başara ve Mehmed bin Dediği ‘an Karye-i Apak 

tâbi‘-i Kazâ-i Eski-il ve Erdemir bin Beşen ‘an karye-i el-mezbûre ve İbrahîm bin Beşen. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn kimesneler zikr olan mukâta‘ayı ihdâ ve 

seb‘în ve tis‘ami’e Ramazân’ı ayının yirmi yedinci gününden ilâ sene-i kâmile ile mahsûl 

mevsümlü mevsümüyle virilüp bâd-ı hevâsı mahsûlü mâh be-mâh virilmek üzere 

yüzyetmişbeşbin akçaya kabûl etdik didiklerinde sâhib-i sa‘âdet pâşâ hazretleri cânibinden 

kâtib-i dîvân Hasan Çelebi ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî 3 Zî’l-hicce sene 971 (13 

Temmuz 1564). 

el-kefîl-i tûrü’l-mâl(?) Mehmed bin Dediği el-mezbûr ve Velî bin Erdemür. 

Şuhûdü’l-hâl Mustafâ Beg bin ‘Abdullah ve Ahmed Çelebi bin Mehmed ve Kılıç 

Çavuş bin Sevli ve Mûsâ Halîfe el-müderris ve Emîr bin Çuka. 

 

70-2 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi 

Mukâta‘a-i Karye-i Yeniköyü tâbi‘-i Niğde el-‘âyid ilâ savb-ı Sinân Pâşâ dâmet 

ma‘âliye der-‘uhde-i Bâyezîd bin Safer ve ihve Yûsuf ve Lutfî bin Cârullah ve Sâhib bin 

Teberrük ve Kâsım bin Hasan ve Hâcı bin Ağa. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn mültezimler meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve 

i‘tirâf kılup müşârün-ileyh pâşâ hazretlerinin tahvîline düşen karye-i mezbûrenin ihdâ ve 

seb‘în ve tis‘ami’e yılı gallesin otuzbin akçaya kabûl idüp edâsına mültezim olduk 

didiklerinde müşârün-ileyh pâşâ hazretleri cânibinden kâtib-i dîvân Hasan Çelebi talebi ile 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 971 (11-20 Zî’l-hicce 971 / 21-30 

Temmuz 1564). 

el-kefîl-i her biri bir birine. 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve 

Kâtib ‘Ömer bin ‘Abdî ve Sinân bin Hızır Fakîh ve Hamza Çelebi bin Emrullah ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

70-3 Mukâta‘a İltizâmının Başkasına Devri 

Mukâta‘a-i Yûset ve Sınık der-‘uhde-i Nevşâ ve ‘Alâ’eddîn.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki havâss-ı şerîfeden Yûset ve Sınık Mukâta‘ası’na 968 

Zî’l-ka‘desi’nin yirminci gününden ikiyüzkırkbin akçaya ber-vech-i iltizâm za‘îm olan 

Derviş gaybet idüp tahvîli dahî temâm olup tahvîl-i cedîd âhara füruht olunup yarâr 

kimesneler tahsîs olundukda tâlib kimesne bulunmayup hâlî ve mu‘attal kalup âhar erbâb-ı 

tîmârdan ma‘zûl Nevşâ nâm sipâhî gelüp sekiz akça ile sipâhiyâna dâhil olup ve gurebâ-i 

yemînden ‘Alâ’eddîn bendelerinin ‘ulûfesine iki akça terakkî olup sipâhiyâna dâhil olmak 

şartıyla tahvîl-i cedîd sene 971 Zî’l-ka‘desi’nin yirminci gününden üç yıl altıyüzellibin akça-

i sağ teslîmâta kabûl ve iltizâm eyleyüp şu şart üzere ki ziyâde olur ise mezbûr Nevşâ’nın 

‘ulûfesi ve bölüğü ve ‘Alî bendelerinin dahî terakkîsi ve bölüğü mukarrer olup kanûn üzere 
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yarar kefîller viresin dimeğin tahrîr olundu bi-ma‘rifet-i nâzıri’l-havâs Süleymân Efendi zîde 

fazluhu ve tezkere-i o hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 971 (21-30 Zî’l-hicce 971 / 31 

Temmuz- 8 Ağustos 1564). 

Be-mahzar Mustafâ bin Murâd ve Hâcı bin İbrahîm ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

70-4 Kefâlet Listesi 

el-kefîl-i der kazâ-i Konya. 

Kefîl-i Mahmûd bin ‘Alâ’eddîn ‘an Mahalle-i Fenârî el-hıyâr 1.000 müzekkî-i 

Mahalle-i Pîres‘ad Hüdâverdi bin Hüseyin. 

Kefîl-i Hüdâverdi bin Hüseyin ‘an Mahalle-i Pîres‘ad 100 müzekkî Kâbil ‘an Mahalle-

i mezbûre. 

Kefîl-i Ramazân bin Ümmet ‘an Mahalle-i Aksarây diğer ed-debbâğ 1.000 müzekkî 

Hüseyin bin Ahmed ‘an Mahalle-i el-mezbûre. 

Kefîl-i Hamza bin Hâcı Ahmed ‘an mahalle-i el-mezbûre 1.000 Hüdâverdi el-mezbûr 

müzekkî.  

Kefîl-i Hüseyin bin Pîr Ahmed ‘an mahalle-i el-mezbûre 1.000 müzekkî Kâbil el-

mezbûr.  

Kefîl-i Keyvân bin İlyâs ed-dellâk ‘an Mahalle-i Hânkâh 1.000. 

Kefîl-i Bostân bin Hasan ‘an Karye-i İshak 1.000 mezkûrân bir birine müzekkî. 

Kefîl-i Hasan bin Resûl ‘an Mahalle-i Aksarây diğer fî’l-asl der-Karye-i Durak 1.000 

müzekkî Ahmed bin Mûsâ ‘an mahalle-i el-mezbûre. 

Kefîl-i Ahmed bin Köse el-mezbûr 1.000. 

Kefîl-i ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Ahmed Halîfe bin Pâşâ ve Yûnus Halîfe en-

nâ’ib ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

71-1 Konya Boyahâne Mukâta‘ası’nın İltizâma Verilmesi 

Sûret-i sicill-i mu‘anvene-i bi-ünvân-ı Mevlânâ ‘Abdurrahman en-nâyib be-Lârende 

berâ-yı boyahâne-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i oldur ki Mahmûd bin Hızır meclis-i kazâya gelüp takrîr-i merâm kılup 

havâss-ı hümâyûndan mahrûse-i Konya’da vâkî‘ olan Boyahâne Mukâta‘ası’nın tahvîl-i 

cedîdi işbu sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Zî’l-ka‘desi’nin yirminci gününden ilâ (...silik...) 

olan Velî bin Mehmed mahrûse-i mezbûre mahkemesinde varup ba‘zı şurût ve kuyûd ile 

benüm kablimden iltizâm idüp (...silik...) sicil kılınmış zikr olan şurût üzere vekîl-i mezkûr 

iltizâm itdüğü yüzseksenbin akçayı ben dahî kabûl itdim mübâşir ta‘yîn buyurulan Gökçe 

Beg talebiyle tahrîr olundu hurrire fî 27 Zî’l-ka‘de sene 971 (7 Temmuz 1564). 

Be-mahzar el-Hâc Mustafâ bin Pîrî ve ‘Alî bin Kaltulu(?) ve Hasan Çelebi bin 

‘Abdullah ve el-Hâc Mustafâ bin Üveys ve Mehmed bin Tâhîr ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu nefs-i Lârende’den Mahalle-i Hocamahmûd’dan der-sa‘âdet-i kesr-i 

bendelerinden ebnâ-yı sipâhiyân bölüğünden Sinân Beg bin el-Hâc Yûnus meclis-i kazâya 

hâzır olup Mahmûd el-mezkûrun sicill-i sâbıkda iltizâm itdüğü mukâta‘anın cemî‘ zarârına 

kefîl-i bi’l-mâl oldum bu şart ile ki sonra Mahmûd’un kesri zuhûr idüp Mahmûd’un ve 

benüm mâlım kesr-i mezkûra vefâ itmeyince kefâlete dâhl olunmaya ve mezkûr Mahmûd’un 

vekîli mahrûse-i Konya’da mukâta‘-i mezkûre Mahmûd içün iltizâm etdikde benim içün bir 

akça terakkî ile istihdâm havâlesi olmak şart eylemiş zikr olan bir akça terakkî karındaşım 
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Satı’ya olup yine sana kemâkân bakîyi istihdâm havâlesi olam deyüp sâyir küfelâ dahî 

mübâşir ta‘yîn buyurulan Gökçe Beg mübâşeretiyle bi-emrihim tahrîr olundu ve beyân 

kılındı hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (7 Temmuz 1564). 

Küfelâ-i Mahmûd el-mezbûr. 

el-Hâc Muharrem bin el-Hâc Mehmed ‘an Mahalle-i Habîb 5.000, Mustafâ bin 

Mehmed ‘an Mahalle-i Şeyhler müzekkî / Velî bin Mahmûd ‘an Mahalle-i Hocamahmûd 

5.000, ‘Alî bin Mehmed müzekkî Ramazân ‘an Mahalle-i Fenârî / Mustafâ bin Mehmed ‘an 

Mahalle-i Şeyhler Muharrem el-mezkûr müzekkî / ‘Abdî bin Halîl ‘an Mahalle-i 

Hocamahmûd 5.000, Satı bin Dâvud ‘an Mahalle-i Hocamahmûd / Ramazân bin Zekeriyâ 

‘an Mahalle-i Fenârî 5.000 Muharrem el-mezkûr müzekkî. 

Ve Derviş bin Yûsuf ‘an Mahalle-i Taşdükkân 5.000, Mehmed bin Mustafâ el-

müzekkî ‘an Mahalle-i el-mezbûre müzekkî / Süleymân Beg bin Ca‘fer ‘an zümre-i 

silahdârân onuncu bölükde ‘an Mahalle-i Hâcıeymîr ‘an nefs-i Konya 6.000.  

Neferân ma‘a 7, mücmâl-ı mâl-ı kefâle 36.000. 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

71-2 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi 

Mezbûr Hızır oğlu Mahmûd meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan 

mukâta‘ayı işbu Mustafâ bin Ahmed’e ve İbrahîm bin İlyâs’a isnâ ve seb‘în ve tis‘ami’e 

(...silik...) gününden ilâ sene-i kâmile ellibin akçaya mukâta‘aya virdim didikde mezbûreyn 

Mustafâ ve İbrahîm tasdîk idüp kabûl itdikde bi’t-taleb (...silik...) olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (27 Temmuz 1564). 

Be-mahzar ‘Alî Çavuş bin Emrullah ve ‘Abdulkâdir Halîfe bin ‘Abdurrahman ve 

‘Abdullah Halîfe en-nâyib-i be-Sahrâ.  

Mezkûr Mahmûd merkûm İbrahîm ziyân iderse ben çekeyim didüğü tahrîr olundu fî’t-

târîh el-mezkûr (27 Temmuz 1564). 

 

71-3 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi 

Mukâta‘a-i (...silik...) ma‘a Bazâr-ı Sipâh ve Bezirhâne-i nefs-i Ereğli der-‘uhde-i 

Ramazân bin Hasan ‘an Ereğli ve Nebî bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki kıdvetü’l-akrân fahrü’z-zü‘amâ ve’l-emâcid İbrahîm Beg 

zîde kadruhu tîmârı olan zikr olan mukâta‘a mezkûrân Ramazân ve Nebî işbu ihdâ ve seb‘în 

ve tis‘ami’e Zî’l-hiccesinin yirmibeşinden ilâ sene-i kâmile onsekizbinbeşyüz akça 

mukâta‘aya kabûl etdik eğer zikr olan mukâta‘a ziyâde olup kabûl etmezsüz kıstü’l-yevm 

bilâ (...silik...) virevüz didiklerinde müşârün-ileyh İbrahîm Beg tasdîk idüp bu şart üzere zikr 

olan mukâta‘ayı virdüm deyüp ve el-Hâc ‘Alî bin Dede ‘an Karye-i Obruk zarar-ı mâla ve 

yıl âhirinde halleşdirmeğe kefîl olup defter olundu hurrire fî 21 Zî’l-hicce sene 971 (31 

Temmuz 1564). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Mustafâ bin ‘Abdî Fakîh ve Ganî bin 

‘İvaz ve Gâzi bin Çomak ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

72-1 Mîrâbiye Mukâta‘ası’nın İltizâma Verilmesi 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki havâss-ı hümâyûnlarından Mîrâbiye-i Konya 

Mukâta‘ası’n sene dokuzyüzaltmışsekiz Zî’l-ka‘desinin yirminci gününden üç yıla dört kere 

yüzbin ve ellibeşbin akçaya ber-vech-i iltizâm za‘îm olan Hasan’ın tahvîli temâm olup 
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tahvîl-i cedîdi âhara füruht olunmak içün yarar yerlerden tecessüs olundukda ahârdan Seydî 

nâm kimesne gelüp kendüsüne Konya Hisârı’ndan bir gedük olmaya hükm-i şerîf sadaka 

buyurulup ve oğlu Şa‘bân’a beş akça ‘ulûfe olup ‘ulûfeciyân-ı yemîne dâhil olup ve erbâb-ı 

tîmârdan Yitilmiş bendelerinin tîmârına üçbin akça terakkîye emr-i şerîf sadaka buyurulup 

ve Âsitâne-i Sa‘âdet bendelerinden ebnâ-i sipâhiyândan Hüseyin bendelerinin ‘ulûfesine bir 

akça terakkî olup sâde kulu olup ve diledikleri kimesne kâtib olmak şartıyla tahvîl-i cedîd ki 

sene-i dokuz yüz yetmiş bir Zî’l-ka‘desinin yirminci gününden üç yıla ellibeşbin akça ziyâde 

idüp şol şartıla ki üzerlerinden ziyâde olursa mezbûr Seydî’nin hisâr gedüğü ve oğlunun 

‘ulûfesi ve bölüğü mukarrer olup ve Yitilmiş bendelerinin dahî üçbin akça terakkîsi mukarrer 

olup ve mezkûr Hüseyin bendelerinin dahî terakkîsi mukarrer olmak şartıyla cem‘an beş kere 

yüzbin ve onbin akça sâfî Süleymân’a kabûl ve iltizâm eyleyüp kânûn üzere yarar kefîller 

virüp ve tahvîli âhirinde mezbûr Yitilmiş bendeleri haklaşdırmağa mültezim olup nâzırü’l-

havâss efendi hazretleri dâmet me‘âliye ma‘rifeti ve tezkeresi mûcibince vâki‘-i hâl sebt-i 

sicil olundu hurrire fî 5 Zî’l-hicce sene 971 (15 Temmuz 1564). 

Be-mahzar Hüsâm Halîfe bin Mahmûd ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Mehmed bin 

Lutfî ve Mustafâ bin Çırak ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

72-2 Mîrâbiye Mukâta‘ası’nın İltizâma Verilmesi  

Mukâta‘a-i Mîrâbiye-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki havâss-ı şerîfeden Mukâta‘a-i Mîrâbiye-i Konya sene 

dokuz yüz altmış sekiz Zî’l-ka‘desinin yirminci gününden üç yıla dört kere yüzbin ve 

ellibeşbin akçaya ber-vech-i iltizâm za‘îm olan Hasan’ın tahvîli temâm olup tahvîl-i cedîd 

âhara fürûht olunmak içün yarar yerlerden tecessüs olundukda âhardan erbâb-ı tîmârdan 

Yitilmiş bendeleri gelüp tîmârına dokuzbin akça terakkî olup Âsitâne-i Sa‘âdet 

çavuşlarından Derviş bendelerinin ‘ulûfesine bir akça terakkî olup tahvîli âhirine değin 

havâlesi olup bu şartla tahvîl-i cedîd ki sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Zî’l-ka‘desinin 

yirminci gününden üç yıla altmışbin akça ziyâde idüp cem‘an beşyüzbin ve onbeşbin akça 

sâfî teslîmâta kabûl ve iltizâm etdi şu şartla ki üzerinden ziyâde olur ise zikr olan dokuzbin 

akça terakkîsi tîmârı mukarrer olup ve Derviş bendelerinin dahî terakkîsi mukarrer olup 

kânûn üzere kefîller dahî virecek olup nâzır-ı havâss-ı mezkûra efendi hazretleri cânibinden 

bu minvâl üzere tezkere-i şerîfe vârid olmağın ma‘rifetiyle vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 971 (21-30 Zî’l-hicce 971 / 31 Temmuz- 8 Ağustos 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ ‘Abdulkâdir bin ‘Abdî ve Korkud Beg bin Şâh Beg ve ve Hoca 

Mahmûd bin Gaybî ve ‘Alî Dede bin Mustafâ gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

72-3 Kefâlet Listesi 

Küfelâ-i ber-mûcib-i sicill-i Mevlânâ ‘Abdul‘azîz bin ‘Abdulkerîm. 

Kefîl-i Bahâ’eddîn bin Hızır ‘an karye-i Yenice meblağ 6.000 ‘Alî bin İbrahîm 

müzekkî / Kefîl-i Hamza bin Hızır ‘an karye-i el-mezbûre meblağ 6.000 İsmâ‘il (bin) 

Süleymân müzekkî / Kefîl-i Mehmed bin Velî ‘an karye-i el-mezbûre meblağ 5.000 ‘Îsâ bin 

İbrahîm müzekkî / Kefîl-i Mehmed bin Sarıklu İbrahîm ‘an Karye-i Eğin meblağ 5.000 / 

Kefîl-i ‘Abdî bin Halîl meblağ-ı 3.000 (...silik...).  

Kefîl-i Nasûh bin Emîrşâh ‘an Karye-i Emîrşâhlu meblağ 5.000 / Kefîl-i ‘Îsâ bin Hızır 

Fakîh ‘an Karye-i Celâliye meblağ 5.000 / Kefîl-i Süleymân bin Güvendik ‘an Karye-i 

Beşkilisâ meblağ 5.000 / Kefîl-i Hüseyin bin ‘İvaz ‘an karye-i el-mezkûre meblağ 10.000 

karındaşı Nûrullah müzekkî / Kefîl-i ‘Abdulganî bin Umûr ‘an karye-i el-mezbûre meblağ 

5.000. 
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Kefîl-i Mûsâ bin Nasûh ‘an karye-i el-m. meblağ 5.000 / Yekûn kefîl 60.000. 

Şuhûd Satılmış Ağa bin Dâvud Ağa, Çini bin Sinân, Safâ bin Mûsâ Ağa ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

72-4 Kefâlet Listesi 

Küfelâ-i ber-mûcib-i sicill-i Mahkeme-i Konya. 

Kefîl-i Safer bin Hasan Fakîh ‘an Mahalle-i ‘Abîd meblağ 2.000 / Kefîl-i Seydî bin 

Bâli ‘an Karye-i Kebekilisa ‘an zümre-i ‘ulûfeciyân-ı yesâr meblağ 3.000 / Kefîl-i Derviş 

Beg ibn Ahmed Çavuş ‘an Mahalle-i İçkal‘a meblağ 3.000 / Kefîl-i Derviş Çavuş bin Hasan 

Çavuş el-havâle meblağ 10.000. 

Kefîl-i Seydî bin Hâcı Bayram ‘an Mahalle-i ‘Abîd meblağ 5.000 / Kefîl-i Şa‘bân bin 

Seydî el-mezbûr meblağ 3.000 / Kefîl-i Mehmed bin Ahmed Çavuş ‘an Mahalle-i İçkal‘a 

meblağ 3.000 / Kefîl-i Mustafâ bin Hasan Çavuş meblağ 5.000. 

Kefîl-i ‘Alî bin İbrahîm ‘an Karye-i Yenice meblağ 2.000 bilâ nezr Seydî müzekkî / 

Kefîl-i Sinân bin Pîrî ‘an Karye-i ‘Alemdâr meblağ 5.000. 

Şuhûdü’l-hâl ‘inde’l-mezbûrîn ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

72-5 İltizâmın Başkasına Devri 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nâzırü’l-havâs (...silik...) efendi dâme fazlühu 

câniblerinden mektûb-ı şerîf (...silik...) Mîrâbiye Mukâta‘ası’n iltizâm iden Yitilmiş 

(...silik...) itmek ister deyu istimâ‘ olundu vâki‘ ise (...silik...) mukâta‘ayı Kâtib ‘Abdî 

Çelebi’ye ve Celâl Çavuş’a zabt etdirin (...silik...) mezkûr Yitilmiş Ağa meclis-i şer‘a ihzâr 

olunup sû’al olundukda zikr olan (...silik...) ferâgat itdim didikden sonra zikr olan mukâta‘a 

kâtib-i mezkûr ‘Abdî Çelebi ve Çavuş (...silik...) onuncu gün teslîm olunup mezkûrlar dahî 

tesellüm idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb tahrîr (olundu) fî’l-yevm el-mezkûr. 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve Seydî bin ‘Ömer ve Ahmed Çelebi el-(...silik...) ve 

Yûnus Kethüdâ bin Karagöz. 

 

73-1 Mukâta‘a Sâhibinin Borç İkrârı 

Sûret-i sicill-i mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Koçhisâr Kazâsı’nda bundan ‘akdem Tosun ve Karacalar 

Mukâta‘ası’na ber-vech-i iltizâm emîn olan Hızır bin Hamza meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ 

ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan mahsûlünden zimmetimde seksendörtbin akça bâkî 

zâhir olup mâ‘adâsı sâyir mültezimler üzerine olup bi-tarîki’l-ıslâh otuzbeşbin akçayı ben 

virecek olup sicil olundukdan sonra zikr olan ıslâh ikrâhla oldu deyu nizâ‘ etmişidim hâliyâ 

meblağ-ı mezkûr otuzbeşbin akça bilâ hilâf mîrîye deynimdir da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur eğer 

hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya edâ ideyin didikde mezbûrun 

ikrârın Sinân Fakîh ve Ahmed ve Pîr Gâzi tasdîk idüp vâki‘-i hâl bu husûsa mübâşir olan 

kıdvetü’l-akrân Pîrî Kethüdâ zîde kadruhu ma‘rifetiyle sicil olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i 

Zî’l-ka‘de sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Zî’l-ka‘de 971 / 11-20 Haziran 1564). 

Be-mahzar Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve Hasan Halîfe bin Nûrullah ve ‘Abdî Çelebi 

bin Ahmed ve Hızır Bâli bin ‘İvaz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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73-2 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Seydî ‘Alî ma‘a Deniz ve Karagöz ve Mehmed ve Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed mezkûrûn kimesneleri meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup mezkûrûn Deniz ve Karagöz ve Mehmed 

ve Pîrî beni muhkem darb etdiler deyu da‘vâ etdikde mezkûrlar inkâr idüp Mehmed’den 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Ahmed bin Hasan Dede ve Kerîm Fakîh bin 

Mehmed şehâdet içün hâzır olup mezkûr Ahmed mestûr Mehmed’i Deniz taşla ve ağaçla 

döğdü ve Karagöz kılıç çekdi ve Pîrî dahî bile döğdü deyu şehâdet idüp ve mezkûr Kerîm 

mezkûrlar çukup bel ile ve kesek ile ve taş ile mezkûr Mehmed’i döğdüler deyu şehâdet 

etdiklerinde vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı şehr-i Zî’l-ka‘de sene 

ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 Zî’l-ka‘de 971 / 21-30 Haziran 1564). 

Be-mahzar Bekir Çelebi bin Hâcı ve Halîl Çelebi bin Mehmed ve Mustafâ bin Nasûh 

ve Ahmed Çelebi bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

73-3 Konya Kal‘ası Habsinden Kaçanların Tesbîti 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mahrûse-i Konya Kal‘ası ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e 

Zî’l-ka‘desinin yirmi birinci gün Cum‘a gicesi delünüp ba‘zı mahbûslar kaçmışlar deyu 

kal‘a-i mezbûre dizdârı ve kethüdâsı i‘lâm idüp üzerine varup görülmesi taleb olundukda 

za‘îmü’l-vakt olan kıdvetü’l-akrân Zeyneddîn Kethüdâ zîde kadruhu ile kal‘a-i mezbûreye 

varulup görüldükde (...silik...) dimekle ma‘rûf mahbesin kapusu ardı delinüp bir çilbi kalını 

yer olup bir eve çıkılup ve andan (...silik...) dahî delinüp iki çilbi mikdârı kalını olup ve 

andan hisâr berkozuna çıkılup ve hisârın dahî iki (...silik...) daşlı yapılup içi dolma yeri 

delinüp ve zikr olan mahbesde bozulmuş zincir ve boyunluk bulunup kaçan kimesnelerdir 

deyu zindâncıdan Hamza’dan sû’al olundukda cevâb virüp sahtiyan uğrusu Nûrullah ve deve 

uğrusu Kubâd ve ellerinde iki ‘Arab bulunup mesrûk zan olunan Sinân ve Korkud ve yola 

indi deyu habs olunan Sızvalu İskender ve çayıra at uğrulamağa geldi deyu habs olunan 

Dîvâne ‘Alî ve Bezzâzistân kilidin bozup elinde esbâb bulunan Ahmed ve Şâh Begi bedel 

deyu habs olunan Pâşâ Beg sekiz nefer kimesnedir deyu cevâb virüp ve zikr olan gicede 

bekçi kimlerdir deyu sû’al olundukda kapu üstünde davulcu kulesi Dâvud bedel ‘Îsâ’dır ve 

zindan kulesinde Kâsım bin Mustafâ bedel Hüseyin ve mü’ezzin Mustafâ bedel Lutfî ve 

ba‘dehu mezkûr zindâncıdan zikr olan mahbûsları kimin ma‘rifetiyle kuyudan çıkardın deyu 

sû’al olundukda kıble kule doldu müzâheme olmağın tazarru‘ etdikleri ecilden dizdâr ve 

kethüdâ ma‘rifetsizin çıkardım deyu cevâb virüp ba‘dehu Ahmed’den gayrısın ağa 

ma‘rifetiyle çıkardım deyu cevâb virdikde müşârün-ileyh ağa ma‘rifet virmedüm deyu inkâr 

idüp vâki‘-i hâl vukû‘u üzere tahrîr olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 971 (21-30 

Zî’l-ka‘de 971 / 1-10 Temmuz 1564). 

Şuhûdü’l-hâl Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Lutfî ve el-Hâc Emrullah bin ‘Alî Fakîh ve 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Çelebi Efendi el-kâdı be-Güvercinlik ve Hoca Pîrî bin Hoca Pâşâ ve 

‘Abdî Fakîh bin Civân ve el-Hâc Safer bin Mustafâ ve el-Hâc Mehmed bin Menteşe ve el-

Hâc Nûrullah bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

74-1 Kıptiyân ve Yavâ Keferesi Vergileri Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf-i Kıptiyân. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Vilâyet-i Anadolu ve 

Karaman ve Zülkâdir ve Rûm ve Diyâr-ı ‘Arab ve Diyârbekir ve Rûhâ zîde fazluhum tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki havâss-ı hümâyûnumdan cizye-i kıptiyân ve 
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yava-i gebrân ve azâdegân mukâta‘asına bi’l-fi‘l emîn olan müteferrikalarımdan kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân kulum ‘Abdî Beg ‘âmili olan dârende-i fermân-ı hümâyûn teberrük bâb-ı 

sa‘âdetime gelüp Vilâyet-i Anadolu’da vâki‘ Kıptiyân ve yavâ-i gebrân ve azâdegân 

tâ’ifesinin harâcların ve cürm-i cinâyetlerin ve rüsûm-ı ‘arûsânelerin emîn-i mezkûr ikrârı 

mûcibince sene sitte ve sittîn ve tis‘ami’e Zî’l-ka‘desi’nin yirminci gününden altı yıllık 

mahsûlü kabz itmek içün ikiyüz ‘aded mühr ile ber-mûcib-i sicil bana ‘amele virüp ben dahî 

olıgeldüğü üzere tasarruf ider iken ba‘zı yava kefere ve ba‘zı Kıptiyân mîr-i mâl harâcların 

mîrî cânibine idegelmişler iken şimdi ba‘zısı biz yerlü olduk bu harâcların olıgelen ‘âdet ve 

kânûn eksik virüp ve ba‘zı yava kefereden harâc taleb eyledikde biz vilâyete harâcımız 

virdik deyu ve vâki‘ olan harâcların edâ itmeğe te‘allül iderler bâ-husûs yerlerinde edâ 

etdiklerinde ellerinde dahî temessükleri yokdur ve evrâk zâbitleri yava kefereleri varup bir 

mikdâr vakfın toprağında sâkin olmağla kendü kendilerinden defterlerine kayd itmek ile 

harâcların ve cürm-i cinâyetlerin aldırmazlar ve Kıptiyân tâ’ifesi ba‘zı sipâhîler ve 

yeniçeriler yanlarına alup vâki‘ olan harâcların ve cürm ve cinâyetlerin ve sâyir ba‘d-ı 

hevâların virdürmeğe te‘allül ve nizâ‘ iderler ve ba‘zı havâss-ı hümâyûnları emînleri ve 

sancak subaşıları ve evkâf zâbitleri ve gayrılar siyâset bahânesiyle Kıptiyân tâ’ifesinin ve 

yava keferenin cürm ve cinâyetlerin ve beytü’l-mâl ve mâl-ı gâyiblerin hilâf-ı şer‘ ve kânûn 

harc iderler bu vecihle mâl-ı mîrîye gadr olur deyu bildirdi buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

solaklarımdan kulum Hızır zîde kadruhu vardukda her biriniz taht-ı kazânızda göresiz fî’l-

vâki‘ kazıyye ‘arz olunduğu gibi ise men‘ ve def‘ idüp (...silik...) mezbûrenün vâki‘ olan 

harâcların ve cürm-i cinâyetlerin ve yava ve beytü’l-mâl ve mâl-i gâyiblerin ve sâyir bâd-ı 

hevâların ber-mûcib-i şer‘-i şerîf ve kânûn-ı münîf ‘âmil-i mezkûra zabt ve tasarruf itdürüp 

kimesneye ‘inâd ve muhâlefet etdirmeyesiz ve havâss-ı hümâyûnum (...silik...) serbestdir 

hâricden hâs emînleri ve sancakbegi ve subaşıları ve vakf zâbitleri ve gayrılar siyâset 

bahânesiyle dahl (...silik...) kat‘â medhalleri yokdur siyâset bahânesiyle cürm ve 

cinâyetlerine dahl itdirmeyesiz ve eğer hilâf-ı şer‘ ve kânûn dahl iderlerse senelerin dahî 

ilhâlarıyla ba‘de’s-sübût hükm idüp alıviresiz temerrüd ideni sekidüp eslemiyânı yazup ‘arz 

idesiz (...silik...) ve ba‘de’n-nazar bu hükm-i hümâyûnumu ellerinde ibkâ idüp ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Receb sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (21-30 

Receb 971 / 5-14 Mart 1564). 

 

75-1 Sahrâ Nâhiyesi Rûmdiğin Köyü Mevâcibi 

Bu sûret ki re‘âyâ elindeki der-köhne-i defteri getürdülüp tatbîk olunup muvâfık çıkdı 

andandır ki âhar deftere ‘amel olunmaya hurrire el-fakîr ‘Alî bin Seydî el-mevlâ be-mahrûse-

i Konya. 

Defter-i der-beyân-ı mevâcib-i hümâyûn ‘an Karye-i Rûmdiğin tâbi‘i Nâhiye-i Sahrâ-

yı Konya ‘an muzâf-ı be-mahrûse-i Konya fî 22 Zî’l-hicce sene-i 969 (23 Ağustos 1562) 

hisse-i mîrdir keyl. 

Mûsâ bin Mustafâ gendüm harman hisse-i mîr 30 / ‘Alî Fakîh gendüm kile hisse-i mîr 

25, def‘a hisse 10 / Safer bin İbrâhîm gendüm hisse 2,5, def‘a 2 / Mustafâ bin Nasûh hisse 20 

/ Hamza bin Mûsâ hû 5, harman buğday 25 / 

Mahmûd Beg gendüm harman 50, def‘a keyl 4 hisse / Nasûh bin ‘Alî ma‘a Mehmed 

hû niyâbet hatab-ı mîr 15, gendüm niyâbet ‘aded 7 / ‘Alî bin Mustafâ gendüm harman hisse 

30 / Velî bin Mehmed harman 1, nakd 4, hatab 25 / Safer bin Mehmed gendüm harman def‘a 

nakd 7, hisse 15, gendüm hisse 5 / Çömrük bin ‘Alî nakd 21, hisse 12 / 

İsmâ‘il bin Mehmed harman gendüm hisse 30, hû hisse 20, def‘a gendüm hisse 10 / 

Mehmed bin Hasan gendüm harman hisse 15 / ma‘a Mahmûd harman hisse 25 / Süleymân 

buğday 20, Yûsuf hû 15 / Def‘a Hamza bin Mûsâ hû 5 / 
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‘Abdurrezzâk bin Seydî Ahmed gendüm niyâbet hisse 50, hû 20, def‘a hû 61 / Pîr 

Ahmed gendüm hisse 30, hû 20, def‘a 5 / Mehmed bin Ahmed gendüm harman zimmet 47, 

hisse 5 / Küçük ‘Alî bin Hızır hisse-i mîr 27 / Farsâk bin Mahmûd gendüm harman hisse 20 / 

Dîvâne ‘Alî bin Kaymak gendüm harman hisse 15 / 

Mustafâ bin İlyâs gendüm harman hisse 30 / Hasan bin Çölmekçi hû hisse 18 / Dîvâne 

‘Ömer hû niyâbet hisse 10 / Mehmed bin Mustafâ gendüm nakd araba 6, kıymet 25 / Hasan 

bin Mahmûd gendüm hisse 20 / İlyâs Sofî gendüm hisse 15 / Bâli Subaşı gendüm hisse 15 / 

(...silik...) ‘Ömer bin Hasan gendüm hisse 10 ve dahî ma‘a köle Yûsuf gendüm 5 / 

Mahmûd gendüm keyl 6, hû 3 / Hızır Bâli bin Nizâ ‘Alî Mansûrî (...silik...) kalbur 50 / 

Hüdâverdi bin İlyâs Sofî def‘a 10, hatab 15 kıymet / Hızır Bâli bin ‘Alî Fakîh gendüm 15, 

hûke 3 /  

Müddet-i sûreti’t-defter bi-‘alef(?) mine’l-asl Bostân bin Mehmed el-mevlâ be-

mahrûse-i Sahrâ-yı Konya. 

 

75-2 Opanlar Karyesi Mahsûlünün İltizâma Verilmesi ve Kefîlleri 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Opanlar’dan Bahâdır bin Pîrî ve İsmâ‘îl bin 

İsrâ’il havâss-ı pâdişâhîden Kazâ-i Gülnâr Hâsları’n sene seb‘în ve tis‘ami’e Cemâziye’l-

âhiri gurresinden üç yıla ikiyüzonbeşbin akçaya yevmî on akçaya mevâcib emîn ile mültezim 

olan Karye-i Gönü’den Ahmed bin ‘Alî Beg iltizâmından beşbin (...silik...) ziyâde ile 

mukâta‘a-i mezbûra târîh-i merkûmdan üç yıla ikimiz mütezâmîn ve mütekâfil ile şirket 

üzere on akça mevâcib ikimize ‘ale’l-iştirâk (...silik...) şartıyla ikiyüzyirmibin akçaya kabûl 

ve iltizâm eyledik Konya Kazâsı’ndan kânûn üzere küfelâmız virelüm dimeğin müfettiş-i 

emvâl-ı hâssa olan ‘Abdurrahman Efendi zîde fazluhu mektûb-ı şerîfleri mûcibince virdikleri 

kefîller bunlardır ki zikr olunur hurrire fî evâsıt-ı Şevvâli’l-mükerrem sene 971 (11-20 

Şevvâl 971 / 23 Mayıs- 1 Haziran 1564). 

Kefîl-i Hasan bin Erşedî ‘an Karye-i Opanlar ve müzekkî Güçbegi bin Halîl ‘an karye-i 

mezbûre 8.000 / Kefîl-i Pîrî bin Erşedî ‘an karye-i mezbûr ve müzekkî-i mezkûr Güçbegi 

10.000 / Kefîl-i Ahmed bin Sevindik ‘an Karye-i Kocakuyusu 8.000 mezkûr Göçbegi / 

Kefîl-i Beğendik bin İsrâ’il ‘an karye-i Opanlar 6.000 ve müzekkî babası /  

Kefîl-i İbrahîm bin Velî Fakîh ‘an karye-i mezbûre 1.500 ve müzekkî Arslan bin 

Mahmûd karye-i o / Kefîl-i Hamza bin Bahşâyiş ‘an Karye-i Opanlar 1.500 müzekkî mezkûr 

Arslan / Kefîl-i İnsân bin Üveys ‘an Karye-i Opanlar 1.500 mezkûr Arslan müzekkî / Kefîl-i 

Çelebi bin Velî Fakîh ‘an karye-i mezbûre 1.500 / 

Kefîl-i Ramazân bin Kâsım ‘an karye-i mezbûre 1.000 / Kefîl-i Pîr Gâyib bin Hâcı Beg 

‘an karye-i mezbûre 6.000. 

Şuhûdü’l-hâl Hâcı Ahmed bin Mûsâ ve Habîb bin ‘Abdullah ve Halîl bin Mahmûd ve 

Mustafâ bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

75-3 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi 

Mukâta‘a-i Post ve Şak der-‘uhde-i ‘Abdî bin Mehmed ‘an gurebâ-i yesâr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî meclis-i şer‘a gelüp takrîr-i kelâm idüp 

Vilâyet-i Karaman’da vâki‘ olan Post ve Şak Mukâta‘ası sene 971 Zî’l-ka‘desinin on 

dokuzunda temâm olup yirminci gününden mukâta‘aya virilmek lâzım olmuşdur târîh-i 

mezkûrdan ilâ selâse sinîn üç akça terakkî ile Çavuş olup ve sol ‘ulûfeciyân zümresinden 

karındaşım Mustafâ bir akça terakkiyle tahvîli âhirine değin havâlem olup haklaşdırmak 

üzere eğer ziyâde olursa zikr olan çavuşluk ve terakkî mukarrer olmak şartıyla üçyüzbin 
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akçaya kabûl idüp altmışbin akçaya yarar mâldâr kefîller virelim deyüp bu husûs içün 

fahrü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm nâzırü’l-havâs efendi hazretleri zîde 

fazluhu tezkere-i şerîfleri mûcibince vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e be-mübâşeret-i ‘Alî Beg (21-29 

Şevvâl 971 / 2-10 Haziran 1564). 

Be-mahzar Ümmet Halîfe bin Ahmed ve el-Hâc Süleymân bin Halîl ve Hamza Çelebi 

bin Emrullah Çelebi ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

75-4 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi 

Sûret-i sicill-i Mahkeme-i Konya-i el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf ki havâss-ı şerîfeden Post ve Şak Mukâta‘sı semân ve sittîn ve 

tis‘ami’e Zî’l-ka‘desinin yirminci gününden üç yıla ikiyüzkırkbin akçaya (...silik...) olan 

Eflâtûn ve gayrının tahvîli temâm olup tahvîl-i cedîd âhirine fürûht olunmak lâzım olmağın 

beyne’t-tâlib ve’r-râgıb (...silik...) nâm kimesne gelüp altı akça ile ‘ulûfeciyân-ı yemîne dâhil 

olmak şartıyla ve üzerinden ziyâde olur ise (...silik...) cem‘an iki kerre yüzbin akça dahî 

seksenbin akçaya kabûl ve iltizâm eylediği ecilden vâki‘-i hâl nâzırü’l-havâss (...silik...) 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Şevvâli’l-mükerrem sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 Şevvâl 

971 / 23 Mayıs- 1 Haziran 1564). 

Be-mahzar Mehmed bin Lutfî ve el-Hâc Emrullah bin Kaya Fakîh ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

76-1 Câriyelere Tecâvüz Edenlerin Hapse Atılmaları 

Kazıyye-i kıdvetü’l-akrân Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş ma‘a fahrü’z-zü‘amâ 

Ahmed Beg bin Mustafâ Kethüdâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bostân Çavuş bâb-ı murâd (...silik...) Belvîrân 

Efendisi ile muvaffakat emr-i şerîf vâcibü’t-teşrîf ibrâz idüp mefhûm-ı dürer bârında 

dârende-i fermân-ı vâcibü’l-iz‘ân fahrü’l-a‘yân çavuşum Bostân südde-i sa‘âdetime gelüp 

Mustafâ Kethüdâ Beg Ahmed nâm oğlu iki nefer hidmetkârlarıyla ve Nebî Hoca ve Ca‘fer 

Subaşı nâm kimesneler ile kayın anamın Gülşen nâm câriyesini İçkal‘a’da giderken yolun 

basup Kara ‘Alî oğlunun ahûruna çeküp fi‘l-i şenî‘ idüp ve mezkûre câriyenin ba‘zı elinden 

esbâbın alup te‘addî eylemişleriken beni iskât içün mezbûr Ahmed mukaddemâ Yûsuf nâm 

hidmetkârın hamamdan gündüzün iki câriyemi ayartdı sende ve sâyir hidmetkârlarında 

da‘vâm yokdur didiği kâdı huzûrunda sicil olunmuşiken mezbûr Ahmed evvelki da‘vâsına 

(...silik...) nısfü’l-leylde Mustafâ nâm hidmetkârınla sen alup gitdin deyu tenakuz da‘vâ 

itdüğü kâdı huzûrunda sicil olunup ba‘dehu mezbûr Mustafâ kethüdâ beni ve 

hidmetkârlarımı kendi evine getürdüp kendü mezbûr oğlu sen ve hidmetkârların bizim 

câriyelerimizi ayartdınuz ellerin ve ayakların kıraruz deyu beni ve Kara Mustafâ ve Yûsuf 

nâm hidmetkârlarımı mezkûr Ahmed hidmetkârlarıyla cebren tutup eteklerimizden çeke çeke 

beglerbegi ve kâdı ma‘rifeti olmadın kal‘aya habse gönderüp kal‘a kapusundan içerü 

girdüğümden sonra Durmuş voyvoda kefîl olmağla beni salıvirüp mezbûr hidmetkârlarımın 

hisâr kethüdâsı Yûsuf boğâzına zincir takup kal‘ada bir gün habs idüp te‘addî eyledikleri 

rikâb-ı hümâyûnuma ‘arz olunmağın hakîkat-ı hâli ma‘lûm idinüp te‘ayyüş olunmak içün 

südde-i sa‘âdetimde çavuşlarım başı olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Mustafâ zîde 

mecduhu mübâşir ta‘yîn olundu bu husûsu bi’z-zât mukayyed olup göresiz deyu fermân 

olunmağın imtisâlen li’l- emri’l-‘âlî Belvîrân efendisi ile ‘akd-ı meclis olunup te‘ayyüşe 

tasaddî olundukda mezkûr Bostân Çavuş mestûr Ahmed Beg üzerine da‘vâ idüp Kalender ve 

Rıdvân nâm hidmetkârların ve bir aşcı ‘Arabın beni ve Yûsuf ve Kara Mustafâ nâm 
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hidmetkârlarımı kal‘aya habs idün deyu emr idüp kal‘a kapusuna iletdirüp bana Durmuş 

voyvoda kefîl olmağla beni salıvirüp merkûm âdemlerimi habs etdirdin didikde merkûm 

Ahmed sipâhî ben kal‘a kapusuna bile vardım mı deyu sû’al etdikde mezbûr Bostân Çavuş 

cevâb virüp didi ki sen kal‘a kapusuna bile varmadın Hızırşâh kapusuna dek bile vardın 

andan sen gerü dönüp gitdin ammâ mezkûr âdemlerin senin emrinle beni ve âdemlerimi 

hisâr önüne eteğimüze yapuşup çeke çeke iletüp Durmuş voyvoda bana kefîl olmağın beni 

habs itmeyüp mezkûr âdemlerimi habs itdirdün didüğü merkûm Ahmed Beg talebiyle tahrîr 

olundu. 

Ba‘dehu hisâr kethüdâsı Yûsuf kethüdâdan (...silik...) sû’al olundukda mezkûr Bostân 

Çavuş mezbûrân Yûsuf ve Kara Mustafâ’yı hisâra getürüp (...silik...) ve esbâb aldılar deyu 

mezbûr hidmetkârlarıma isnâd olundu benden isterler habs idivirin didi biz dahî (...silik...) 

ma‘rifetiyle zindancıya habs it didik zindancı dahî habs itdi didüğü bi’t-taleb tahrîr olundu. 

Ba‘dehu husûs-ı mezbûr dizdâr ağadan sû’al olundukda mezbûr Bostân Çavuş ve 

Mehmed bin Hızır ve Durmuş voyvoda kal‘a kapusuna gelüp benüm hidmetkârlarım 

mezkûrân Yûsuf ve Kara Mustafâ’yı câriye ayartdılar ve esbâb aldılar deyu (...silik...) ve 

oğlu Ahmed Beg töhmet etdiler benden isterler habs idi virin didüğü ecilden benim 

ma‘rifetimle habs (...silik...) bi’t-taleb defter olundu tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Ramazâni’l-

mübârek sene 971 (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

Şuhûdü’l-hâl Ya‘kûb Çavuş bin Hasan ve Hasan Çavuş Emîn-i binâ ve Mehmed Beg 

bin Latîf Beg ve Hasan Çelebi bin Sinân Beg ve ‘Abdurrahman Çavuş eş-şehîr bâ-zükûr ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

76-2 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi ve Kefîller 

Mukâta‘a-i hâshâ-i Sahrâ-yı Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Sahrâ-yı Konya’da Karye-i Kaysaroğlanı cemâ‘atinden 

Yârânşâ bin Yitilmiş meclis-i şer‘a gelüp sahrâ-yı mezbûrede vâki‘ olan havâss-ı hümâyûna 

müte‘allık olan suğlalar mahsûlün eğer nukûd ve eğer gallâtdır ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e 

Şa‘bânı gurresinden ilâ selâse sinîn İbrahîm’e Safer Fakîh yevmî sekiz akça ile emîn olup ve 

itdüğüm kâtib olmak şartıyla dörtyüzellibin akçaya kabûl itdim kânûn üzere kefâ’il mikdârı 

kefîller vireyim didikde mezkûrun vech-i meşrûh üzere olan iltizâmı ve kabûlü bi’t-taleb 

defter olunup mezbûrun kânûn üzere virdüğü küfelâ bunlardır ki zikr olunur hurrire fî evâsıt-

ı Ramazâni’l-mübârek sene 971 (11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1564). 

Kefîl-i Ahmed bin Safer Fakîh ‘an Karye-i Celâl 10.000 / Kefîl-i İlyâs bin Ramazân 

‘an karye-i el-mezbûre 10.000 / Kefîl-i Mehmed bin İbrahîm ‘an Karye-i Nasûh Çelebi 

Çiftliği 10.000 / Kefîl-i Salîh bin Arkacı ‘an karye-i el-mezbûre 5.000 / Kefîl-i Seydî bin 

İbrâhîm ‘an Karye-i Celâl 10.000 müzekkî / Kefîl-i Pîr ‘Alî bin Bahâ’eddîn ‘an Çiftlik-i 

Nasûh Çelebi 3.000 / 

Müzekkî Mustafâ bin İbrahîm müzekkî Kefîl-i Malkoç bin Avdıl ‘an Karye-i Ortavîrân 

5.000 / Mezkûr Mustafâ müzekkî kefîl-i Dîvâne Velî bin Mehmed Çiftlik-i Nasûh 3.000 zikr 

olan sekiz nefer mahkeme-i şerîfde yazılmışdır / Kefîl-i Hayreddîn bin Hızır Fakîh ‘an 

Karye-i Celâl 8.000 Hızır Fakîh bin Celâl müzekkî / Müzekkî ‘Alî bin Mehmed kefîl-i ‘Îsâ 

Bâli bin Hızır Fakîh ‘an karye-i el-mezbûre 8.000 / Kefîl-i Mustafâ bin Hamza ‘an karye-i 

el-mezbûre 8.000 müzekkî ‘Alî el-mezbûr / 

Kefîl-i Cemşîd bin ‘Alî ‘an karye-i el-mezbûre 3.500 Safer Fakîh müzekkî / Kefîl-i 

Ramazân bin Yitilmiş ‘an karye-i el-mezbûre 3.500 Hızır el-mezbûr müzekkî / Kefîl-i 

Mehmed bin Hamza ‘an karye-i el-mezbûre 3.000 müzekkî ‘Alî bu zikr olan altı nefer 
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kimesneler sahrâda yazılmışdır hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan- 

2 Mayıs 1564). 

Şuhûdü’l-hâl Bekir Fakîh bin Velî Sofî ve Çini bin Velî ve Velî bin Ya‘kûb ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

76-3 Mukâta‘anın İltizâma Verilmesi  

Sûret-i sicill-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur havâss-ı şerîfden Koçhisâr Kazâsı’nda vâki‘ olan Kocalar 

ve Tosun Mahallesi semân ve sittîn ve tis‘ami’e Zî’l-ka‘desinin yirminci gününden üç yıla 

beş kere yüzbin ve seksenbin akçaya ber-vech-i iltizâm za‘îm olan ‘Alî Beg tahvîli temâm 

olup tahvîl-i cedîd âhara fürûht olunmak içün beyne’t-tâlibîn ve’r-râgıbîn nidâ olunup 

tecessüs olundukda âhardan İskender nâm kimesne yedi akça ‘ulûfe ile silahdârâna dâhil 

olup ve ‘ulûfeciyân-ı yemînden Zülkadir bin Islah bendelerine bölüğünde bir akça terakkî 

olup havâle olmak şartıyla mukâta‘a-i mezbûre ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Zî’l-ka‘desinin 

yirminci gününden üç yıla kırkbin akça ziyâdesiyle virüp şol şartla ki üzerinde ziyâde olursa 

‘ulûfesi mukarrer ola (...silik...). 

 

77-1 Mîrâbiye Mukâta‘ası’nın İltizâma Verilmesi ve Kefâlet Listesi 

Mukâta‘a-i Mîrâbiye-i Konya el-mahrûse der-‘uhde-i Mustafâ Beg ‘an erbâb-ı tîmâr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki erbâb-ı tîmârdan Mustafâ Beg oğlu Süleymân altı akça 

‘ulûfe ile bölüğe dâhil olup ve ebnâ-yı çavuşlardan Hasan bendeleri bir akça terakkiyle çavuş 

olup tahvîl âhirine değin kâtib olup ve cemâ‘at-i mezbûreden ‘Abdî bendeleri ‘ulûfesiyle 

tahvîl âhirine değin havâle ve yasakçı olup ve zikr olan mukâta‘a ziyâde olursa şurûtları 

mukarrer olmak şartıyla ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Zî’l-ka‘desinin yirminci gününden ilâ 

selâse sinîn yüzbin akçaya kabûl ve iltizâm idüp kânûn üzere virdüğü küfelâ bunlardır zikr 

olunur hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene 971 (11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1564). 

Kefîl-i İbrahîm bin ‘Ömer der-Mahalle-i Cedîd ‘an mîrî Mûsâ Baba 1.000 Mustafâ bin 

İlyâs müzekkî / Kefîl-i Süleymân bin Yûnus der-Mahalle-i Hocabeg 3.000 müzekkî Seyyid 

Kara Mahmûd / Süleymân müzekkî kefîl-i Hüseyin bin Nebî der-Mahalle-i Şeyh‘osmân 

1.000 / Müzekkî Emrullah bin Sarâc kefîl-i İbrahîm bin ‘Alî der-Mahalle-i mezbûr 1.000 / 

İbrahîm el-mezkûr müzekkî kefîl-i Emrullah bin Sarâc der-Mahalle-i Medrese 1.000 / 

Mezkûrlar birbirine müzekkîdir Kefîl-i Bahâdır Beg bin Hüdâverdi ‘an Cemâ‘at-i Reyhânlu 

tâbi‘-i Sa‘îd-ili 5.000 / 

Kefîl-i ‘Alî Beg bin Hızır Beg ‘an Reyhânlu tâbi‘-i mezbûr 1.000 / Bahâdır Beg 

müzekkî kefîl-i Safer bin Halîl el-havâle 1.000 / (...silik...) kefîl-i ‘Abdî Beg el-havâle nefs-i 

Konya ‘an Mahalle-i Şekerfürûş 6.000 mezkûrlar birbirine müzekkî / Kefîl-i Hasan bin 

Mehmed ‘an-Mahalle-i Şems-i Tebrîzî el-kâtib 6.000 / Kefîl-i İbrâhîm bin Mustafâ ‘an-

Mahalle-i İçkal‘a 2.000 mezkûrlar birbirine müzekkî / Kefîl-i Sinân Çavuş bin Mustafâ 

Çavuş 2.000 / 

Kefîl-i ‘Arab bin Memi ‘an Mahalle-i Altunluçeşme 1.000 / Kefîl-i Mehmed Beg bin 

‘Abdullah ‘an Devâkin(?) 3.000 mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i (...silik...) Beg bin 

‘Abdullah ‘an Devâkîn(?) 2.000 / Kefîl-i Mustafâ bin Velî ‘an Mahalle-i İbn Salîh 1.500 / 

Kefîl-i Üstâd ‘Alî bin Mustafâ el-harâc der-Mahalle-i Zevle 2.000 / Kefîl-i Teberrük bin 

Mehmed ‘an Mahalle-i Yediler 2.000 / 

Kefîl-i (...silik...) bin Sevindik Mahalle-i İçkal‘a 2.000 mezkûrlar birbirine müzekkîdir 

/ Velî bin Polad ‘an Mahalle-i Mûsâbaba 1.000 / Kefîl-i Kâsım bin ‘Abdullah ‘an mahalle-i 



184 

 

mezkûr 500 mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i Düğmeci bin ‘Abdullah ‘an mahalle-i 

mezbûre 2.000 / Kefîl-i ‘Alî bin Polad ‘an mahalle-i mezbûre 1.000 mezkûrlar birbirine 

müzekkîdir / Kefîl-i Mehmed bin Hâcı Bahâ 1.000 / 

(...silik...) / Kefîl-i Hâcı bin Hûbân ‘an Mahalle-i Yenikapu 2.000 / Kefîl-i Ca‘fer 

Çavuş bin ‘Abdullah ‘an erbâb-ı tîmâr 1.000 / Kefîl-i Hüseyin Çavuş bin Yûsuf ‘an erbâb-ı 

tîmâr 1.000 mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i Tâhir bin ‘Alî ‘an Mahalle-i Seydîverî 

2.000 / Kefîl-i Hoca bin Mahmûd ‘an Karye-i Kökez tâbi‘-i Sa‘îd-ili 3.000 / 

Kefîl-i (...silik...) bin Mustafâ ‘an Mahalle-i Çavuş 2.000 / Kefîl-i Derviş Çelebi bin 

Ahmed ‘an Mahalle-i İçkal‘a 2.000 mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i ‘Alî bin 

İskender ‘an Mahalle-i Aynedâr 2.000 / Kefîl-i Sa‘dî Çelebi bin Yürek ‘an Mahalle-i Yeni 

2.000 mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i İbrahîm Beg bin Ildız Beg 1.000 / Kefîl-i 

Mustafâ bin İdrîs ‘an Mahalle-i Fenârî 1.000 / 

Kefîl-i Mahmûd Çelebi bin Yûnus ‘an Mahalle-i Şems-i Tebrîz 2.000 mezkûrlar 

birbirine müzekkîdir / Kefîl-i Seydî Mahmûd bin Memi ‘an Mahalle-i Şerefeddîn 2.000 / 

Kefîl-i Uğurlu bin Kurd ‘an Mahalle-i Çavuş 1.000 mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i 

Halîl bin İbrahîm ‘an Karye-i İnnice 2.000 / Kefîl-i Habîb bin ‘Alî ‘an Mahalle-i Aynedâr 

1.000 ‘Abdî Beg ibn Mustafâ müzekkî / Kefîl-i İslâm bin Hoca Karye-i Yenice 2.000 

mezkûrlar birbirine müzekkî / 

Kefîl-i Pâldân bin Ahmed ‘an İlihisâr 2.000 / Kefîl-i Yûsuf bin Dönüş Beg Karye-i 

Luna 2.000 mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i Turahân bin Mustafâ ‘an karye-i 

mezbûre 2.000 / Kefîl-i Kara Mehmed bin Pîr Ahmed ‘an Karye-i Rûmdiğin 2.000 

mezkûrlar birbirine müzekkîdir / Kefîl-i Velî bin Süleymân ‘an karye-i el-mezbûre 1.500 / 

Kefîl-i ‘Alî bin Süleymân ‘an Karye-i Rûmdiğin 1.500 / 

Kefîl-i Hasan bin Mahmûd ‘an Karye-i Reyhânlu 3.000 müzekkî Mahmûd bin Nasûh / 

Kefîl-i Hamza bin Halîl ‘an Karye-i Kilisa tâbi‘-i Sa‘îd-ili 3.000 / 

Yekûn 100.000 / 

Hurrire fî evâsıt-ı Ramazâni’l-mübârek sene 971 (11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan- 2 

Mayıs 1564). 

Şuhûdü’l-hâl Süleymân Ağa bin Dâvud Ağa ve Ferruh Beg bin ‘Abdullah ve Satılmış 

Beg bin Dâvud ve Şeyh Süleymân bin ‘Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

78-1 Sultân Selîm ‘İmâreti Gelirleri Hakkında Fermân  

Sûret-i hükm-i şerîf-i Pâdişâhî. 

Kıdvetü’l-kuzâtü’l-müslimîn ‘umdetü’l-vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

Mevlânâ Konya zîde fazluhu kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya’da Hazret-i Mevlânâ 

Celâleddîn kuddise sırruhu evkâfı mütevellisi zîde kadruhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olucak ma‘lûm ola ki merhûm-ı müşârün-ileyh nûrullahu merkaduhu (...silik...) mecd ve 

erşed ve es‘ad ‘izzet şi‘âr devletden(?) mezbûr sadaka-i devlet-i mezbûr cümleye(?) hilâfet-i 

mahs lütfullahü’l-melîki’l-‘âlem oğlum Selîm (...silik...) ‘ömruhu cânibinden binâ olunan 

beş ‘aded ‘imârethânelerin ta‘âmına vakf olunmak fermân olunan kurrâdan İç-il Sancağı’nda 

Silifke Kazâsı’na tâbi‘ vilâyet defterinde dörtbindörtyüzaltı akça yazar Ortavîrân ve 

üçbindörtyüzelliiki akça yazar Tuhura(?) nâm karyeler ve ikibinyediyüzyirmi akça yazar 

Demüralan nâm mezra‘a ve beşbinyüzondört akça yazar Suluşar ma‘a ‘öşr-i Çeltük nâm 

karye ve onsekizbin akça yazar Çeltük guremâ-i Bınârî Tekfûr nâm Çeltük gayrı ve 

onyedibinüçyüzotuzaltı akça yazar Eliler nâm karye ve yirmibeşbin akça yazar mahsûl-i 

memlehâ-i Silifke der-kurb-ı olur(?) (...silik...) yedibinbeşyüzellidört akça yazar resm-i 

hâslar ‘an re‘âyâ ve çeltükciyân ve altıbinyüz akça yazar Karahanik nâm karye ve 
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dokuzyüzyirmi akça yazar Geyikyolu nâm mezrâ‘a ve binyüzyedi akça yazar Mâlûl nâm-ı 

diğer Hoca nâm karye ve bindörtyüzyetmişsekiz akça yazar sınûr-ı Göçtaş nezd-i mezra‘a-i 

Eliler ve binüçyüzseksen akça yazar Karyan nâm mezra‘a ve üçyüzyirmiiki akça yazar 

Çukur ve ikibinyirmisekiz akça yazar Kızıldam nâm karye ve ikibinikiyüzellisekiz akça 

yazar Sandalyolu nâm karye ve binsekizyüz akça yazar Virân nâm-ı diğer Değirmenciler 

nâm karye ve ikibinbeşyüzseksen akça yazar Cevizağacı tâbi‘-i Sarıcı ve Merme nâm 

mezra‘a üçbindokuzyüz akça yazar Sürülü nâm mezra‘a ve (...silik...) nâm yaylak ve bin 

akça yazar sınûr-ı hûdan ve Meracvîrân ve binüçyüzyirmidört akça yazar Dal nâm karye ki 

cümle karyeler ve mezra‘alar yüzdokuzbinyediyüzyetmişdokuz akça olur ve Ermenak 

hâslarından vilâyet defterlerinde sekizbinbeşyüzyirmi akça yazar Yukaru (...silik...) nâm 

karye ve binbeşyüzotuzaltı akça yazar Nedîm nâm karye ve binikiyüzotuzdört akça yazar 

Uğurlu nâm karye ve üçbinüçyüzkırkiki akça yazar Meyen nâm karyeler ki cümle 

ondörtbinaltıyüzotuziki akça cem‘an yüzyirmidört(...silik...)onbir akça olur vâki‘ olan 

mahsûlleri vakf içün zabt olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda 

kurânın ve mezâri‘in cüz’î ve küllî vâki‘ olan mahsûllerin mezbûr vakf içün zabt itdürüp 

hâsıl (...silik...) olunduğu üzere ta‘âm buyurdular(?) şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılalar tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (5 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 23 

Ekim 1563). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

78-2 Sahrâ Nâhiyesi Gelir Listesi 

Füruht-ı Nâhiye-i Sahrâ-yı Konya der-tahvîl-i Bâyezîd Çavuş ber-mûcib-i defter Kâtib 

Hasan kefîl. 

M. es-Sebt fî 17 Muharrem sene 971 gendüm kıyye 800, fî 10 / M. el-Ehad fî 15 

Muharrem gendüm kıyye 200, fî 10 / M. es-Sebt fî 5 Safer sene-i mezbûr gendüm kıyye 600, 

fî 9 / M. el-İsneyn fî 7 Safer gendüm kıyye 300, fî 10 / M. el-Cum‘a fî 12 Safer gendüm 

kıyye 1.300, fî 10 / M. el-Ehad fî 14 Safer gendüm kıyye 700, fî 9 / 

M. el-Cum‘a fî 23 Safer gendüm kıyye 1.000, fî 10 / M. Ehad fî 5 Rebî‘ü’l-evvel sene 

971 gendüm kıyye 250, fî 12 / M. el-Cum‘a fî 10 Rebî‘ü’l-evvel gendüm kıyye 250, fî 13 / 

M. el-Erba‘a fî 25 Rebî‘ü’l-evvel gendüm kıyye 500, fî 9 / M. el-Ehad fî 1 Rebî‘ü’l-evvel 

gendüm kıyye 800, fî 8 / M. el-Erba‘a fî 4 Rebî‘ü’l-evvel gendüm 500 (...silik...) / 

M. es-Sebt fî 15 Rebî‘ü’l-evvel gendüm kıyye 700, fî 6,5 / M. el-Ehad fî 4 Cemâziye’l-

evvel gendüm keyl 1.000, fî 6 / M. el-Cum‘a fî 6 Cemâziye’l-evvel gendüm keyl 500, fî 6 / 

M. es-Sebt fî 25 Cemâziye’l-evvel gendüm kıyye 1.000, fî 6 / M. el-Erba‘a fî 3 Cemâziye’l-

âhir gendüm kıyye 500, fî 6 / M. el-Cum‘a fî 15 Cemâziye’l-âhir gendüm kıyye 1.000, fî 5 / 

fî şehr-i Receb gendüm kıyye 1.000, fî 6 / 

Fî şehr-i Şa‘bân sene 971 gendüm kile 500, fî 4. 

 

79-1 Vilâyet-i Karaman’da Olan Hâsların İltizâma Verilmesi ve Kefâlet Listesi 

Kazıyye-i iltizâm-ı Yitilmiş Ağa bin Dâvud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yitilmiş Ağa Vilâyet-i Karaman’da vâki‘ olan 

emvâl-ı hâssa müfettişi Aksarây kâdısı fahrü’l-kuzât ‘Abdurrahman Efendi zîde fazluhu 

tarafından mektûb-ı şerîf irâd idüp mefhûmunda erbâb-ı tîmârdan sekizbinden ziyâde tîmâra 

mutasarrıf olan mezkûr Yitilmiş Ağa vilâyet-i mezbûre nezâreti bi’l-fi‘l ‘Alî Çelebi nâm 

mültezim elindedir işbu ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Şa‘bânı gurresine gelince virdüğü 

muhâsebeden ziyâde mezkûrun şerâyiti bana sadaka olunup ibtidâ târîhinden ilâ sitte sinîn 
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nâzır olmak üzere ba‘zı şurût ve kuyûd ile on kere yüzbin akça vireyim ve kifâyet mikdârı 

kefîller dahî vireyim didi mezkûrun kefîllerin bi’l-fi‘l sûreti ihrâc olunup göndereler dinülüp 

müşârün-ileyh efendi mektûbu mûcibince yazılan küfelâ bunlardır ki Nâyib Hayreddîn 

defterinden nakl olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 971 (1-10 Şa‘bân 971 / 

15-24 Mart 1564). 

Sûret-i hükm-i Kaysaroğlanı tâbi‘-i Sahrâ-yı Konya. 

Kefîl-i Fakîh Beg bin Yûnus 20.000 Kara Nasûh müzekkî / Kefîl-i Satılmış Ağa bin 

Dâvud 20.000 ‘Osmân Ağa müzekkî / Kefîl-i Süleymân Ağa bin Dâvud 15.000 oğlu Dâvud 

müzekkî / Kefîl-i Oğuz bin Bâyezîd 10.000 Yûsuf bin Nebî müzekkî / Kefîl-i Ca‘fer bin Er 

Gâyib 5.000 karındaşı Hızır müzekkî / Kefîl-i Turahân bin Pîrî 5.000 Velî bin Hızır müzekkî 

/ 

Kefîl-i Kara Nasûh bin Yûsuf 15.000 oğlu Mustafâ müzekkî / Kefîl-i Hüseyin bin 

Hızır 5.000 Yûsuf bin Nebî müzekkî / Kefîl-i ‘Alî bin İbrahîm 25.000 Arslan bin Yitilmiş 

müzekkî / Kefîl-i Mahmûd bin İbrâhîm ‘an karye-i Eğin 15.000 Mehmed bin Halîl müzekkî / 

Kefîl-i Halîl bin Kılıç 10.000 Şeyh bin Hâcı müzekkî / Kefîl-i Hasan Ağa bin Yûsuf 20.000 / 

Kefîl-i Nebî bin Ahmed sâkin-i der-Karye-i Kılıç 5.000 / 

Kefîl-i Bekir bin ‘Ömer Ağa 15.000 ‘Osmân müzekkî / Kefîl-i ‘Alî bin Mehmed 

20.000 karındaşı Velî müzekkî / Kefîl-i Hasan bin Hüdâverdi ‘an Karye-i Kuzvîrân 25.000 

Emîr Yitilmiş Ağa bin Dâvud müzekkî / Velî bin Ece hâdim-i Yitilmiş Ağa 10.000 Yitilmiş 

Ağa müzekkî / Kefîl-i Bahâ’eddîn bin Kulu Hızır ‘an Karye-i Nûrhatun 10.000 Kılıç bin 

Hâcı müzekkî / ‘An Karye-i Samak(?) Kefîl-i Kemâl Ağa bin Mehmed 15.000 / Kefîl-i 

Hamza bin Erdoğdu 10.000 / 

‘An Karye-i Beşkilisa. 

Kefîl-i Ümmet bin Kılıç 5.000 karındaşı Kulan müzekkî / Kefîl-i Hasan bin Îvâd 5.000 

‘Alî bin Köle müzekkî / Kefîl-i Nûrullah bin Îvâd 15.000 karındaşı Hüseyin müzekkî / Kefîl-

i Mûsâ Fakîh bin İbrâhîm 5.000 karındaşı ‘Îsâ müzekkî // ‘An Karye-i Celâl Kefîl-i ‘Alî bin 

Mehmed 5.000 / Kefîl-i Ahmed bin Safer Fakîh 10.000 Şa‘bân müzekkî / Kefîl-i Hüseyin 

(bin) Süleymân 10.000 Hızır bin Süleymân müzekkî / 

 ‘An Karye-i Celâl. 

Kefîl-i Nasûh bin Safer Fakîh 5.000 Şa‘bân müzekkî / Kefîl-i Hızır Fakîh bin Safer 

Fakîh 15.000 / Kefîl-i ‘Îsâ bin Bekir Sofî 5.000 ‘Alî Döğereri müzekkî / Kefîl-i Kara 

Mehmed bin ‘Abdullah 15.000 Çelebi bin Süleymân müzekkî / Kefîl-i İbrâhîm Ağa bin 

Safer Fakîh 10.500 Yûnus bin Mustafâ müzekkî / Kefîl-i Hasan bin Nasûh ‘an Karye-i 

Karkın 2.000 Kalaycı Hüseyin müzekkî / Kefîl-i Eyne Hoca bin ‘an karye-i m. 1.500 / 

Kefîl-i Emîr bin İbrâhîm ‘an karye-i m. 2.000 Kalaycı Nasûh müzekkî / Kefîl-i Satı bin 

İbrâhîm ‘an karye-i m. 2.000 / Kefîl-i Sinân Beg bin Bâyezîd ‘an karye-i m. 3.000 / Kefîl-i 

Mansûr bin ‘Abdullah ‘an karye-i m. 2.000 / Kefîl-i Ümmet bin Mehmed Sofî ‘an karye-i m. 

3.000 / Kefîl-i Mûsâ bin Bedir ‘an karye-i m. 1.500 / Kefîl-i Îvâd bin İlyâs ‘an karye-i m. 

2.000 / 

Kefîl-i (...silik...) Habîb ‘an karye-i m. 1.500 / Kefîl-i Sarı bin Habîb ‘an karye-i m. 

3.000 / Kefîl-i Oruç bin Habîb ‘an karye-i el-mezbûr 3.000 / Kefîl-i Yûsuf bin İbrâhîm ‘an 

karye-i el-mezbûre 1.500 / Kefîl-i İlyâs bin Mustafâ ‘an karye-i mezbûre 2.000 / Kefîl-i 

Kutlu Beg bin Tengrivermiş ‘an karye-i m. 3.000 / 

Kefîl-i Ahmed bin Berkçe ‘an karye-i m. 250 / Kefîl-i Mûsâ bin Süleymân ‘an karye-i 

Mestânköy 1.000 Ca‘fer müzekkî / Kefîl-i Bâli Beg bin Süleymân ‘an karye-i el-mezbûre 

10.000 / Kefîl-i Mehmed Beg bin Gâzi ‘an karye-i el-mezbûr 5.000 mezbûr Gâzi müzekkî / 



187 

 

Kefîl-i Hüsrev Beg bin Mehmed Karye-i Üçsalma 20.000 / Kefîl-i Celâl bin Mehmed ‘an 

karye-i m. 10.000 / 

Kefîl-i İbrâhîm bin Safer ‘an karye-i el-mezbûre 10.000 / Kefîl-i Emîr Hasan bin 

Mezîd Fakîh ‘an Karye-i Apak 15.000 / Kefîl-i İlyâs bin Karagöz ‘an Karye-i Üçsalma 

15.000 / Kefîl-i Ahmed bin Burhân ‘an karye-i m. 10.000 / Kefîl-i Balaban bin ‘Abdullah ‘an 

karye-i el-mezbûre 5.000 / Yûsuf bin Mehmed ‘an karye-i el-mezbûre 15.000 / 

Kefîl-i ‘Ömer bin Mehmed ‘an karye-i el-mezbûre 10.000 / Kefîl-i Süleymân bin 

Kemâl Karye-i Asılhâcı 10.000 Bu cümle küfelâya Hüsrev Beg müzekkîdir / Kefîl-i Mezîd 

bin ‘Alî ‘an Karye-i İçkapu 8.000 / Kefîl-i Yûnus bin ‘Abdullah ‘an karye-i el-mezbûre 

8.000 / Kefîl-i İsma‘îl bin Süleymân ‘an karye-i el-mezbûre 8.000 / 

Kefîl-i Mehmed bin Ahmed ‘an karye-i el-mezbûre 8.000 / Kefîl-i ‘Abdul‘azîz bin 

Ballı ‘an karye-i m. 10.000 / Kefîl-i Avdıl bin İsma‘îl ‘an karye-i m. 8.000 / Kefîl-i 

‘Abdulganî bin Emrullah ‘an karye-i el-mezbûre 10.000 / Kefîl-i Evreş bin Esbât ‘an karye-i 

el-mezbûre 8.000 / Kefîl-i Hasan ma‘a Pîr Mûsâ ‘an karye-i mezbûre 6.000 / 

Kefîl-i Kara Yûsuf (bin) Mehmed ‘an karye-i el-mezbûre 10.000 / Kefîl-i Halîl bin 

Sarı ‘an karye-i mezbûre 10.000 / Kefîl-i Receb bin Çalabverdi ‘an Karye-i Müneccim 

10.000 / Kefîl-i Mehmed bin Ferruh ‘an karye-i m. 1.300 mezkûr Ferruh müzekkî / Kefîl-i 

‘Alâ’eddîn bin Yitilmiş ‘an karye-i m. 10.000 / Kefîl-i Halîl bin Mustafâ ‘an karye-i m. 

5.000 / 

Kefîl-i Yûsuf (bin) Bahşâyiş (karye-i) mezbûre 10.000 / Kefîl-i Mûsâ bin İbrahîm ‘an 

karye-i el-mezbûre 10.000 oğlu Muharrem müzekkî / Kefîl-i Îvâd bin Hasan ‘an karye-i el-

mezbûre 10.000 Hüseyin bin Ferruh müzekkî / Kefîl-i Aydın bin Aykud ‘an karye-i mezbûre 

10.000 Ebî müzekkî / Kefîl-i Ahmed bin ‘Alî ‘an karye-i m. 5.000 Ferruh müzekkî / 

Kefîl-i ‘Alî bin Velî ‘an karye-i m. 50 (...silik...) müzekkî / Kefîl-i Yûsuf bin Mehmed 

‘an karye-i el-mezbûre 5.000 / Kefîl-i ‘Abdul‘azîz bin Mürüvvet ‘an karye-i el-mezbûre 

10.000 Hüseyin bin Ferruh müzekkî / Kefîl-i Mirzâ bin ‘Alî ‘an Karye-i Rûmdiğin 5.000 

Ganî bin ‘Alî müzekkî / Kefîl-i Yûnus bin İsma‘îl ‘an Karye-i Selve 5.000 mezkûr Ganî 

müzekkî / Kefîl-i ‘Alî bin Kaymak ‘an karye-i el-mezbûre 10.000 Mürüvvet bin ‘Abdul‘azîz 

(müzekkî) / 

(...silik...) / Kefîl-i Mevlûd bin Halîl ‘an karye-i mezbûre 10.000 mezkûr Karaman 

müzekkî / Kefîl-i Oğuz Dede bin ‘Alî Fakîh ‘an karye-i m. 10.000 / Kefîl-i Yitik Hamza bin 

Ahmed ‘an Karye-i Evyumağaç(?) 5.000 Satılmış müzekkî / Kefîl-i Mehmed bin Ahmed ‘an 

karye-i m. 10.000 Dâvud bin Ahmed müzekkî. 

 

80-1 İflâs Eden Mültezim Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf. 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm muhayyiriyyü’l-celâl ‘ani’l-

harâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-‘allâm Karaman nâzırı Niğde kâdısı Mevlânâ 

Üveys zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki hâliyâ südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüp bundan ‘akdem emîrâne re‘âyâsı Sahrâ-yı Konya ve tevâbî‘i 

olan mukâta‘alara ber-vech-i iltizâm emîn olan İlyâs’ın iflâsına müte‘allık birâderi Sefer 

yedinden vârid olan emr-i şerîfimde mültezim-i mezbûrun iflâsı vâki‘ ise vukû‘u üzere ‘arz 

idesin deyu fermân olundukda emr-i hümâyûnum muktezâsınca tefahhus olundukda iflâsı 

vâki‘dir deyu haber virdiklerinden mâ‘adâ kendüsü Belvîrân Kazâsı’ndan olmağla Belvîrân 

Kazâsı’ndan vâki‘-i hâl istifsâr olundukda kat‘â ism-i mâl ıtlâk olunur nesnesi kalmamışdır 

deyu iflâsı muhakkak olduğu üzere cevâb virilüp fî’l-hakîka on ay mikdâr habs yatmağla 

kat‘â bir akçe tahsîl olunmayup min ba‘d nefsine birkaç kimesneler kefîl alunup kesm-i vaz‘ 
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olunmak tahsîl-i mâla enfa‘ olduğun bildirmişsin ma‘lûm oldu buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardukda bu husûsu temâm aslı ve hakîkâtiyle ma‘lûm idünüp göresiz fî’l-vâki‘ kazıyye ‘arz 

olunduğu gibi ise nefsine yarar kefîllerin alup sicill-i mahfûza kayd etdikden sonra habsden 

ıtlâk idüp ne mikdâr deyni var ise bu senede mütehammil olduğu mertebe kesm ta‘yîn idüp 

habs olunduğu senenin kesmin alup ve ta‘yîn olunan kesmin dahî her senede edâsına yarar 

kefîllerin alup ve min ba‘d dâhî sâl be-sâl vaz‘ olunan kesmi tahsîl itdürüp mezkûrun deynî 

mukâbelesinde (...silik...) içün kabz ve zabt itdiresiz sâl be-sâl ‘ale’t-tevâlî vâki‘ olan kesmi 

edâ etdikden sonra mezkûru kimesneye rencîde itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Recebi’l-mürecceb sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e 

(21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564). 

Ba‘dehu mezkûr İlyâs’ın iflâsına hükm olundukdan sonra zimmetinde bâkî olan mâl-ı 

mîrîyi yılda ikibin akça kesm kesilüp mezkûr dahî kabûl idüp işbu ihdâ ve seb‘în ve 

tis‘ami’e Zî’l-ka‘desinin yirmisinde ikibin akça virmesine cer ile tahsîl idüp teslîm almasına 

‘uhdesine alup mîrî cânibinden müteferrikalar cemâ‘atinden kıdvetü’l-akrân ‘Abdî Çelebi 

bin İshâk Hoca ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 

971 (11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Ahmed Çelebi bin ‘Alî ve Behlül Beg bin 

Kâyıs ve Hasan Çavuş bin Ahmed ve Mustafâ Çavuş bin ‘Alî. 

 

80-2 Kefâlet Kaydı 

Kefîl-i bi-nefsi ve’l-mâl Hızır bin Yûsuf ‘an Karye-i Göynük Mustafâ bin Yûsuf âhî 

Hızır el-mezbûr ‘an karye-i el-mezbûre ve kefîl-i bi-nefsi İlyâs el-mezbûr Ümmet bin Mezîd 

‘an Karye-i Göynük bi-tekfîl-i ‘Abdî Çelebi el-mezbûr fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Şa‘bân 

971 / 25 Mart- 3 Nisan 1564). 

 

81-1 Kaçak Köleler Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf berâ-yı yava ve kaçgun. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-murselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtass bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ el-hâkim-i be-mahrûse-i İstanbul zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki dârende-i hükm-i şerîf Mevlânâ Muhyiddîn 

dergâh-ı mu‘allâma gelüp şöyle ‘arz eyledi ki Rûsiyyü’l-asl Haydar nâm kulu bundan 

‘akdem Konya’dan ibâkat eyleyüp Tokat’a varup hâliyâ ‘Alî nâm kimesne ile mahrûse-i 

İstanbul’a gelüp bu dutup da‘vâ ve taleb idüp şer‘le isbât idüp hâliyâ almak istedikde mezbûr 

‘Alî nizâ‘ idüp ellidört altuna satup aldım deyu bahâsın bundan isteyüp hayfdır deyu bildirdi 

imdi yâvadan satulan esîr husûsunda mukaddemâ kânûn-ı kadîm sipâhînin olsa bulduğu 

yerde şer‘le isbât eylese alup re‘âyâ kulu bulunsa alınmazdı sonra bu husûs pâye-i serîr-i 

a‘lâma ‘arz olundukda sipâhî ve eğer ra‘iyyet cümlenin kulu bulunmağın şer‘le isbât itseler 

muktezâ-yı şer‘-i kavîmle ‘amel oluna deyu emr-i şerîfim sâdır olup kânûn mukarrer 

olmağın buyurdum ki emrim muktezâsınca müşârün-ileyhin şer‘le sâbit olan kulun hükm 

idüp alıviresiz hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye iş etdirmeyesiz şöyle bilesiz ve ba‘de’n-nazar bu 

hükm-i şerîfimi elinde ibkâ idüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i 

Recebi’l-mürecceb min şuhûr sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 

1564). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 
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81-2 Mevlânâ Evkâfı Yerlerinin Suyu Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn mevlânâ 

Konya kâdısı zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüp nefs-i Konya’da âsûde olan kutbü’l-‘ârifîn Mevlânâ Celâl ve’l-

mille ve’d-dîn kuddise sırruhü’l-‘azîz hazretlerinin evkâfına mütevelli olan Hasan nefs-i 

Konya mîrâbiyesine bi’l-fi‘l mültezim olan Hasan Çavuş ile meclis-i şer‘a varup zikr olan 

evkâfın bağlarının ve yerlerinin ve bostânlarının suyu (...okunmuyor...) ve kifâyet mikdârı 

virüle deyu pâdişâh-ı ‘âlem penâh hulidet hilâfetuhu hazretlerinden ve selâtîn-i mâziyeden 

ahkâm-ı şerîfe vardır bostânlardan ve bağlardan resm-i âb taleb iderseniz ve nicesinin resmin 

aldın deyu da‘vâ etdikde mültezim-i mezbûr cevâb virüp kadîmden olan vakf bağların ve 

yerlerin (...silik...) suyu dardır emr-i şerîf muktezâsınca su viririn resm almazın lâkin ba‘zı 

bağlar yer olup yerleri (...silik...) ..lere icâreye virilmek ile icâreye tutan kimesneler ba‘zı 

yeni bağ gars idüp ve bostânlar olıgelenden (...silik...) su alup müslümânlara müzâyaka 

virirler ziyâde aldıkları sudan resm alduğun bildirmişsiz imdi vakf yerlerinden olup icâreye 

virilüp icâresin vakf içün edâ eylediklerinden sonra anun gibilerden olıgelmişe muhâlif 

resm-i âb taleb eylemek câyiz değildir buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda göresiz fî’l 

vâki‘ kazıyye ‘arz olunduğu gibi ise men‘ ve def‘ idüp vakfa müte‘allık olan yerlerden resm-

i âb aldırmayup bağlarına ve bostânlarına ve icâr virilen yerlerine kifâyet mikdârı olıgeldüğü 

üzere su alıvirüp icâreye virilmişdir olıgelmişe muhâlif icâr idenlerden resm alırın didüğüne 

‘amel eylemeyesiz ve almış ise dâhî ba‘de’s-sübût hükm idüp alıviresiz ve bi’l-cümle 

kadîmden vakfa müte‘allık olan yerlerin kifâyet mikdârı suyun olıgeldüğü üzere aldurup 

kat‘â te‘allül ve ‘inâd itdirmeyesiz ammâ ‘inâd idenleri seküdüp eslemiyânı ve muhtâc-ı ‘arz 

olanı kazıyyeyi yazup bildiresiz tekrâr bu husûsiçün kapuma şikâyete gelmelü eylemeyesiz 

şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene ihdâ ve 

seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-yurd-ı Sinânpâşâ. 

 

81-3 Konya’daki Bazı Köylerin ‘Öşr ve Resimleri Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf-i pâdişâhî. 

Fezendâr-ı hamîne erşedü’s-sa‘adet-i şi‘ar devlet-i desâr mahzâ-yı lütfullahi’l-meliki’l-

‘alem oğlum Selîm tâl-i bekâhu lâlâsı iftihârü’l-ümerâ’i’l-kirâm muhtârü’l-meliki’l-fihâm ve 

zü’l-kadr ve’l-ihtirâm el-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în Hüseyin dâme 

‘uluvvuhu fahrü’l-kuzâti’l-müslimîn ‘umdetü’l-vülâti’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-

yakîn Konya ve Belvîrân kâdıları zîde fazluhümâ tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki Konya Kazâsı’na tâbi‘ Hânmelik ve Mescid-i Gökçek(?) ve ‘Arablar nâm 

karyeler halkı tarafından bâb-ı sa‘âdet me’abıma şöyle ‘arz olundu ki bunların ellerinde olan 

yerlerin kiminin Şeyh Sadreddîn Evkâfı’ndan ve kiminin Seb‘a Medrese Evkâfı’ndan ve 

kiminin sipâhîlerin tîmârından alup eküp biçüp ‘öşr ve rüsûmların sâhib-i arza virüp edâ 

iderlerken Satılmış nâm ‘amîl (...silik...) hilâf-ı şer‘ ve kânûn nizâ‘ idüp vakf toprağında ve 

sipâhîler tîmârında eküp biçdikleri terekelerinden münâsafa (...silik...) buyurdum ki hükm-i 

şerîf vâcibü’l-itbâ‘ım vardukda ihzâr-ı husamâ kılup onât vechiyle hak üzere ta‘yîn 

(...silik...) bunların yerleri suğla olmayup eküp biçüp sâhib-i arza ‘öşr ve rüsûmların bi’t-

temâm virüp edâ (...silik...) ve hilâf-ı şer‘ ve kânûn bunlardan münâsafa taleb idüp te‘addî 

iderse men ve def‘ idüp hilâf-ı (...silik...) etdirmeyesiz temerrüd ve ‘inâd idenleri yazup ‘arz 

eyleyesiz ve bu husûs içün tekrâr şikâyet olunmalu eylemeyesiz (...silik...) tahrîren fî evâhir-i 

Zî’l-hicce sene seb‘în ve tis‘ami’e (21-30 Zî’l-hicce 971 / 31 Temmuz- 8 Ağustos 1564). 
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Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

82-1 Sipâhinin Topladığı Mahsûlün En Yakın Pazara Ulaştırılması Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf-i Hisârerleri. 

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-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman Beglerbegisi dâme 

ikbâluhu 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-muhtass 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 Kal‘ası mustahfızlarından dârendegân-ı fermân-ı 

hümâyûn Mustafâ nâm mustahfız dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp Konya Kazâsı’na tâbi‘ 

(boş) nâm karye bunun tîmârı olup toprağından hâsıl olan terekesinin ‘öşrün anbara ve andan 

akrab bazara getürmek içün teklîf eyledikde bî-vech te‘allül eylediklerin bildirüp hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledüğü ecilden buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda hak üzere 

göresin ‘arz olunduğu üzere ise yazulur re‘âyâsına ve re‘âyâsı yerlerin zirâ‘at iden hâric 

re‘âyâya muhkem tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki bunun tîmârı toprağında zirâ‘at idüp hâsıl 

eyledikleri terekelerinin ‘öşrün ol köyde olan anbara ba‘dehu her hafta durur tereke satulur 

kapan olan akrab bazarlara iledüp aslâ te‘allül itmeyeler ve itdirmeyesiz kazıyyede medhali 

olmayanı dahl itdirmeyüp eslemeyüp ‘inâd üzere olanları yazup bildirüp bu husûs içün tekrâr 

şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i 

şehr-i Saferi’l-hayr sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-10 Safer 1051 / 12-21 Mayıs 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

82-2 Ermenek Mûsâ Pâşâ Medresesi Mütevelli Berâtı 

Sûret-i berât-ı şerîf. 

Cülûs-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnum vâki‘ olmağla ‘umûmen tecdîd-i berâvât fermân-ı 

şerîfim olmağın nefs-i Ermenak’da vâki‘ Salur nâm karyede merhûm Mûsâ Pâşâ binâ 

eyledüğü medresede yevmî bir akça vazîfe ile mütevelli olan işbu dârende-i fermân-ı 

hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî ‘Ömer elinde olan ‘atîk berâtı mûcibince der-

sa‘âdetimden berât-ı cedîd ricâ eylemeğin hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhem vücûda 

getürüp bin kırk dokuz Şevvâlinin onaltıncı gününden müceddeden bu berât-ı ‘izzet makrûnu 

virdim ve buyudur ki mezbûr varup şöyle ki vezâyif hidemât-ı tevliyetdir mer‘î ve mü’eddî 

kıldıkdan sonra vech-i meşrûh üzere ta‘yîn olunan yevmî bir akça vazîfesin evkâf-ı mezbûre 

mahsûlünden alup mutasarrıf ola ol bâbda efrâd-ı efrîdeden bir ferd mâni‘ ve dâfi‘ ve 

müzâhim olmayıp şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-

‘ışrîn min Saferi’l-hayr sene hamsîn ve elf (28 Safer 1050 / 19 Haziran 1640). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

82-3 Mûsâ Pâşâ Medresesi Vakfının ‘Öşrü Hakkında Tezkere  

Sûret-i tezkere-i Mûsâ Pâşâ mütevellisinin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mütevellisi olduğumuz Mûsâ Pâşâ Medrese’si 

evkâfından Salur’da olan mezra‘anın a‘şâr-ı şer‘iyesi sülüs ve sülüsân hesâbı üzere seksen 

keyl galleye vakf içün hâmilü’l-varaka İsmâ‘îl Beg’e maktû‘an virülüp zabt içün tezkere 

virildi hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-10 Cemâziye’l-âhir 

1051 / 7-16 Eylül 164). 
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‘Ömer el-mütevelli el-ma‘lûm. 

 

82-4 Tîmâr Tevcîhi İle İlgili Pâşâ Mektûbu 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) Efendi hazretlerinin meclis-i şerîfleri savbına dürer-i da‘vât-ı 

tahiyyât ve gurer-i teslîmât ve âfiyât ithâfından sonra inhâ olunur ki Konya Sancağı’ndan 

Sahrâ Nâhiyesi’nde Esbeklü nâm karye ve gayriden ikibindokuzyüz akça tîmâr hâlî ve 

harâbe olmağla kimesnenin tasarrufunda olmayup ol vecihle mahlûl olmağın erbâb-ı 

istihkâkdan orta boylu kara gözlü açık kaşlu balık yüzlü dârende-i hurûf Mehmed’e tevcîh 

olunmak bâbında livâ-i mezbûre alaybegisi ‘arz itmeğin işbu sene ihdâ ve hamsîn ve elf 

Cemâziye’l-evvelinin yedinci gününden merkûm Mehmed’e tevcîh olunup berât 

itdürülmesine dek zabtı içün mektûb-ı tahvîl virilmişdir lede’l-vusûl lâyık ve lâzım olan 

budur ki vech-i meşrûh üzere tîmâr-ı mezbûru târîh-i mezkûrdan şenlemek şartıyla merkûma 

zabt ve tasarruf itdürüp min ba‘d âharı müdâhale etdirmemeğe bezl-i himmet eyleyesiz ve 

bir tarîkle dahl olunup tahvîl ve târîhine düşen mahsûlünden nesnesi alınmış ise ba‘de’s-

sübût hükm idüp alıvirüp tîmâr-ı mezbûru mûmâ-ileyhe zabt ve mahsûlâtın ahz ve kabz 

itdiresin bâkî hemîşe ‘izz ve fazîlet der-seccâde-i şerî‘at bâd tahrîren fî’t-târîh el-mezbûr (1-

10 Cemâziye’l-âhir 1051 / 7-16 Eylül 1641). 

el-fakîr Hasan Pâşâ. 

 

83-1 Subaşılık Ta‘yîn Mektûbu  

Sûret-i mektûb. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) Efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine dürer-i da‘vât-ı 

hâlise ithâfından sonra muhibbâne inhâ olunur ki hâliyâ Sa‘îd-ili subaşılığı işbu sene ihdâ ve 

hamsîn ve elf Recebü’l-müreccebinin gurresinden üç ay temâmına değin dârende-i mektûb 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ken‘ân Ağa zîde kadruhu der-‘uhde ve sipâriş olunmağın zabtı 

içün mektûb tahrîr ve terkîm kılınup ‘izz-i huzûr kılınmışdır lede’l-vusûl lâyık ve lâzım olan 

budur ki vech-i meşrûh üzere zikr olan subaşılığı kadîmden ne vecihle zabt olunagelmiş ise 

mûmâ-ileyh dahî ol minvâl üzere zabt ve tasarruf ve bu cânibe ‘âyid ve râci‘ olan rüsûmu 

ahz ve kabz itdirdesiz şer‘ ve kânûna mugâyir kimesneye vaz‘ itdirmekde bezl-i himmet 

buyurula bâkî hemîşe ‘izz ve fazîlet der-seccâde-i şerî‘at bâd. 

Hasan Pâşâ Mîr-mîrân-ı Karaman hâlâ. 

 

83-2 Anadolu’da Kullanılan Dirhem ve Arşunun Ayarları Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf mutâbıkü’l-aslıhu hurrire el-fakîr el-mahrûz bi-Molla Çelebi 

Mehmed ibn ‘Alî el-kâdı be-medine-i Serhâd el-mahmiye. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Diyârbekir ve Karaman 

ve Sivaz ve Rakka ve Mar‘aş Eyâletlerinde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki südde-i sa‘âdetimden hâlâ kapucubaşı olan kıdvetü’l-

emâcid ve’l-a‘yân Halîl zîde mecduhu der-sa‘âdetime ‘arz gönderüp zikr olunan kâdılıklarda 

ehl-i sûk tâyifesinin dirhemleri ve arşunları temâmen hak üzere olmayup noksân üzere olmak 

ile bey‘ ve şirâdan müslümânlara gadr olup ol makûle noksân üzere olan dirhemleri ve 

arşunları yoklamak lâzım olduğunda bildirüp ehl-i sûkun isti‘mâl eyledikleri dirhemleri ve 

arşunları yoklanup temâm sahîhü’l-vezn olan dirhemleri ve arşunları ‘ünvân-ı hümâyûnumla 

damga itdürüp vech-i meşrûh üzere damga olunan dirhemleri ve arşunları ile bey‘ ve şirâ 

olunup noksân bulunan dirhem ve arşanları ellerinden alunup der-kise idüp ve mühürleyüp 

Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl olunup min ba‘d taş dirhem ve ağaç arşun isti‘mâl olunmayup 
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‘ünvân-ı hümâyûnum ile damga olunan dirhemleri ve arşunları isti‘mâl olunmak bâbında 

emr-i şerîfim virilmek ricâsına i‘lâm itmeğin imdi vech-i meşrûh üzere olmak emr idüp 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle kıdvetü’l-emâcid ve’l-akrân Hasan zîde kadruhu bu bâbda 

sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim mûcibince ‘amel idüp dahî taht-ı kazâlarınızda vâki‘ ehl-i 

sûkun isti‘mâl eyledikleri dirhem ve arşunları mezbûr kulum yoklayup temâm sahîhü’l-vezn 

olan dirhemleri ve arşunları ‘ünvân-ı hümâyûnum ile damga itdürüp ve min ba‘d noksân 

üzere olan dirhemleri ve arşunları ve taş dirhem ve ağaç arşunları isti‘mâl itdürmeyesiz ve 

‘ünvân-ı hümâyûnumla damga olunan arşunları mîrî içün onikişer akça ve her vakıyyeden 

dörder akça ve buçuk vakıyyeden ikişer akça on iki buçuk dirhem varıncaya değin minvâl-i 

meşrûh üzere olup ‘attâr ve kuyumcuların dahî dirhemleri yoklanup bi’l-cümle husûsda 

mezbûr gereği gibi mukayyed olup hilâf-ı şer‘-i şerîf ve kânûn-ı münîf kimesneye te‘addî ve 

tecâvüzden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-

yevmi’s-sânî min Saferi’l-hayr sene hamsîn ve elf (2 Safer 1050 / 24 Mayıs 1640). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse.  

 

83-3 Sudirhemi Subaşılığı Hakkında Kayıt 

Hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan Hasan Pâşâ hazretleri tarafından Sudirhemi subaşılığı 

sene ihdâ ve hamsîn ve elf Recebi gurresinden üç ay temâmına değin Mehmed Ağa’ya tevcîh 

ve yedine mektûb virilmekle sicill-i mahfûza kayd olundu. 

  

83-4 Girvad Karyesi Mescidi İmâm Berâtı 

Sûret-i berât-ı Girvad İmâmı.  

Konya’da vâki‘ Girvad nâm karye mescid-i şerîfinde yevmî bir akça vazîfe ile imâm 

olan İbrahîm fevt olup yeri mahlûl olmağın yerine işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

Mustafâ her vecihle mahal ve müstehak olmağın yevmî bir akça ile tevcîh olunmak ricâsına 

kâdısı nâyibi Mevlânâ Şa‘bân ‘arz itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdim ki varup 

anda mezbûr Mustafâ imâm olup hidmet-i lâzımesin mü’eddî kıldıkdan sonra yevmî bir akça 

ile mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletim içün du‘âya müdâvemet 

göstere ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmayup dahl ve ta‘arruz kılmayalar şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene ihdâ ve hamsîn 

ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

83-5 Karaman Eyâleti Mâl Defterdârlığı Ta‘yîn Fermânı 

Sûret-i emr-i şerîf. 

Tabbaka aslıhü’s-sultânî ketebe el-fakîr ileyhi sübhânehu ‘Abdurrahman bin Mehmed 

el-kâdı be-‘asker-i Anadolu el-mazmûn. 

Kıdvetü’l-ümerâ’i’l-kirâm ‘umdetü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm el-

muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-‘allâm sâbıkan Cebel sancakbegi olan Murâd dâme 

‘izzihu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki sen müstakim ve dîndâr ve ehl-i 

vukûf ve perhîzkâr olduğundan gayrı mâl-ı mîrî tahsîlinde ziyâde vukûf ve şu‘ûrun olup her 

vecihle müstehak-ı ‘inâyet ve sezâvâr-ı ‘âtıfet oluduğun ecilden hâliyâ hakkında mezîd-i 

‘inâyet-i ‘aliyye-i şâhâne ve mezîd-i re’fet-i seniyye-i mülûkânem zuhûra getürülüp işbu 

ihdâ ve hamsîn ve elf Cemâziye’l-âhiresinin yirmi beşinci gününden Eyâlet-i Karaman’ın 

mâl defterdârlığı güherçile ve barut-ı siyah işlemek şartıyla sana tevcîh ve ‘inâyet idüp 
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‘ilâmıçün (boş) ta‘yîn olunmuşdur buyurdum ki vusûl buldukda bir ‘an ve bir sâ‘at te’hîr ve 

terâhî itmeyüp eyâlet-i mezkûrenin mâl defterdârlığı güherçile ve barut-ı siyah işlemek 

şartıyla mutasarrıf olup mâlımın cem‘ ve tahsîline ve hazîne-i ‘âmirenin tevkîr ve teksîrinden 

ve sâyir me’mûr olduğun hidemât-ı hümâyûnumun edâ ve tekmîlinde mecd ve sâ‘î olasın ve 

mu‘accelen âdemin gönderüp berâtın ihrâc itdiresin şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasın tahrîren fî evâhir-i min Cemâziye’l-âhir sene ihdâ ve hamsîn ve elf (21-29 

Cemâziye’l-âhir 1051 / 27 Eylül- 5 Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

Vasale fî 7 min Recebi’l-mürecceb. 

 

84-1 Şeyh Sadreddîn Vakfı Mütevelli Berâtı 

Sûret-i berât-ı şerîf Evkâf-ı Şeyh Sadreddîn Konevî mütevelli Ebibekir. 

Konya’da vâki‘ Şeyh Sadreddîn Zâviyesi Vakfı’na mütevelli olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn fahrü’l-kuzât Ebûbekir zîde kadruhu edâ-i hidmet idüp bir vecihle ‘azlin 

îcâb ider hâlî yoğiken yedinden bilâ-sebeb hilâf-ı vâki‘ inhâ ile İbrahîm nâm kimesne alup 

gadr eylemeğin ref‘ olunup gerü üslûb-ı sâbık üzere kemâkân kendüye ibkâ ve mukarrer 

kılınmak bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum 

ki varup anda kemâkân mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mü’eddî kıldıkdan sonra 

mukaddemâ ne vecihle mutasarrıf olıgelmiş ise yine ol vecihle vazîfe-i mu‘ayyenesi her ne 

ise bi’t-temâm mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı devletimiçün du‘âya müdâvemet 

göstere bu bâbda mezbûr İbrahîm ve âharı mâni‘ ve dâfi‘ ve râfi‘ olmayup asla vechen 

mine’l-vücûh dahl ve ta‘arruz kılmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılup tahrîren 

fî evâhir-i şehr-i Cemâziye’l-âhire sene ihdâ ve hamsîn ve elf (21-29 Cemâziye’l-âhir 1051 / 

27 Eylül- 5 Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

Vasale fî 8 şehr-i Recebi’l-mürecceb sene m. (8 Receb 1051 / 13 Ekim 1641). 

 

84-2 Bor ve Niğde’de Olan Mîrî Mahsûlü Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf defterdâr-ı sâbık Ya‘kûb Pâşâ. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izz 

ve’l-ihtişâm el-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman Beglerbegisi dâme 

ikbâluhu ve kıdvetü’l-kuzâti’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-muhtass bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu (boş) ve kıdvetü’l-

kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Bor ve Niğde kâdıları zîde fazluhümâ tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki sâbıkan Karaman defterdârı olan emîrü’l-

ümerâ’i’l-kirâm Ya‘kûb dâme ikbâluhu hâlâ Dîvân-ı Hümâyûn’a gelüp ‘arz-ı hâl idüp zikr 

olunan kâdılıklarda vâki‘ emvâl ve erzâk ve evlerime ve mahsûlüme hâlâ Karaman defterdârı 

tarafından ve âhardan müdâhale olunmayup tarafından irsâl eyledüğü âdemlerine zabt 

itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâsına i‘lâm eylemeğin imdi emvâl ve erzâk ve 

mahsûlüne kimesne dahl itmeye deyu fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

(boş) vardukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı sa‘âdetim üzere ‘amel idüp dahî defterdâr-ı 

mûmâ-ileyhimin zikr olunan kâdılıklarda emvâl ve erzâk ve evlerine ve mahsûlüne Karaman 

defterdârı tarafından ve âhardan bir ferd dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz şöyle bilüp ‘alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ şehr-i Recebi’l-mürecceb sene ihdâ ve 

hamsîn ve elf (4 Receb 1051 / 9 Ekim 1641). 
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Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

84-3 Sille Karyesi ‘Avârız Kaydı  

Sûret-i defter-i mevkûfât berâ-yı Karye-i Sille. 

Kazıyye-i Konya der-livâ-i hod minhu hânehâ-i ‘avârız ‘an karye-i mezbûre ber-

mûcib-i defter-i hazîne tâbi‘-i kalem-i mevkûfât. 

Karye-i Sille Nâhiye-i Sudirhemi hâne 15 / İhrâc ve mu‘âfât bâ-hatt-ı hümâyûn fî 8 

Safer sene 1048 (21 Haziran 1638). 

Karye-i mezbûre ahâlisi Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘-i Şerîfi Evkâfı re‘âyâsından olmağla 

mukaddemâ hatt-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnumla hâneleri defterden ferûnihâde ve ihrâc 

olunup emr-i şerîf virilmeğin mûcibince müceddeden sûreti virildi fî gurre-i Receb sene 

1051 (1 Receb 1051 / 6 Ekim 1641). 

 

84-4 Sille ‘Avârızı Hakkında Fermân 

Sûret-i Evkâf-ı Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu. 

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-muhtass 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 Sancağı’nda Sudirhemi Nâhiyesi’nde Sille nâm karye 

ahâlisi Konya’da vâki‘ merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn Câmî‘-i Şerîfi’nin evkâfı re‘âyâsından 

olmağla on beş ‘avârızhâneleri mukaddemâ hatt-ı hümâyûn ile defterden ferûnihâde ve ihrâc 

olunup emr-i şerîf virilmeğin gerü mahallinden müceddeden mühürlü ve nişânlu mevkûfât 

defteri sûreti virilmişdir imdi mûcibince ‘amel olunmak emr idüp buyurdum ki hükm-i 

şerîfim vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî karye-i mezbûre ahâlisi 

merhûm-ı müşârün-ileyhin evkâfı re‘âyâsından olmağla zikr olunan on beş hâne 

‘avârızhâneleri mukaddemâ defterden ferûnihâde olunmuşdur hâla müceddeden ellerine 

virilen mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûretine muhâlif ‘avârız ve tekâlîf-i sâyire 

talebiyle kimesneye dahl ve ta‘arruz ve rencîde ve remîde itdirmeyesin ve ba‘de’n-nazar bu 

hükm-i hümâyûnumu mezbûrların ellerinde ibkâ idüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren 

fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Recebi’l-mürecceb sene ihdâ ve hamsîn ve elf (11 Receb 1051 / 

16 Ekim 1641).  

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse.  

 

85-1 Sa‘îd-ili Nâhiyesi Karaüyük Karyesi Tîmâr Fermânı 

Sûret-i emr-i şerîf berâ-yı Karaüyük. 

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-muhtass 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-muhtass 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 erbâb-ı tîmârdan Mustafâ nâm kimesne dergâh-ı 

mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp Konya Sancağı’nda Sa‘îd-ili Nâhiyesi’nde Karaüyük nâm karye ve 

gayriden üçbin akça tîmâr bi’l-fi‘l berât-ı şerîfimle üzerinde ve zabt ve tasarrufunda iken 

âhardan Bekir ve Hasan nâm kimesneler tîmâr-ı mezbûru zabt itdürmeyüp kendüye gadr ve 

hayf eylediklerin bildirüp tîmâr-ı mezbûru bunun elinde olan berâtı mûcibince zabt ve 
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tasarruf ve mahsûlün ahz ve kabz itdürüp mezbûrların temessükâtın ellerinden alup der-kise 

idüp mühürleyüp mürâfa‘a olmaları içün Âsitâne-i Sa‘âdet’ime gönderilmek bâbında ‘inâyet 

ricâ itmeğin buyurdum ki kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Odabaşı Mehmed zîde kadruhu vusûl 

buldukda tîmâr-ı mezbûru emrim üzere kemâkân buna zabt ve mahsûlün bi’t-temâm ahz ve 

kabz itdürüp ve ol dahl iden mezbûrân Bekir ve Hasan’ın temessükâtın ellerinden alup der-

kise idüp mühürleyüp Âsitân-i Sa‘âd’etime gönderesiz ki ma‘an gelüp dîvân-ı 

hümâyûnumda mürâfa‘a olup mürâfa‘adan cevâbların virile ve bu âna değin tahvîl ve 

târîhine düşen mahsûlden nesnesin dahî almışlar ise ba‘de’s-sübût hükm idüp bî-kusûr 

alıviresiz husûs-ı mezbûr içün emr-i âhar varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ ve hamsîn ve elf (21-

29 Cemâziye’l-âhir 1051 / 27 Eylül- 5 Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

85-2 Mîrâbiye Mukâta‘ası Hakkında Berât 

Sûret-i berât-ı şerîf berâ-yı Mukâta‘a-i Mîrâbiye-i Konya. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Ebnâ-i sipâhiyândan ellinci bölükde yevmî elli akça ‘ulûfeye mutasarrıf olan Mehmed 

Hâzin zîde kadruhu Dîvân-ı Hümâyûn’uma gelüp ‘arz-ı hâl sunup Karaman hazînesine tâbi‘ 

Mîrâbiye Mukâta‘sı iltizâm-ı sâbık mûcibince bin elli bir Muharremi gurresinden bir sene 

temâmına değin kendüye der-‘uhde olunmak bâbında istid‘â-yı ‘inâyet eylemeğin hazîne-i 

‘âmirede mahfûz olan muhâsebât defterlerine nazar olundukda Mîrâbiye-i Konya ve bâc-ı 

keyl ve rüsûm-ı kahve ve Karye-i Gödene ve beytü’l-mâl-i ‘âmme ve tevâbi‘ mukâta‘asının 

iltizâmı yüzellibin akçaya mestûr ve mukayyed bulunup üçyüz guruş peşîn ile bin elli bir 

Muharremi gurresinden sene âhirine değin der-‘ûhde olunmak fermânım olmağın işbu 

dârende-i fermân-ı vâcibü’l-‘iz‘ân kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân mezbûr Mehmed Hâzin zîde 

kadruhu hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp târîh-i mezbûrda mukâta‘a-

i mezbûreye emîn nasb idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki mezbûr varup 

mukâta‘a-i mezbûreyi olıgelen ‘âded ve kânûn üzere zabt ve tasarruf ve vâki‘ olan küllî ve 

cüz’î hukûk ve rüsûmun bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-kânûn mîrî içün ahz ve kabz eyleyüp mukâta‘a-

i mezbûrenin iltizâmına gerü noksân getürmeyüp sene âhirinde iltizâmına temâmı ile cevâb 

vire ve mezkûrun mukâta‘a-i mezkûre içün bin elli bir Recebinin altıncı gününden 

ondokuzbinüçyüzdoksansekiz akça ve bir def‘a mâh-ı mezbûrun sekizinci gününden 

dörtbindörtyüz akçası cem‘an yirmiüçbinyediyüzdoksansekiz akça ber-vech-i peşîn hazîne-i 

‘âmireye teslîm eylemişdir ol bâbda ehâd ferd mâni‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer şehr-i Receb li-sene ihdâ ve hamsîn ve elf (12 

Receb 1051 / 17 Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

85-3 Mîrâbiye Mukâta‘ası Hakkında Tezkere 

Sûret-i defter tezkere-i dîvân. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu dürer-i tahiyyât-ı 

sâfiyât ithâf ve ihdâ kılındıkdan sonra ma‘lûm ola ki nefs-i şehirde vâki‘ Mîrâbiye 

Mukâta‘ası dergâh-ı ‘âlî sipâhîlerinden Mehmed Ağa zîde kadruhuya bin elli bir Muharremi 

gurresinden senesi yüzellibin akçaya Âsitâne-i Sa‘âdet tarafından der-‘uhde olunup ve 

yedine berât-ı ‘âlîşân virilüp lâkin mukâta‘a-i mezbûrenin ibtidâ-i zabta Karaman 

hazînesinde mahfûz olan defterlerde sene-i mezbûre Şa‘bânının gurresinden zabtı mu‘tâd 

olmağla yedinde olan berât-ı ‘âlîşân mûcibince Mehmed Ağa zîde kadruhuya Mîrâbiye-i 
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Konya ve bâc-ı keyl ve beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve Karye-i Gödene ve sâyir tevâbi‘i 

mukâta‘alarıyla şimdiye değin zabt idegelenler ne minvâl üzere zabt idegelmişler ise 

olıgelen ‘âdet-i kadîm üzere târîh-i mezbûre Şa‘bânından sene âhirine değin minvâl-i meşrûh 

üzere zabt itdirmek bâbında dîvân tezkeresi taleb olmağın tahrîr ve irsâl olundu gerekdir ki 

târîh-i mezbûrede vâki‘ cüz’î ve küllî hukûkların olıgeldüğü üzere mîrî içün mezbûra zabt 

itdürüp âhardan bir ferdi dahl ve müdâhale itdirmeyesiz tahrîren tahrîren fî 12 min Recebi’l-

mürecceb sene ihdâ ve hamsîn ve elf (12 Receb 1051 / 17 Ekim 1641). 

 

85-4 İbrahîm Beg ‘İmâreti Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân-ı hükmü oldur ki. 

Konya’da vâki‘ merhûm İbrahîm Beg ‘İmâreti Evkâfı’ndan yevmî beş akçaya 

mutasarrıf olan Hasan bıragup hâlî ve mu‘attal olmağın yerine işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn Mustafâ lâyık ve mahal olmağın tevcîh olunmak bâbında kâdısı akzâ kuzâtü’l-

müslimîn Mevlânâ Kadrî zîde fezâ’iluhu ‘arz itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûn ‘izzet 

makrûnu virdüm ve buyurdum ki varup mezbûr Mustafâ müteveffâ-yı merkûmun yerine 

yevmî beş akça ile mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletimçün du‘âya 

medâvemet göstere ol bâbda kimesne mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-10 

Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

86-1 Konya ve Tevâbi‘-i Nâhiyelerine Kethüdâyeri Ta‘yîni Hakkında Ağalar Mektûbu  

Sûret-i mektûb-ı Kethüdâyeri Mehmed Ağa’nın. 

‘İzzetlü ve fazîletlü (boş) Efendi hazretlerinin ‘izz-i huzûr-ı şerîf şeref efzâları savbına 

dürer-i dâ‘iye-i vâfire ve gurer-i et’iye-i tekâsüre îşârından sonra inhâ-i muhibbâne olunan 

budur ki hâliyâ taht-ı kazâ-yı ‘adâlet şi‘ârları olan Konya ve tevâbi‘i ve nevâhiyesinde sâkin 

ve mütemekkin olan altı bölük yoldaşların kethüdâyeri ta‘yîn olunmak mu‘tâd-ı kadîm 

olmağın ebnâ-i sipâhiyândan ikinci bölükde yevmî elli akça ‘ulûfeye mutasarrıf olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed Selânik Bekrî zîde kadruhu ocağın kadîmî emekdârı 

olup müstakîm ve dîndâr ve maslahatgüzâr ve hidmet-i mezbûreye müstehak-ı sezâvâr 

olmağın yerine uslûb-ı sâbık üzere zâbit ve kethüdâyeri nasb ve ta‘yîn olunup mektûb-ı 

muhâlese huzûr-ı ‘izzet-i mevfûrlarına irsâl olunmuşdur vusûl-i şerefü’l-mevsûlünde 

me’mûldür ki hidmet-i mezbûrede mu‘tâd-ı kadîm üzere istihdâm itdürüp taraf-ı âhardan 

mezbûrun hidmetine bir ferdi dahl ve ta‘arruz itdirmeyesiz ve ol cânibde olan altı bölük 

yoldaşları mezbûru üzerlerine zâbit ve kethüdâyeri bilüp sözünden taşra ve re‘yinden hâric 

vaz‘ itmeyüp her husûsda mürâca‘atı mezbûra idüp şer‘le vâki‘ olan da‘vâların ma‘rifet-i 

mezkûr ile gördürüp icrâ-yı hak itdürdüp hilâf-ı şer‘-i şerîf bir ferdi rencîde itdirmeyesiz ve 

sen ki kethüdâyerisin hidmet-i mezbûrede sadâkat ve istikâmet üzere mecd ve sâ‘î olup ol 

cânibde olan yoldaşları hüsn-i zindegâniyle zabt ve rabt idüp vâki‘ olan da‘vâların şer‘le 

mahkeme-i şerîfede gördürüp icrâ-yı hak itdirdüp zulm ve te‘addî ve tecâvüz itdirmeyesin ve 

itâ‘at-ı şer‘ itmeyenleri ma‘rifet-i şer‘le ism ve resmi ile ve bölüğüyle yazup bu cânibe ‘arz 

ve i‘lâm eyleyesin ve ba‘zı levendât sipâhiyâna minnet gezüp re‘âyâ ve berâyaya zulm ve 

te‘addî idenleri ele getürüp ashâb-ı hukûka hakların alıvirdikden sonra şer‘le haklarında 

lâzım geleni icrâ eyleyesin ki sâyire mûcib-i ‘ibret olup re‘âyâ ve berâyâ âsûde hâl üzere ola 

ve devlet-i pâdişâhî ed‘iyesine müdâvemet üzere olalar ve’s-selâm. 
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Derviş ağa-yı gurebâ-i yesâr dergâh-ı ‘âlî, ‘İvaz ağa-yı gurebâ-i yemîn dergâh-ı ‘âlî, 

Sinân ağa-yı ‘ulûfeciyân-ı yesâr dergâh-ı ‘âlî, Mustafâ ağa-yı ‘ulûfeciyân-ı yemîn dergâh-ı 

‘âlî, Mehmed ağa-yı silahdârân-ı dergâh-ı ‘âlî, Kâsım ağa-yı sipâhiyân-ı dergâh-ı ‘âlî.  

 

86-2 Konya’ya Subaşı Ta‘yîni Hakkında Pâşâ Mektûbu 

Sûret-i mektûb-ı şerîf-i Hasan Pâşâ. 

İşbu ihdâ ve hamsîn ve elf Recebü’l-müreccebinin gurresinden bi’l-fi‘l Karaman 

beglerbegisi olan Hasan Pâşâ hazretlerinin şâtırlarından Hasan Ağa’ya nefs-i şehr subaşılığı 

ta‘yîn olunmuşdur kadîmü’l-eyyâmdan olıgeldügü üzere vech-i meşrûh üzere mutasarrıf ola 

ve bu cânibe ‘â’id ve râci‘ olan mahsûlün kânûn üzere şer‘le görüle tahrîren fî’t-târîh el-

mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641). 

Hasan Mîr-mîrân-ı Karaman. 

 

86-3 Hatunsâray Mukâta‘ası Muhâsebesi 

Sûret-i teslîmât-ı muhâsebe-i mukâta‘a-i hâshâ-i Hatunsarâyı ki ber-vech-i emânet der-

‘uhde-i Yûsuf Beg ‘an sâkinân-ı Konya ve kıst-ı mukâta‘a-i mezbûre ‘an vâcib-i sene 50 

mühimmât-ı mîrî ve vezâ’if-i horân ve du‘âgûyân bâ-berât-ı ‘âlîşân îrâd ve masraf şud. 

10.216. 

Sûret-i et-teslîmât be-hızâne-i ‘âmire-i Vilâyet-i Karaman. 

Fî gurre-i CA sene 51 vazîfe-i Mehmed Çelebi ‘an tahvîl-i hod 624 / Fî 10 CA sene 51 

mühimmât-ı mîrî berâ-yı üstâdiye-i kazgancıyân ‘an tahvîl-i hod 33.000 / Fî 12 CA sene 51 

vazîfe-i Seyyid Mehmed ‘an du‘âgûyân ‘an tahvîl-i hod 550 / Fî 12 C sene 51 vazîfe-i Şeyh 

Mustafâ ‘an du‘âgûyân ‘an tahvîl-i hod 3.042 / 

Fî 16 C sene 51 ücret-i kazgancıyân bâ-emr-i ‘âlî ‘an tahvîl-i hod 23 / 

Hızâne-i ‘âmire-i vilâyet-i Karaman fî 16 CA sene 51. 

Sûret-i defter-i Karaman. 

 

86-4 Karadiğin Köyü Tekâlîfi Hakkında Fermân 

Kazıyye-i karye-i der-livâ-i hod hânehâ-i ‘avârız-ı karye-i mezbûre ber-mûcib-i defter-

i hazîne tâbi‘-i kalem-i mevkûfât. 

Karye-i Karadiğin Nâhiye-i Sudirhemi, hâne 97 ; 2,5 ihrâc-ı şud bâ-hatt-ı hümâyûn fî 8 

Safer sene 1048 (21 Haziran 1638). 

Karye-i mezbûre ahâlisi Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘-i Şerîfi Evkâfı re‘âyâsından olmağla 

mukaddemâ hâneleri hatt-ı hümâyûnla defterden ferûnihâde ve ihrâc olunup emr-i şerîf 

virilmeğin mûcibince mahalline fî şuhûr bâ-fermân tekrâr sûret virildi fî gurre-i Receb sene 

1051 (1 Receb 1051 / 6 Ekim 1641). 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn vârisi 

‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în el-muhtass 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 Sancağı’nda Sudirhemi Nâhiyesi’nde Karadiğin nâm karye 

ahâlisi Konya’da vâki‘ merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi‘-i Şerîfi’nin evkâfı re‘âyâsından 

olmağla iki buçuk hâneleri mukaddemâ hatt-ı hümâyûnla defterden ferûnihâde ve ihrâc 

olunup emr-i şerîf virilmeğin girü mahallinde müceddeden mühürlü ve nişanlu mevkûfât 

defteri sûreti virilmişdir imdi mûcibince ‘amel olunmak emr idüp buyurdum ki hükm-i 
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şerîfim vardukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî karye-i merkûme ahâlisi 

merhûm-ı müşârün-ileyhin evkâfı re‘âyâsından olmağla zikr olunan iki buçuk hâne 

‘avârızları mukaddemâ defterden ferûnihâde olmuşdur hâlâ müceddeden ellerine virilen 

mühürlü ve nişânlu mevkûfât defteri sûretine muhâlif ‘avârız ve tekâlif-i sâyire talebiyle 

kimesneye dahl ve ta‘arruz ve rencîde ve remîde itdirmeyesiz şöyle bilesiz ve ba‘de’n-nazar 

bu hükm-i hümâyûnumu mezbûr karye ahâlisinin yedlerinde ibkâ idüp ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’l-hâdî şehr-i Recebi’l-mürecceb sene ihdâ ve hamsîn ve elf 

(1 Receb 1051 / 6 Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse.  

 

87-1 Karaman Hazînesine Âit Mahsûl Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf-i Defterdâr Pâşâ hazretleri. 

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-muhtass bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü erbâbü’l-ikbâl 

‘umdetü ashâbü’l-iclâl dâfi‘-i vücûhü’l-emvâl ‘âmirü’l-hazâyin bi-ahseni’l-‘amâl el-muhtass 

bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’l-bârî hızâne-i ‘âmiremin Karaman cânibi defterdârı Murâd dâme 

‘uluvvuhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki defterdâr-ı müşârün-ileyh hâlâ 

der-sa‘âdetime kazâyâ defteri gönderüp Karaman hazînesine tâbi‘ mukâta‘âtdan ve gayriden 

defterdâr-ı sâbık zemânında zimmetinde olup rûznâmçeye dâhil olmayan mâlı tahsîl 

idenlerden yerlü yerinden sû’al olunup tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâsına i‘lâm 

eylemeğin vech-i meşrûh üzere tahsîl itdirilmek emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî Karaman 

hazînesine tâbi‘ mukâta‘âtdan ve gayriden ve defterdâr-ı sâbık zemânında zimmetinde olup 

rûznâmçeye dâhil olmayan mâlı tahsîl idenlerden ve yerlü yerinden sû’al eyleyüp mîrî içün 

taleb ve tahsîl ve defter ve kabz etdüresin şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer şehr-i Recebi’l-ferd sene ihdâ ve hamsîn ve elf (13 Receb 1051 / 18 

Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

87-2 Karaman Hazînesine Âit Mahsûl Hakkında Fermân 

Sûret-i defterdâr-ı müşârün-ileyh Murâd Beg dâme ‘uluvvuhu. 

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-muhtass bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü erbâbü’l-ikbâl ve 

‘umdetü ashâbü’l-iclâl câmi‘-i vücûhü’l-emvâl ‘âmirü’l-hazâyin bi-ahseni’l-‘amâl el-

muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-bârî hızâne-i ‘âmiremin Karaman cânibi defterdârı 

Murâd dâme ‘uluvvuhu ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm 

Eyâlet-i Karaman’da vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‘lûm ola ki defterdâr-ı müşârün-ileyh hâlâ der-sa‘âdetime kazâyâ defteri gönderüp eyâlet-

i mezbûrede her kanda beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve hâssa vâki‘ olursa Karaman defterdârının 

müstakil mu‘temed-i ‘aleyh âdemisi olmağla müteveffânın emvâl ve esbâbını kaldırılmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâsına i‘lâm eylemeğin vech-i meşrûh üzere olmak emr idüp 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp 

dâhî eyâlet-i mezbûrede vâki‘ mukâta‘ât zabt eyleyen ümenânın iltizâmına dâhil olan 

beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve hâssa vâki‘ oldukda defterdâr-ı müşârün-ileyhin cânibinden müstakil 

ve mu‘temed-i ‘aleyh âdemesi olmağla müdâhale itdirmeyüp ma‘rifet-i şer‘le mîrî içün ahz 
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ve kabz itdiresin fermân-ı hümâyûnuma muhâlif kimesneye iş itdirmeyüp vech-i meşrûh 

üzere olan emrimi yerine getüresün şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasun tahrîren fî’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer şehr-i Recebi’l-mürecceb sene ihdâ ve hamsîn ve elf (13 Receb 1051 / 18 

Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

87-3 Karaman Hazînesine Âit Mahsûl Hakkında Fermân  

Sûret-i emr-i şerîf Defterdâr Pâşâ. 

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-muhtass bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü erbâbü’l-ikbâl ve 

‘umdetü ashâbü’l-iclâl câmi‘-i vücûhü’l-emvâl ‘âmilü’l-hazâyin bi-ahseni’l-a‘mâl el-

muhtass bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-bârî hızâne-i ‘âmiremin Karaman cânibi defterdârı 

dâme ‘uluvvuhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki siz ki defterdâr-ı 

müşârün-ileyhsiz dîvân-ı hümâyûnuma ‘arz gönderüp nefs-i Konya’da vâki‘ ihtisâb ve 

tevâbi‘i mukâta‘ası bundan ‘akdem Karaman defterdârı tarafından zabt olınagelmeğle 

olıgeldüğü üzere kendü tarafından zabt itdirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin zabt 

itdirilmesin emr idüp buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere 

‘amel idüp dahî zikr olunan ihtisâb ve tevâbi‘i mukâta‘asının bin elli bir Muharremi 

gurresinden olıgeldüğü üzere müşârün-ileyh tarafından zabt ve tasarruf itdirüp vâki‘ olan 

hukûk ve rüsûmun bi-hasebi’ş-şer‘ ve kânûn mîrî içün ahz ve kabz eyleyesün şöyle bilesin 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasın tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Recebi’l-mürecceb 

sene ihdâ ve hamsîn ve elf (22 Receb 1051 / 27 Ekim 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

87-4 Köylerini Terk Edip Konya’ya Yerleşenlerin Tekâlîfleri Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf. 

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-muhtass 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 nefs-i Konya sâkinlerinden Şa‘bân nâm kimesne südde-i 

sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp ben bundan ‘akdem firâr iden Sarlık nâm karyeden otuz kırk 

seneden mütecâviz gelüp nefs-i Konya’da sâkin olup lâzım gelen tekâlîfi sâkin olduğum 

mahalle ahâlisi ile ma‘an cem‘ine me’mûr olanlara virüp taraf-ı âhardan dahl ve rencîde 

olunmak îcâb eylemez iken hâlâ firâr iden karye-i mezbûrenin etrâfında olan firârî ahâlisi 

vâki‘ olan tekâlîfi bizimle edâ eyle deyu dahl ve rencîde eylemekden hâlî değillerdir hayfdır 

men‘i bâbında emr-i şerîf virilmek ricâ ideriz deyu bildirdüğü ecilden buyurdum ki hükm-i 

şerîfim vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresin fî’l-hakîka mezbûr otuz kırk 

seneden mütecâviz firâr iden karye-i mezbûreden gelüp nefs-i Konya’da sâkin ve vâki‘ olan 

tekâlîfi mahallesi ahâlisi ile ma‘an virüp âhar yerde ‘alâkası yoğiken hâlâ karye-i 

mezbûrenin etrâfında olan kurâlar ahâlisi mücerred ta‘cîz içün vâki‘ olan tekâlîfi bizimle 

ma‘â edâ eyle deyu hilâf-ı şer‘ ve kânûn rencîde ve remîde eyledikleri vâki‘ ise ve ‘alâkası 

yoğsa men‘ ve def‘ idüp min ba‘d mezbûru hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyîr-i defter ve emr-i 

hümâyûn kimesneye bî-vech rencîde ve remîde itdirmeyüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr 

şikâyet olunmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-

yevmi’s-sânî şehr-i Saferi’l-hayr sene ihdâ ve hamsîn ve elf (2 Safer 1051 / 13 Mayıs 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 
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88-1 Suğla Suyu Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf. 

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-muhtass 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-muhtass bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki taht-ı kazânızda vâki‘ merhûm ceddim Sultân Selîm 

Hân tâbe serâhunun evkâfı karyelerinden dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn Kebeceler ve 

Kâsımlu ve Yarma ve Kaya (boş) nâm karyeler ahâlisi ile erbâb-ı tîmâr karyelerinden 

cemâ‘at-i Fersahlu nâm karye ahâlisinden (boş) südde-i sa‘âdetime âdem ve ‘arz-ı hâl 

gönderüp bunların karyelerinin suğla hâs toprağında ‘alâkası olmayup sınurları mümtâz ve 

mu‘ayyen iken bu sene-i mübârekede sular ziyâde tuğyân üzere olup suğla toprağında olan 

bendlerin ve harkların bozup hizâkı mezbûr sınurundan hâric bunların yerlerin basmağla zikr 

olunan yerleri kadîmden bu âna değin su basa gelmiş olmayup ve suya muhtâc değil iken 

hâliyâ suğla voyvodası olanlar kadîmden olıgeline muhâlif elbette ben sizin yerlerinizden 

münâsafa alırın deyu hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve kadîme te‘addî ve rencîde eylemekden hâlî 

olmadığın bildirüp men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıklarında husûs-ı mezbûra mukayyed ve temâm hak ve 

‘adl üzere tefahhus idüp göresin ‘arz olunduğu üzere zikr olunan yerler suğla hâssı 

toprağının mümtâz ve mu‘ayyen yerlerinden olmayup ve müşâ‘ dahî olmayup havâss-ı 

mezbûr toprağından hâric sınurları mümtâz ve mu‘ayyen iken ve kadîmden bu âna değin su 

basmayup ve suya muhtâc değil iken bi-emrillahi te‘âlâ bu sene sular ziyâde tuğyân üzere 

olmağla zikr olunan karyeler ahâlisinin yerlerin su basmağla suğla voyvodası olanlar 

mücerred ahz ve celb içün zikr olunan yerlerden münâsafa alurun deyu ol vecihle rencîde 

eyledikleri vâki‘ ise câ’iz değildir men‘ ve def‘ idüp min ba‘d şer‘ ve kânûn ve kadîmden 

olıgelene ve emr-i hümâyûnuma muhâlif mezbûrları ol vecihle rencîde eylemeyeler ve 

itdirmeyesin memnû‘ olmayup gerü ol vecihle te‘addî iderler ise vukû‘u üzere yazup ‘arz 

eyleyesin ki itâ‘at-ı emr ve şer‘ eylemedükleriçün sonradan haklarında fermân-ı şerîfim ne 

vecihle sâdır olursa mûcibiyle ‘amel oluna şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız 

tahrîren fî selh-i Cemâziye’l-ûlâ sene ihdâ ve hamsîn ve elf (30 Cemâziye’l-evvel 1051 / 6 

Eylül 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

88-2 Sefer İçin ‘Askerin Toplanması Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf sefer-i donanma. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Anadolu’nun orta 

kolunda ve eyâlet-i Halebü’l-mahrûse ve Karaman ve ‘Ayntâb ve Birecik’den ve Ruhâ ve 

sâyir ol etrâflarda ve bi’l-cümle Âsitâne-i Sa‘âdet’imden zikr olunan mahallere varub yol 

üzerinde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 

inşâ’allahü’l-meliki’l-müte‘âl evvel-i bahâr hâceste âsârda donanma-i hümâyûnum seferi 

mukarrer olmağın memâlik-i mahrûsamda vâki‘ olan ehl-i sefer yeniçeri ve korucu ve oturak 

ve topcu ve cebeci nevrûzdan mukaddem gelüp mevcûd bulunup ve yeniçeri serdârları 

serdârlıklarında olan ehl-i sefer yeniçeriyi defter idüp ve korucu ve oturağı ve topcu ve 

cebeciyi mu‘accelen kaldırup mu‘tâd-ı kadîm üzere bayraklarıyla önlerine düşüp nevrûzdan 

mukaddem Âsitâne-i Sa‘âdet’ime getürüp herkes odalarında mevcûd bulunalar şöyle ki 
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yeniçeri serdârı serdârlığında olan ehl-i seferi ve korucu ve oturağı ve topcu ve cebeciyi 

nevrûzdan mukaddem Âsitâne-i Sa‘âdet’ime getürmeyeler başların gitmek mukarrerdir ana 

göre bâsiret üzere olub gayrı zemâna kıyâs itmeyeler ve siz ki ‘umûmen yeniçeri 

serdârlarısız mu‘accelen tevâ’if-i mezbûreyi kaldırup nevrûzdan mukaddem gelüp Âsitâne-i 

Sa‘âdet’imde mevcûd bulunup şöyle ki bundan sonra yerlü yerinde ve hevâ ve hevesinde bir 

âdem ele getürene ol âdem kalurun serdâr kalur bu husûs içün asâleten zâbitler ta‘yîn 

olunmuşdur vebâliniz boyunlarınıza başınız gider bilmedik ve işitmedik demeyüp be-gâyet 

ihtirâz eyleyeler ve serhâdlarda me’mûr olanlar dahî kemâkân serhârlarda me’mûrlar ve 

me’mûr oldukları mahallelere gitmek fermânım olmağla imdi bu bâbda dahî ziyâde ihtimâm 

idüp bir ferdi himâyet olunmayup herkes me’mûr olduğu kal‘alara yollayup bir ân ve bir 

sa‘ât te’hîr ve terâhî itdirmeyesin deyu iftihârü’l-emâcid ve’l-ekâbir bi’l-fi‘l yeniçerilerim 

ağası olan Mustafâ dâme ‘uluvvuhu tarafından mühürlü mektûb virilmeğin mûcibiyle ‘amel 

olunmak bâbında emrim olmuşdur buyurdum ki (boş) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan 

emrim ve ağa-yı müşârün-ileyh tarafından virilen mektûb mûcibince ‘amel idüp dahî tevâ’if-

i mezbûreyi mu‘accelen kaldurup nevrûzdan mukaddem Âsitâne-i Sa‘âdet’ime mevcûd 

itdirüp ve serhâdlarda me’mûr olanlar dahî kaldurup herkes me’mûr olduğu kal‘alara 

gönderüp ‘avk ve te’hîrden ihmâl ve müsâhaleden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle ki ihmâl 

idüp vakt-ı mezbûrdan mukaddem Âsitâne-i Sa‘âdet’ime gelüp mevcûd bulunmayalar bu 

bâbda mes’ûl ve mu‘âtıb olmanuzu bilesiz ve bi’l-cümle ağa-yı müşârün-ileyh tarafından 

virilen mühürlü mektûb mûcibince ‘amel idüp hilâfına rızâ ve cevâz göstermeyesiz şöyle 

bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ 

ve hamsîn ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1051 / 1-10 Şubat 1642). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

89-1 Konya Narh Listesi 

Bâbü’l-es‘âr. 

Battâl ulu ayak babuç çift 1, kıymet 55 ; kıymet 38 / Ulu ayak babuç çift 1, kıymet 52 ; 

kıymet 30 / Rüzgâr ulusu babuç çift 1, kıymet 48 ; kıymet 26 / Ulu orta babuç çift 1, kıymet 

44 ; kıymet 24 / Zergürân babuç çift 1, kıymet 35 ; kıymet 22 / 

Orta ayak merdâne babuç çift 1, kıymet 30 zenne tumak kıymet 26 / Zenne ulu ayak 

babuç çift 1, kıymet 28, kıymet 23 / Zenne orta ayak babuç çift 1, kıymet 25; kıymet 20 / 

Kiçi ayak zenne babuç çift 1, kıymet 23, kıymet 18 / Orta ayak kalın babuç çift 1, kıymet 31, 

kıymet 26 / 

Kiçi ayak kalın babuç çift 1, kıymet 23, kıymet 16 / Asûpe(?) kalın babuç çift 1, 

kıymet 18 / Küçük asûpe babuç çift 1, kıymet 16 / Künkün(?) babuç çift 1, kıymet 15 / 

Küçük ayak babuç çift 1, kıymet 12 / 

Kırmızı battâl ulu ayak çizme çift 1, kıymet 120 / Sarı ulu ayak çizme çift 1, kıymet 

110 / Astarlı ulu orta çizme çift 1, kıymet 120 / Ulu orta kırmızı çizme çift 1, kıymet 88 / 

Zergerân çizme çift 1, kıymet 76 / 

Orta ayak kırmızı çizme çift 1, kıymet 68 / Ulu orta siyah çizme çift 1, kıymet 70 / 

Rüzgâr ulusu siyah çizme çift 1, kıymet 80 / Battâl ulu ayak siyah çizme çift 1, kıymet 90 / 

Rüzgâr ulusu kırmızı çizme çift 1, kıymet 110 / Rüzgâr ulusu surh postal çift 1, kıymet 51 / 

Ulu ayak postal çift 1, kıymet 55 / Ulu orta postal çift 1, kıymet 44 / Zergüdân postal 

çift 1, kıymet 30 / Kiçi ayak postal çift 1, kıymet 19 / Orta ayak postal çift 1, kıymet 24 / 

Küçük ayak postal çift 1, kıymet 15 / 
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Rüzgâr ulusu meşîn tomak çift 1, kıymet 31 / Ulu orta meşîn tomak çift 1, kıymet 28 / 

Zergerdân meşîn tomak çift 1, kıymet 22 / Merdâne meşîn çift 1, kıymet 30 / Zenne meşîn 

çift 1, kıymet 28 / 

Ulu orta zenne meşîn çift 1, kıymet 26 / Zenne iç edîk çift 1, kıymet 50 / Ulu orta 

zenne iç edîk çift 1, kıymet 46 / Kiçi ayak zenne iç edîk kıymet 38 / Merdâne ulu ayak tomak 

1, kıymet 70 / 

Ulu orta tomak kıymet 68 / Rüzgâr ulusu tomak çift 1, kıymet 68 / Zergerdân tomak 

çift 1, kıymet 64 / Rüzgâr ulusu astarlı sarı çizme çift 1, kıymet 130 / Zergerdân astarlı sarı 

çizme çift 1, kıymet 110 / 

Kiçi ayak astarlı sarı çizme kıymet 60 / Rüzgâr na‘lın 1, kıymet 32 / Ulu orta na‘lın 1, 

kıymet 29 / Ulu ayak na‘lın 1, kıymet 34 / Sarı astarlı ulu ayak çizme çift 1, kıymet 135. 

 

89-2 Konya İhtisâbı Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Kazâ-i Konya ihtisâb ve ihzâriyesine mutasarrıf olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn Mehmed bi’l-fi‘l berât-ı hümâyûn ile mutasarrıf olup sene tis‘a ve erba‘în ve elf 

Şevvâlinin on altıncı günü cülûs-ı hümâyûnum vâki‘ olmağın der-sa‘âdetimden berât-ı cedîd 

ricâ itmeğin üzerinde ve tasarrufunda ise sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve 

buyurdum ki varup anda kemâkân muhzır ve muhtesip olup hidmet-i lâzımesin mü’eddî 

kıldıkdan sonra mer‘înin mâl-ı kabûsundan(?) yüzüne iki akça alup resm-i ihtisâba dahî ol 

vecihle mutasarrıf olup devâm-ı ‘ömr ve devletimçün du‘âya müdâvemet göstere şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene hamsîn ve elf 

(1-10 Rebî‘ü’l-evvel 1051 / 10-19 Haziran 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

89-3 Katl Kastı Da‘vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup gurbetân(?) tâyifesinden Sultân bint-i ‘Alî Dede 

nâm hatun meclis-i şer‘-i şerîfe gelüp yine tâyife-i mezbûreden Hüseyin bin Hâcı ve Şahin 

bin Ahmed ve Âhî Evrân bin Halîl nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine takrîr-i da‘vâ 

idüp mezbûr kimesneler ile katl husûsunda da‘vâ-yı şer‘iyem vardır sû’al olunup ihkâk-ı hak 

olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrlar inkâr ile cevâb virdiklerinde 

müdde‘î-i mezbûre Sultân’dan beyyine taleb olundukda mâh-ı Rebî‘ü’l-evvelin on ikinci 

gününden altı güne varınca şahîd getürmeğe mehil virilüp ityân-ı beyyineden ‘acîze ve kâsıre 

oldukdan sonra mezbûr Hüseyin ve Şahin ve Âhî Evrân nâm kimesnelerin husûs-ı mezbûrda 

‘alâkaları olmadıklarına yemîn teklîf olundukda her biri yemîn-i billahi’l-‘aliyyi’l-‘azîm 

eylediklerinden sonra tâyife-i mezbûrdan mezkûrların hüsn-i hâllerine ba‘zıları ‘alâ tarîki’ş-

şehâde ihbâr eylediklerinde husûs-ı mezbûra mübâşir ta‘yîn olunan Hasan Ağa mahzarında 

ketb olunup yedlerine vaz‘ olundu ki vakt-ı hâcetde ihticâc ideler tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi‘ 

‘aşer min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene isneyn ve hamsîn ve elf (17 Rebî‘ü’l-evvel 1052 / 15 

Haziran 1642). 

Şuhûdü’l-hâl Derviş Dede ibn Şeyh ‘Alî, Hızır bin Muslî, Nasûh bin Mehmed, Hâcı 

bin Derviş, Nasûh bin ‘Alî, Pîr Ahmed bin Mehmed ve gayruhum. 
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90-1 Sâhib Mahallesi’nden Ahmed’in Tereke Kaydı 

Budur ki mahmiye-i Konya mahallâtından Sâhib Mahallesi’nde sâkin iken fevt olan 

Ahmed bin (boş) nâm kimesnenin metrûkâtın beyân ider. 

Köhne palas 2, kıymet 600 / Köhne keçe 2, kıymet 600 / Köhne palas 3, kıymet 100 / 

Altlı sahan 2, kıymet 100 / Hançere ma‘a bakraç 2, kıymet 600 / Ibrık ma‘a tâbe 2, kıymet 

100 / Çuval 20, kıymet 100 / Köhne kaftan ma‘a gömlek 50 / Köhne gülbasân kıymet 200 / 

Buğday ma‘a çuval kıymet 200 /  

Eyer ma‘a levâzım kıymet 300 / Kılıç der-dest-i dellâl 1 kıymet / Ahâli-i mahalle 

ihbârıyla riyâl guruş ‘aded 38 / Koyun ‘aded 25 / Öküz ‘aded 1, kıymet 400 / Bargir ‘aded 1, 

kıymet 1.000 / Kasâb maslahât(?) guruş aded 3 / ‘Alî Çelebi zimmetinde guruş ‘aded 8 / 

Cem‘an akça ‘aded 7.410.  

 

90-2 Sâhib Yakası’nda Ümmühânî bint-i Ramazân’ın Tereke Kaydı 

Yine mahalle-i mezbûrede merhûme olan Ümmühânî bint-i Ramazân nâm hatunun 

muhallefâtı beyân olunur. 

Kırmızı atlas kaftan 1 kıymet 1500 / Dârâyî kaftan 1, kıymet 500 / Yeşil ‘antari dârâyî 

1, kıymet 600 / Kor kuşak kıymet 1.200 / Yasdık-ı kadife 2, kıymet 300 / Köhne kadife 

döşek kıymet 300 / Ketan gömlek 3, kıymet 210 / Ketan makremeler ‘aded 8, kıymet 200 / 

Köhne çenber ‘aded 10, kıymet 100 / Boğası yekdâ 2, kıymet 100 / Ketan gömlek 2, 

kıymet 100 / Kadife köhne yorgan ‘aded 2, kıymet 500 / Döşek-i beledî kıymet 200 / Köhne 

gömlek ma‘a hırdavât kıymet 300 / ‘Arkıye (...okunmuyor...) 1, kıymet 100 / 

Köhne yorgan kıymet 50 / Köhne yasdık ma‘a şal ‘aded 2, kıymet 50 / Yasdık 2, 

kıymet 100 / Ketan ibliği kıymet 30 /  

Yekûn akça ‘aded 6.200 / 

Merkûme ‘Ümmühânî’nin techîz ve tekfînine harc olunan akça ‘aded 800 / Bu ikisinin 

resm-i kıymetleri içün alınan akça ‘aded 550 / Merkûme Ahmed’in techîz ve tekfîni içün 

harc olunan akça ‘aded 600. 

 

90-3 Kâdı‘alemşâh Mahallesi’nden Kemâl Beg’in Tereke Kaydı  

Defter oldur ki Mahalle-i Kâdı‘alemşâh sükkânından iken vefât iden Kemâl Beg nâm 

kimesnenin taksîm olunan metrûkâtın beyân ider hurrire fî gurre-i şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene 

isneyn ve hamsîn ve elf (1 Rebî‘ü’l-evvel 1052 / 30 Mayıs 1642). 

Hisse-i el-Hâc ‘Osmân bin Kemâl Beg el-müteveffâ el-mezbûr / Kazgan-ı kebîr 1, 

kıymet 15 / Ayaklı sahan 2 / Tepsi sahan ‘aded 1 / Tencere ‘aded 1 / 

Yahni tepsisi ‘aded 2 / Burun tası ma‘a kefgir ‘aded 1 / Selanik orta keçesi ‘aded 1 / 

Kapu perdesi ‘aded 1 / ‘Aba çakşır köhne ‘aded 1 /  

Sarık-ı Türkî ‘aded 1 / Kaliçe ‘aded 1 / Kürklü ferace mâ’i kıymet akça 1.400 / 

Hisse-i Ramazân bin Kemâl Beg el-müteveffâ / 

Kazgan-ı kebîr 1 vakıyye 14 / Tencere 1 / Yahni sahanı çift 1 / Ayaklı sahan ‘aded 2 / 

Sefer sahanı ‘aded 1 / Tas ‘aded 1 / Terâzü ‘aded 1 / Beyaz velense ‘aded 1 / Selanik keçesi 

sagîr ‘aded 2 / Alaca kilim ‘aded 1 / 

Hisse-i Aytike(?) ve Râbi‘a bint-i Kemâl Beg el-mezkûr /  

Kazgan-ı kebîr 1 / Kefgîr çift 1 / Tas ma‘a tabak ‘aded 1 / Sefer sahanı ‘aded 1 / Tepsi-

i evsat ‘aded 2 / Bakraç ma‘a kapak ‘aded 1 / Şam‘dân-ı sagîr ‘aded 1 / 
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Kahve ıbrığı sagîr ‘aded 1 / Terazü-i sagîr ‘aded 1 / Maşrapa ‘aded 1 / Kara kılıç ‘aded 

1 / Sac ayağı ma‘a kefgir ‘aded 1 / Kaliçe-i köhne ‘aded 1 / Alaca kilim cedîd ‘aded 1 / 

Alaca tozluk ‘aded 1 / Yan kalicesi ‘aded 1 / Bu zikr olunan eşyâ Râbi‘a ile Aytike’ye 

virilmişdir / Gâyibe kız Râbi‘a ile Aytike’ye virilen kazgan mukâbelesinde ‘Alî’ye iki legen-

i kebîr ve iki sahan virilmişdir gaflet olunmaya / 

Yine müteveffâ-yı mezbûrun diğer oğlu Mehmed’in hissesin beyân ider / 

Kazgan-ı kebîr ‘aded 1, kıymet 23 hemşiresi Asiye ile mütereklerdir / Tava ‘aded 1 / 

Tencere ‘aded 1 / Tas ma‘a bacağı ‘aded 1 / Sefer sahanı ‘aded 1 / Ayaklı sahan ‘aded 2 / 

Def‘a ayaklı sahan ‘aded 2 / 

Sahan-ı sagîr 2 / Kilim-i alaca ‘aded 1 / Köhne yan kalicesi ‘aded 1 / Gümüşlü kılıç 

kıymet 530 / Nakışî kürklü çuka kıymet 700 / 

Hisse-i ‘Alî bin Kemâl Beg / 

Tencere 1 / Sahan ayaklı 2 / Tas 2 / Sefer sahanı 1 / Güğüm kapağı 1 / Legen-i kebîr 2 / 

Tepsi-i kebîr 1 / Alaca çuval 2 / Köhne mâ’î kebe ‘aded 1 / 

Kalice-i köhne 1 / İki legen, iki sahan ‘Alî’ye kazgan mukâbelesinde virildi / 

Hisse-i Asiye bint-i Kemâl Beg / 

Sahan-i kebîr 1 / Havan 1 / Tepsi 2 / Sahan-ı sagîr 2 / Kazgandan hissesi vakıyye 8,5 / 

Alaca kilim-i cedîd 1 / Sepet 1 / 

Ba‘de’t-taksîm bu mahalle kayd olundu hurrire fî şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene isneteyn 

ve hamsîn ve elf (Rebî‘ü’l-evvel 1052 / ). 

 

91-1 Berber ‘Alî’nin Tereke Kaydı  

Defter-i oldur ki âhar diyârdan olup Konya’da vefât iden Berber ‘Alî’nin zâhirde vâris-

i ma‘rûfu olmamak ile beytü’l-mâl emîni Mehmed Ağa kabz eyledüğü muhallefâtı beyân 

ider el-vâki‘ fî evâ’il-i Şevvâl sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 

1642). 

Alaca makreme ‘aded 3, kıymet 60, fî 20 / Def‘a makreme ‘aded 3, kıymet 46, fî 16 / 

Alaca çenber 3 kıymet 36, fî (boş) / Tafta kenar kuşak 2, kıymet 120 / Yorgan yüzü ‘aded 2, 

kıymet 130 / Makremelik dülbend 3, kıymet 450, fî 150 / Beyâz çenber 3, kıymet 32, fî (boş) 

/ 

Alaca çit(?) kıymet 80 / Dülbend kuşak 2, kıymet 100 / Def‘â yorgan yüzü kıymet 70 / 

Def‘â yorgan yüzü 90 / Köhne şal 1, kıymet 21 / Köhne tas 1, kıymet 21 / Köhne gömlek 1, 

kıymet 21 / Elvân muhtelif harir (...okunmuyor...) 180, kıymet 200 / 

Merkeb re’s kıymet 120 / Yekûn 1.597 / Minhâ el-mesârif / 

Resm-i kıymet ve ücret nâ’ib ve gayrı 350 / Harc-ı velâye 25 / Techîz tekfîn 250 / 

Ücret-i kitâbet ve emîn ve havâle ve gayruhum 200 / Resm-i defterdâr 150, Kirâ-i dükkân 8, 

Yekûn 983, Sahhü’l-bâkî 614 / 

Tahrîren fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642). 

 

91-2 Mehmed Ağa’nın Tereke Kaydı  

Mahmiye-i Konya’da vefât iden (boş) nâm kimesnenin vârisi olmamağla beytü’l-mâl 

emîni Mehmed Ağa kabz eyledüğü muhallefâtı beyân ider el-vâki‘ fî evâ’il-i Şevvâli’l-

mükerrem sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642). 

Köhne kara kılıç 1, kıymet 100, Köhne velence 1, kıymet 56 / 
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Mâ’î köhne çuka-i Şirvânî 1, kıymet 350 / Köhne çuka-i Şirvânî ma‘a kürklü kıymet 

160 / Mâ’î köhne Londra çuka 1, kıymet 230 / Yorgan kıymet 63 / Alaca kilim 1, kıymet 80 / 

Beyaz köhne tozluk ma‘a gömlek 102 / 

Köhne karziye(?) çuka çağşır 1, kıymet 61 / Köhne alaca tozluk 30 / Köhne kadife 

kavuk, kıymet 40 / Def‘a köhne dübend 65 / Peştemâl ma‘a şal kıymet 72 /  

Köhne ‘abâ tozluk kıymet 10 / Köhne çizme çift 1, kıymet 18 / Köhne çit ma‘a heğbe 

70 / Sîm dirhem 22, kıymet 98, fî 4 / Sabun kalıb 12, kıyyet 14 / Yekûn 1.619 / 

Minhâ el-mesârif.  

Techîz ve tekfîn kıymet 400 / Resm-i kısmet ve harac-ı mahkeme ve levâzım-ı sâ’ire 

350 / Resm-i emîniye ve kâtibiye ve ücret-i kadem kıymet 600 / Resm-i defterdâr ve havâle 

kıymet 100 / Harc-ı velâyet kıymet 65 / Kirâ-i dükkân kıymet 80 / Sahhü’l-bâkî 536 / Yekûn 

1.083. 

Tahrîren fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

91-3 Menzilciyân Ta‘yîn Kaydı 

Sûret-i defter-i mevkûfât. 

Zikr olunan menzilciler zimmetinde olan mezbûr yüz at hâric olmağın ref‘ olunup 

yerine ‘Alî bin Şa‘bân ta‘yîn olundukda ba‘de’s-sübût kayd olundu.  

 

91-4 1051 Senesi ‘Avârız Listesi  

Sûret defter-i hânehâ-i ‘avârız kurrâ-i mezkûrîn tâbi‘-i Kazâ-i Konya ki bâ-mukâbele-i 

‘avârız menzilciyân ta‘yîn-i şûden kahvehâ der-‘uhde-i Nurullah ve ‘Îsâ ber-vech-i iştirâk el-

vâki‘ fî 10 L sene 1051 (10 Şevvâl 1051 / 12 Ocak 1642). 

Nâhiye-i Hatunsarâyı 

Karye-i Detse hâne 6,5 / Karye-i Avalama hâne 1 / Karye-i Gömse hâne 2,5 / Karye-i 

Karaüyük ma‘a Balıkcı ve Alan hâne 2,5 / Karye-i Botsa hâne 1 / Karye-i Kumrallu hâne 1 / 

Karye-i Güralma hâne 1,5 / 

Karye-i May hâne 1 / Karye-i Akvîrân ma‘a Tülüce hâne 2,5 / Karye-i Gilisra hâne 9 / 

Yekûn hâne 28,5 

Nâhiye-i Sudirhemi. 

Karye-i Hatîb hâne 3,5 / Karye-i Çobanlar hâne 1, rub‘1 / Karye-i Karaağaç hâne 1, 

rub‘ 1 / Karye-i Çeltik hâne 2,5 / Karye-i Ermid(?) hâne 1, rub‘ 1 / Karye-i Resûl hâne 1, 

rub‘ 1 / Karye-i Sızma hâne 1, rub‘ 1 / 

Karye-i Bilecik hâne 2,5, / Karye-i Hisârcık hâne 1,5 / Yekûn hâne 16,5 / Karye-i Apa 

tâbi‘-i Sahrâ hâne 2 / Mahalle-i (...okunmuyor...) hâne 2,5 / Yekûn hâne 50 / 

Sûret-i defter-i mevkûfâtdır ki nakl olundu hurrire fî 9 Şevvâl sene 1051 (11 Ocak 

1642). 

 

91-5 Vakf Gelir Defteri  

Sûret-i defter el-Hâc Ahmed. 

Defter-i oldur ki merhûm el-Hâc Ahmed Mansûr Beg Dolabı dimekle ma‘rûf eczâ-i 

şerîfe içün icâresini vakf eyledüğü arâzinin icârâtın beyân ider ‘İvaz Efendi ber-vech-i 

evlâdiyet mütevellidir kurb-ı Debbâğhâne. 
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Der-‘uhde-i Tâciroğlu fî sene 12 / Kutluoğlu fî sene 18 / Dede Mustafâ fî sene 50 / 

Muhzıroğlu fî sene 40 / el-Hâc Receb fî sene 15 / Âhî Begi fî sene 30 / Hâcı Hızır fî sene 16 

/ 

Şehlek Pîrî fî sene 22 / el-Hâcı Halîl fî sene 28 / el-Hâc Receb bin ‘Abdurrahman fî 

sene 28 / el-Hâc ‘Alî oğlu Ramazân fî sene 32 / Bâlioğlu fî sene 30 / el-Hâc ‘Alâ’eddînoğlu 

fî sene 12 / Bakkâl Muharrem fî sene 12 / Âhîoğlu Memi fî sene 20 / 

Aydoğmuş fî sene 20 / Çekeroğlu fî sene 12 / Kara İbrahîm kölesi 30 / Âhîoğlu Ahmed 

2 / Kethüdâ Memi fî sene 18 / Köle oğlu ‘Osmân fî sene 3 / Kara Pîrîoğlu fî sene 8 / el-Hâc 

Süleymân fî sene 8 / 

Hamza Hızıroğlu fî sene 3 / Âhîoğlu Mehmed fî sene 21 / Zengenî fî sene 12 / 

Sarıcaoğlu fî sene 25 / Kasâb Murâd fî sene 8 / Şehlek Memi fî sene 12 / Öksüzler fî sene 30. 

 

91-6 Meryem bint-i ‘Abdullah’ın Hizmetkâr Mehmed ile Nikâhı 

Budur ki mahmiye-i Konya sâkinelerinden Meryem bint-i ‘Abdullah nâm hatun 

meclis-i şer‘de işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Ilgunlu İbrahîm Çelebi’nin hidmetkârı olan 

Mehmed mahzârında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf idüp mezbûr Mehmed’i Allah buyruğu 

ve Peygamber kavl-i şerîfi ve binbeşyüz akça mehr-i mü’eccel ile aldım didikde mezbûr 

Mehmed dahî kabûl eyledüğü kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 1050 (1-10 Safer 

1050 / 23 Mayıs- 1 Haziran 1640). 

Şuhûdü’l-hâl ‘Osmân bin Mahmûd, ‘Abdî Çelebi ibn Halîl Beg, Velî bin (...karalı...), 

Receb Halîfe ibn Hasan, ‘Alî Çelebi ibn Sinân. 

 

92-1 Sarâc-zâde Hanı’nda Vefât Eden Velî’nin Tereke Kaydı 

Oldur ki Kasaba-i Humus sükkânından olup mahmiye-i Konya’da Sarâc-zâde 

Hanı’nda vefât iden Velî’nin zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmamağla muhallefâtı cânib-i mîrîye 

‘â’id ve râci‘ olmağla mahmiye-i Konya’da hâlâ beytü’l-mâl emîni olan Mehmed Ağa’nın 

kabz eyledüğü şeylerdir ki beyân olunur tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis min Şa‘bân sene ihdâ ve 

hamsîn ve elf (5 Şa‘bân 1051 / 9 Kasım 1641). 

Beyaz Kalice 1, kıymet 100 / Dülbend köhne 1, kıymet 60 / Kavuk köhne 1, kıymet 20 

/ Dolama köhne 1, kıymet 100 / Zıbun köhne 10, kıymet 40 / ‘Aba köhne 10, kıymet 35 / 

Şilke köhne 1, kıymet 93 / Gömlek köhne 1, kıymet 300 / Çizme köhne, kıymet 31 / 

Tesbîh 1, kıymet 10 / Baş tarağı 10, kıymet 5 / Sakal tarağı 10, kıymet 10 / Balta 1, 

kıymet 30 / Eyer heybesi 1, kıymet 20 / Kayış ve kuşak 1, kıymet 10 / Kırmızı çağşır köhne 

1, kıymet 25 / Eyer 1, kıymet 170 / 

Sade kürk 1, kıymet 90 / Kara kılıç 1, kıymet 105 / Yekûn 853 / 

İder guruş 3, yalnız üç guruşdur / Merhûmun techiz tekfînine harc olundu. 

Doru kısrak re’s, zikr olunan bir re’s kısrak on mûmâ-ileyhe nafaka ile vaz‘ olundu / 

Minhâ ihrâcât. 

Harc-ı mahkeme meblağ 150 / Kâtibiye 35 / Resm-i havâle 100 / Ahmed rikâb 10 / 

Hüddâmiye 50 / Resm-i dellâliye 25 / Resm-i ihzâriye / Yekûn 420 / 

Sahhü’l-bâkî 434. 
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92-2 Öylebanladı Mahallesi’nden Derviş İsmâ‘îl’in Tereke Kaydı  

Mahmiye-i Konya mahallâtından Öylebanladı Mahallesi sâkinlerinden olup bi-

emrillahi te‘âlâ vefât iden Derviş İsmâ‘îl bin Ahmed’in verâseti zevce-i metrûkesi Râzıye 

bint-i Mehmed nâm hatuna münhasıra olup muhallefâtının bâkîsi cânib-i mîrîye ‘â’id olmak 

ile hâlâ Karaman cânibi defterdârı olan ‘izzetlü Murâd Beg dâme ‘ilmuhu tarafından husûs-ı 

mezbûra mübâşir ta‘yîn olan Kâtib Süleymân Çelebi ile mahalle-i mezbûrede sâkin olduğu 

menzile varulup tahrîr olunan muhallefâtıdır ki beyân olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene 

ihdâ ve hamsîn ve elf (11-20 Şa‘bân 1051 / 15-24 Kasım 1051). 

En‘âm-ı şerîf 1, kıymet 150 / Hamâyil 4, kıymet 150 / Üç bâb ev, kıymet 10.000 / 

Yorgan 1, kıymet 150 / Döşek alaca 1, kıymet 150 / Küllâh 3, kıymet 80 / Sarık köhne 1, 

kıymet 100 / Aba beyâz 1, kıymet 200 / Çağşır aba 1, kıymet 70 / 

Kalice köhne 2, kıymet 400 / Sahan 1, kıymet 80 / Bakraç 1, kıymet 100 / Zeytûnî 

kuzu kürkü 10, kıymet 150 / Çarşaf 3, kıymet 250 / Gömlek don 120 / Makreme 1, kıymet 

30 / Tennur demürü 2, kıymet 80 / Yasdık galafı 1, kıymet 100 / 

Döşek galafı 1, kıymet 150 / Demür kazma 2, kıymet 50 / Bakraç 2, kıymet 100 / 

Siyah keçe 1, kıymet 100 / Odun kıymet 500 / Kaftan boğası 1, kıymet 150 / Demür sac ayak 

1, kıymet 40 /  

Ketan ma‘a iplik kıymet 80 / Küp 3, kıymet 50 / Buğday kile 3, kıymet 150 / Yekûn 

13.730 / 

Minhâ. 

Mehr-i mü’eccel ve rub‘ hisse-i zevce-i el-merkûme 1.500 / fî sahh cem‘an 12.230. 

Sûret-i defter.  

 

92-3 Cedîd Mahallesi’nden Ahmed bin ‘Arefegâz’ın Tereke Kaydı  

Oldur ki Konya mahallâtından Mahalle-i Cedîd sâkinlerinden olup mukaddemâ vefât 

iden Ahmed bin ‘Arefeniyâz(?) nâm kimesnenin Sarıca Süleymân hâlâ kıbel-i şer‘den vasî 

nasb olunan Mehmed Çelebi ibn Memi Efendi’ye vasî-i sâbıkü’l-yed Ahmed Çelebi teslîm 

ol dahî tesellüm ve kabz eyledüğü eşyâdır ki zikr olunur hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis-‘aşer min 

şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene ihdâ ve hamsîn ve elf (15 Ramazân 1051 / 18 Aralık 1641). 

Meblağ 10.500 onbinbeşyüz akçadır / Bezâstânda olan 2 / Bağ yeri Uluırmak hisse nısf 

/ Kilim 5 / Kazgan 1 / Tas 3 / Tabak-ı sagîr 2 / Et leğeni 1 / Tencere 2 / Sahan 2 / Tepsi 1 / 

Kayış-ı sagîr 1 / Ketan bezi 2 / Def‘a m. 2 / Bakır ıbrık 1 / Ba‘zı hırdavât 15 / Tahrîr fî’t-târîh 

el-mezbûr (15 Ramazân 1051 / 18 Aralık 1641). 

 

92-4 Şerefeddîn Câmi‘ Vakfı Muhâsebe Kaydı  

Sûret-i muhâsebe-i Evkâf-ı Câmi‘-i Şerefeddîn. 

Muhâsebe-i masrûfât ve ihrâcât-ı Evkâf-ı Câmi‘-i Şerîf-i merhûm Şerefeddîn Sultân 

der-nefs-i Konya der-tahvîl-i Mustafâ Beg mütevelli-i evkâf-ı mezbûre ber-vech-i evlâdiyet 

fî gurre-i Muharrem sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1 Muharrem 1051 / ). 

Asl-ı mâl-ı vakf fî’t-târîh el-mezbûr / 

Mukâta‘a-i (...silik...) der-kurb-ı câmi‘-i mezbûr (...silik...) der-‘uhde-i (...silik...) fî 

sene 15.000 / Bahâ-i dekâkîn evkâf-ı mezbûre der-kurb-ı m. fî sene 10, bahâ-i bakkâl şod fî 

sene 7, el-ma‘mûre fî sene 2, yekûn 7.202 / Nukûd-ı mâl-ı vakf-ı mezbûr meblağ 90.000 ; fî 

mürâbaha 8.000 ; yekûn 23.720 / 

Minhâ el-mesârif berâ-yı vazîfe-i horân. 
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es-Seyyid Mustafâ Efendi nâzır-ı hasbî / Mustafâ Beg mütevelli-i hasbî / el-Hâc 

Mahmûd Çelebi imâm-ı câmi‘-i mezbûr yevm 10 / Süleymân Halîfe imâm-ı sânî yevm 5 / 

Memiş Dede el-mü’ezzin yevm 5 / Derviş (...karalı...) mü’ezzin(?) yevm 5 / el-Hâc Mahmûd 

ser-mahfil yevm 2 / 

Huffâzân-ı câmi‘-i m. neferen 4, be-her yevm 1 / ‘Abdulkâdir Çelebi el-mu‘arrif yevm 

1 / Mi‘mâr İsma‘îl ser-mi‘mâr(?) yevm 2 / Derviş Hasan kayyum ve ferrâş yevm 8 / el-Hâc 

Hasan yevm 4 / ‘İvaz Efendi el-kâtib yevm 2 / 

Hasan Efendi el-vâ‘iz yem 5 / bahâ-i şem‘ ve revgan-ı şîr yevm 3,5 / Yekûn 20.700. 

Ve bahâ-i ‘aba ve keçe ve kolan ve (...silik...) ve ücret-i üstâdiye berâ-yı perdahân(?)-ı 

ebvâb-ı câmi‘-i mezbûr ma‘a bahâ-i kirpâs ve penbe ve şem‘-i ‘asel berâ-yı pencerehâ-i 

bahâ-i câmi‘-i mezbûr ve mesârif-i mühimme-i sâ’ire berâ-yı ta‘mîr ve termîm ve ücret-i 

rençberiye ve üstâdlara el-vâki‘ fî’t-târîh el-mezbûr 3.020 / Yekûn 23.720. 

 

93-1 Şerefeddîn Câmi‘i Vakfı Odalarında Kalan el-Hâc Hüseyin’in Tereke Kaydı  

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Şerefeddîn Câmi‘-i Şerîfi evkâfından olan odalarda vefât 

iden Şâh el-Hâc Hüseyin’in vâris-i ma‘rûfu olmamağla muhallefâtı cânib-i mîrîye râci‘ 

olmak ile hâlâ Karaman defterdârı olan ‘izzetlü ve sa‘âdetlü Ya‘kûb Pâşâ hazretlerinin 

kâ’im-makâmı olan Mehmed Ağa mîrî içün ahz idüp sûk-ı sultâniyede fürûht olunan 

muhallefâtıdır ki tahrîr olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene ihdâ ve hamsîn ve elf 

(1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641). 

Köhne siyah abâ 1, kıymet 37 / Külah 1, kıymet 6 / 

Esedî guruş 7, meblağ 490 / Zıbun boğası ‘aded 7, kıymet 160, fî 200 / Beyaz ihrâm 1, 

kıymet 85 / Beyaz velense 1, kıymet 160 / 

Fulâr 1, kıymet 15 / Kuşak ma‘a (...silik...) 1, kıymet 20 / Gömlek zıbun 1, kıymet 19 / 

Beyaz kise 1, kıymet 66 / Heybe 1, kıymet 30 / Keser demür makas(?) 1, kıymet 36 / Tesbîh 

1, kıymet 5 / 

Babuç 4 / Köhne sarık ve köhne yasdık 1, kıymet 25 / Yekûn 1.167 / 

Minhâ el-mesârif / 

Harc-ı mahkem 230 / Techîz tekfîn 190 / Harc-ı hüddâm-ı hazîne kıymet 50 / Nâ’ibiye 

40, Harc-ı muhzırân 20 / Dellâliye 20 / Yekûn 550. 

Hurrire gafara lehu el-fakîr Şa‘bân bin Mustafâ el-mevlâ hilâfet-i be-medîne-i dârü’l-

mülk-i Konya el-mahrûse ‘afâ ‘anhu. 

 

93-2 1051 Senesi Haffâfân Esnâfı Narh Listesi 

Haffafân fî 23 min Recebi’l-mürecceb sene ihdâ ve hamsîn ve elf (23 Receb 1051 / 28 

Ekim 1641). 

Ulu ayak babuç kıymet 58, çift(?) 34 / Def‘a ulu ayak babuç kıymet 54, çift(?) 30, 

rüzgar ulusu babuç kıymet 59, çift(?) 27 / Ulu orta nârin babuç kıymet 45, çift(?) 24 / 

Zergerdân babuç kıymet 37, çift(?) 22 / 

Zenne merdâne ulu ayak babuç kıymet 32 / Zenne ulu ayak babuç kıymet 30, çift(?) / 

Zenne orta ayak babuç kıymet 28, çift (?) 20 / Kiçi ayak zenne babuç kıymet 26, çift(?) 18, 

Orta ayak kayık babuç kıymet 35 / 

Astarlı kayık babuç kıymet 20 / Battal ulu ayak çizme kırmızı kıymet 125 / Battal ulu 

ayak çizme sarı kıymet 110 / Ulu orta kırmızı çizme kıymet 92 / Ulu orta çizme sarı astarlu 

kıymet 125 / 
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Rüzgâr kırmızı çizme kıymet 103 / Zergerdân çizme kıymet 84 / Ulu orta siyah çizme 

kıymet 75 / Rüzgar ulusu siyah çizme kıymet 86 / Battal ulu ayak siyah çizme kıymet 96 / 

Rüzgâr ulusu posdal kıymet 53 / Ulu ayak posdal kıymet 57 / Ulu orta postal 45 / 

Zergerdân posdal kıymet 30 / Rüzgâr ulusu kırmızı çizme kıymet 103 / Rüzgâr ulusu astarlı 

çizme kıymet 135 / 

Rüzgâr meşin tomak kıymet 32 / Ulu orta meşin tomak kıymet 28 / Zergerdân meşin 

tomak 22 / Zenne merdâne meşin kıymet 30 / Zenne ulu ayak çetik kıymet 50 / Zenne ulu 

orta meşin kıymet 27 / 

Merdâne çetik kıymet 50 /  

Gurre-i şehr-i Şa‘bân sene m.  

Nâlça(?)-i fermûde kıymet 4 / Orta nâlça kıymet 3 / Zenne nâlça kıymet 2 / Kaba 

(...okunmuyor…) çizme 40 / Orta (...okunmuyor…) çizme 35 / Küçük (...okunmuyor…) 

çizme 30. 

 

93-3 Şerefeddîn Câmi‘-i Vakfı Muhâsebe Kaydı 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Şerefeddîn Câmi‘-i Şerîfi Evkâfı’nın  (...okunmuyor…) ve 

eczâ-i şerîfesi şam‘dânların beyân ider hurrire fî Muharrem sene 1051 / 

Kelâm-ı ‘izzet ‘aded 2 / Mihrâbda şam‘dânlar ve şem‘-i ‘asel içün ‘aded 2 vakf-ı Arık-

zâde’nin / Yağ-ı mum içün yine mihrâb önünde şam‘dân 2 vakf-ı o / Vakf-ı Safiye Hatun 

çerâğ meblağ 500 / Vakf-ı (...silik...) 1 / 

Vakf-ı ‘Alî Efendi çerâğ 1 / Vakf-ı Hatîb Mehmed Efendi çerâğ 2 / Kasâb Halîl bin 

(boş) meblağ 1.000 / Çerâğ-ı Hâcı Veled 2 / Vakf-ı Derviş ‘Ömer çerâğ 1 meblağ 1.000 / 

Vakf-ı Mehmed meblağ 1000 / Derviş es-Seyyid Ahmed Çelebi / Derviş ‘Abdullah(?) çerâğ 

1 meblağ 1.400 / 

Der-vakf-ı Kulâvuzoğlu Mehmed meblağ 500, çerâğ 1 / Vakf-ı Fâtıma Hatun çerâğ 1, 

der-zimmet-i Hamza meblağ 1.000 / Halice-i kebîr 1 / Hâlice 26 / Seccâde 5 / Kilim 31 /  

Battal şam‘dân 3 / Vakf şam‘dân demür 1 / Şam‘dân pirinç 1. 

Hurrire nemekahü’l-fakîr ileyhi ‘izzi şânuhu te‘âlâ Şa‘bân el-mevlâ hilâfet-i be-

medîne-i Konya ‘afâ ‘anhu. 

 

94-1 Konya İhtisâbı Hakkında Tezkere  

Sûret-i tezkere-i ihtisâb.  

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 el-hâkim-i be-Kazâ-i Konya zîde fazluhu tezkere vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki nefs-i Konya’da vâki‘ mukâta‘a-i ihtisâb ve bâc-ı bazar ve tevâbi‘i 

mukâta‘ayı senede seksenyedibin akçaya Hâcı Ulaş nâm kimesnenin maktû‘unda olup lâkin 

ehl-i sûk tâ’ifesi mezkûrdan rızâ ve şükrân üzere olmayup âhara virilmek lâzım gelmekle 

işbu ‘Abdurrahman Çelebi ve Hasan Beg ve Dâvud Beg nâm kimesnelere bin elli bir senesi 

Ramazânü’l-mübârekinin gurresinden sene-i mezbûre Zî’l-hiccesi gâyetine değin dört aylığı 

yirmisekizbin akçaya olmak üzere der-‘uhde olunup mezkûrlar dahî vech-i meşrûh üzere 

kabûl eylemeğin mukâta‘a-i mezbûrenin dört aylığını mezkûr ‘Abdurrahman Çelebi ve 

Hasan Beg ve Dâvud Beg’e olıgeldüğü üzere zabt itdürüp taraf-ı âhardan kimesneyi 

müdâhale itdirilmeye bâkî-i ‘ömrü devlet der-seccâde-i şerîfe ber-devâm ve müstahkem bâd 
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(...karalı...) el-vâki‘ tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Ramazâni’l-mübârek sene ihdâ ve hamsîn ve elf 

(1-10 Ramazân 1051 / 4-13 Aralık 1641). 

Pâşâ-ı Konya el-mahmiye. 

 

94-2 Hatunsarây Subâşılığı Hakkında Tezkere 

Sâhib-i devlet Hasan Pâşâ Hazretleri havâss-ı şerîfelerinden Hatunsarây subaşılığını 

sene ihdâ ve hamsîn ve elf Şevvâli gurresinden ‘Alî Ağa’ya sipâriş idüp yedine mektûb-ı 

şerîflerin virmeğin mûcibince mürâsele yazılup defter olundu. 

‘Alî kâ’im-makâm-ı defterdâr-ı hâzine-i Karaman hâlâ. 

 

94-3 Karaman Eyâleti Tîmârları Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf berâ-yı bedel-i tîmârhâ ‘an kılâ‘-i der-Eyâlet-i Karaman. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izz 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman Beglerbegisi dâme 

ikbâluhu ve mefâhirü’l-ümerâ’i’l-kirâm merâci‘ü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-‘allâm Karaman Eyâleti’nde vâki‘ olan sancak 

begleri dâme ‘izzihum ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm 

Karaman Eyâleti’nde vâki‘ olan kâdılar zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân 

eyâlet-i mezbûrede vâki‘ olan kal‘a dizdârları zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki eyâlet-i mezbûrede sekiz bâb kal‘alar serhad olmayup İç-il’de olmağla 

neferâtı seferler vâki‘ oldukça uğur-ı hümâyûnda ‘asâkir-i nusret bi-eserim ile bir vecihle 

hidmetleri sebk itmeyüp kendü huzûr-ı ve refâhîlerin oldukları ecilden imdi her bir kal‘anın 

neferâtı mutasarrıf oldukları tîmârlarının her bin akçalarından bin akça bedelleri mîrî içün 

tahsîl olunmak fermânım olmağla defterhâne-i ‘âmiremde mahfûz olan defterlerden 

tîmârlarının sûreti yazulup mühürlenüp ve nişânlanup irsâl olunmağın mûcibince taleb ve 

tahsîl itdirilmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vezâretle başdefterdârım kapucubaşılarından kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Yunûs zîde 

mecduhu vardukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı sa‘âdetim üzere ‘amel idüp dahî eyâlet-i 

mezbûrede vâki‘ sekiz pâre kal‘anın beş yüz yirmi altı nefer hisâr erlerinin zabt ve 

tasarruflarında olan tîmâr defterhâne-i ‘âmiremden ihrâc olunup irsâl olunan mühürlü ve 

nişânlu defter sûreti mûcibince altıyüzseksensekizbinbeşyüzdokuz akça yazularının her bin 

akçaları mukâbelesinde bin akça bedellerin mezbûr kuluma cem‘ ve tahsîl ve ahz ve kabz ve 

defter itdürdüp fermân-ı şerîfime muhâlif bir ferd te‘allül ve nizâ‘ ve ‘inâd itdirmeyesiz ve 

sikke-i hümâyûnum tashîh olunmağla hîn-i bey‘de alınan altunu yüzyirmiye ve kâmil guruşu 

seksene ve esedî guruşu yetmiş akçaya ve sikke-i hümâyûnum ile meskûk hâlis gümüşden 

onu bir dirhem gelür sahîhü’l-‘ayâr akça aldırup min ba‘d isti‘mâli memnû‘ olan zolota ve 

rub‘ ve para ve eski ve zuyûf ve kırkık akça aldırmayasız ve siz ki kâdılarsız her birinizin 

kazâlarında vâki‘ olan kal‘alar neferlerinin fermânım olduğu minvâl üzere her binde bin akça 

bedellerin mezbûr kulumun yedine virilen imzâlu ve nişânlu defter mûcibince taleb ve tahsîl 

ve ahz ve kabz itdirüp ve akça alınan tîmâr sâhiblerinin ism ve resmleri ve sâkin oldukları 

yerleri ve tîmârlarıyla yazup defter eyleyüp yazulan defteri imzâlayup ve mühürleyüp hâsıl 

olan akça ile kiseleyüp ve mühürleyüp mezbûr kuluma ve yarar ve mu‘temed-i ‘aleyh 

âdemler ile Âsitâne-i Sa‘âdet’ime irsâl ve i‘sâl ve teslîm-i hazîne itdirmekde ikdâm ve 

ihtimâm idüp ‘avk ve te’hîrden ve ihmâl ve müsâhaleden ve defterden noksân üzere tahsîl 

olunmağla hilâf-ı emr-i şerîf-i vaz‘ın ve irtikâbından be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Şevvâli’l-mükerrem 

sene hamsîn ve elf (15 Şevvâl 1050 / 28 Ocak 1641). 
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Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

94-4 Mevlânâ Evkâfı Köyü Başara Mahsûlü Hakkında Fermân  

Sûret. 

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 muzâfâtından (boş) Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

dârende-i fermân-ı hümâyûn Başara nâm karye ahâlisi dergâh-ı mu‘allâma ‘arz-ı hâl idüp 

bunlar mahrûse-i Konya’da medfûn Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn kuddise sırruhu evkâfı 

re‘âyâsı olup üzerlerine edâsı lâzım gelen hukûk-ı şer‘iye ve rüsûm-ı ‘örfiyelerin evkâf-ı 

mezbûre zâbitlerine edâ idüp âhardan dahl olunagelmiş değil iken beglerbegi voyvodaları ve 

sancak begi ve subaşıları müft ve meccânen bilâ emr-i şerîf yem ve yemek ve sâyir 

me’kûlâtların ve devr-i selâmiye nâmına akçaların alup rencîde itmekden hâlî olmadıkların 

bildirüp men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle vardıklarında hak üzere göresin ‘arz olunduğu üzere bunlar evkâf-ı mezbûrenin 

re‘âyâsı olup üzerlerine edâsı lâzım gelen hukûk-ı şer‘iye ve rüsûm-ı ‘örfiyelerin evkâf-ı 

mezbûre zâbitlerine edâ idüp âhardan dahl oluna gelmiş değil iken beglerbegi voyvodaları ve 

sancak begi subaşıları müft ve meccânen bilâ emr-i şerîf yem ve yemek ve sâyir me’kûlât ve 

devr ve selâmiye nâmıyla akçaların alup rencîde iderler ise câ’iz değildir min ba‘d bunları ol 

vecihle rencîde itdirmeyüp men‘ ve def‘ eyleyesiz hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyir-i emr-i 

hümâyûn kimesneye iş itdirmeyesin ‘inâd üzere olanları yazup bildirüp bu husûs içün tekrâr 

şikâyet olunup bir dahî emr-i şerîfim varmağa muhtâc eylemeyesiz şöyle bilüp ‘alâmet-i 

şerîfe (i‘timâd kılasız) tahrîren fî evâsıt-ı Ramazân sene ihdâ ve hamsîn ve elf (11-20 

Ramazân 1051 / 14-23 Aralık 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

95-1 Anadolu Keferesi Cizyesi Hakkında Berât 

Tabbaka aslıhü’l-sultânî ketebehü’l-fakîr ileyhi sübhânehu ‘Abdurrahman bin Mehmed 

el-kâdı be-‘asker-i Anadolu el-mahrûse ‘afâ ‘anhu. 

Sûret-i berât-ı şerîf. 

Nişân-ı şerîf-i âlîşân sâmî mekân-ı sultânî tuğrâ-yı garrâ-yı cihân sitânî hükmü oldur 

ki. 

Bundan ‘akdem mahmiye-i İslâmbol’da ve Rûm-ili ve Anadolu’da vâki‘ perâkende-i 

Ermenî ve Anadolu Rûm tâ’ifesinin üçyüzaltmışar akça maktû‘ları ve Burusa ve Koca-ili 

Sancaklarında ve sâ’irinde vâki‘ yava kefere ve Kıptiyân ve Makrefili(?) ve sâ’irinin rüsûmu 

Vilâyet-i Rûm-ili’nde asıl vatanların terk ve çiftlerin bozup kâr ve kesb içün mahmiye-i 

İslâmbol’da ve sâ’ir memâlik-i mahrûseye gelüp tavattun ve gayr-ı tavattun yava kefereden 

Rûm ve Bulgar ve Sırf ve Erizen ve Eflâk ve Boğdan ve elviye-i Trabozon ve gayrı 

keferesine her birine bundan ‘akdem ikişeryüz akça yava cizyesi ve hazîne-i ‘âmirede tabh 

olunan haracı ve orta (...silik...) dakîk bahâsıçün ocaklık ta‘yîn olunan mukâta‘âtdan Vize ve 

Kırkkilisa ve Çirmen Sancaklarında ve Rodosluk nâm-ı diğer Cebel-i Tekfûr Kazâlarında 

vâki‘ beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve hâssa ve yûva ve ispence ve kaçgun ve mâl-ı gâyib ve mâl-ı 

meskûd ve tevâbi‘i mukâta‘aları ve mahmiye-i Edirne’de vâki‘ yâve keferenin cizyeleri ile 

cümle senede doksanyedi akçaya mefâhirü’l-emâsil ve’l-a‘yân gümrük emîni ‘Alî zîde 

kadruhu ‘uhdesinde iltizâmda iken hâlâ senesi temâm olmak karîb olmağla bir ehl-i vukûf 

‘uhdesinden gelür kimesneye der-‘uhde olmak lâzım gelmeğin zikr olunan yâva keferesinin 
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her bir neferine yüzer akça ziyâde zam olunup ve senede otuz yük ise ziyâde olmak üzere 

müşârün-ileyh ‘Alî zîde kadruhu ol vukûf ve cânib-i mîrîye menâfi‘-i kesîresi olmak ile cem‘ 

ve tahsîl ve kendüye der-‘uhde olmak bâbında istîfâ-yı ‘inâyet eylemeğin bin elli bir 

Muharremi gurresinden cem‘ ve tahsîl ve zabt ve tasarruf eylemek üzere zikr olunan 

mukâta‘ât biri birinden ayrılmayup birinin fazlası birinin kesrine mahsûb oluna Vilâyet-i 

Rûm-ili ve Anadolu ve sâ’ir memâlik-i mahrûsede sâkin etrâf-ı eknâfdan gelen ve bir 

diyârdan âhar diyâra mürûr ve ‘ubûr iden perâkende ve Ermeni-i Anadolu Rumu ve 

Kayseriyeli ve Vanlı ve Bitlis ve ‘Arabgir ve Fisbenli(?) ve Kefli ve Vilâyet-i Hâcı ve 

Nemçe ve Boğdan ve Eflâk taraflarından ticâret içün gelen Ermeni tâ’ifesinin ve Ortayaka 

Rûmu ve (...okunmuyor…) re‘âyâsının ve Karaman ve Adana ve Ercişli ve Sivas ve 

Kayseriye’den kırk ve elli nefer Ermeni’den ve gayrısından ve bâlâda zikr olduğu üzere 

üçeryüzaltmış akça maktû‘ları yed-i vâhidden zabt olunup mefrûzü’l-kalem ve maktû‘ü’l-

kadem serbestlik üzere cem‘ ve tahsîl olunup âhardan min ba‘d müdâhale olunmaya ve 

Medîne-i Münevverre re‘âyâsının üslûb-ı sâbık üzere cürm ve cinâyet ve beytü’l-mâlları zabt 

olageldüğü üzere cem‘ ve tahsîl olunup min ba‘d eğer evkâf-ı selâtîn ve vüzerâ-yı i‘zâm ve 

erbâb-ı tîmâr ve zü‘âmâ ve sâ’ir emlâk zâbitleri toprağımızdır ve bunda sâkinlerdir deyu bir 

vecihle müdâhale eylemeyeler ve tâ’ife-i mezbûrdan ba‘zıları biz Gürcistân’dan ve Haleb ve 

sâ’ir ve vilâyetlerden ticâret içün geldik ve yine dârımıza ‘avdet ideriz ve Kayseriye ve 

Niğde ve yahud Ya‘kûb Çelebi Vakfı’na kayd olduk ve havâss-ı hümâyûn ve evkâf-ı selâtîn 

defterlisiyüz ve sâkin olduğumuz yerde cizyelerimiz edâ iderüz ve yahud edâ eyledik deyu 

cevâba sâlik olurlar ise cidden sözlerine ‘amel olunmayup vech-i meşrûh üzere maktû‘ları 

cem‘ ve tahsîl olunup vechen mine’l-vücûh hâricden ferd-i âhar dahl ve ta‘arruz eylemeye ve 

ba‘zı Ermeni tâ’ifesi biz Anadolu Rûmu’yuz ve yahud maktû‘muzu tahsîl ve mübâşirîn-i 

emvâl olup edâ itmişiz deyu nizâ‘ iderler ise cidden sözlerine ‘amel olunmayup hatt-ı 

hümâyûn sa‘âdet makrûnumla fermân olduğu üzere yed-i vâhidden cem‘ ve tahsîl olunup 

kimesneye ‘inâd ve muhâlefet itdirilmeye ve tâ’ife-i mezbûreden ba‘zıları dergâh-ı ‘alî 

müteferrikaları ve çavuşları ve zü‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve dergâh-ı ‘âlî yeniçerileri ve altı 

bölük halkı ve sâ’ir ‘askerî tâ’ifesinden ve ‘ayân-ı vilâyetden ba‘zı zî-kudret ehl-i ‘örf 

tâ’ifesinin evlerinde ve çiftliklerinde ve bağ ve bahçelerinde sâkin olmak ile üzerlerine edâsı 

lâzım gelen maktû‘ları mîrî içün aldurmağa mâni‘ olurlar ise ol makûleleri ism ve resmi ve 

dirlikleri ve iştihârları ve sakîn oldukları kazâ ve kurâları re‘âyâsın ve tîmârlarının baş 

karyeleri ile yazup der-sa‘âdetime ‘arz oluna ki hilâf-ı emr ve berât vaz‘ idüp mâl-ı mîrîye 

gadr ve hazer eyledikleri ecilden ze‘âmet ve tîmârları havâss-ı hümâyûna ilhâk olunup sâ’ir 

mûcib-i ibret olunup şer‘le haklarından geline ve Vilâyet-i Rûm-ili’nde çiftlerin bozup 

ticâret içün mahrûse-i İslâmbul’a ve Üsküdar’a ve Hâslar ve Edirne ve Silivri’ye ve Burusa 

ve Koca-ili ve İznikmid Sancaklarında vâki‘ kasabât ve kurâsında tavattun ve gayr-ı tavattun 

ve ticâret ve kâr-ı kesb eyleyen keferenin mukaddemâ cizye ve ispence ve çiftbozan rüsûmu 

doksanaltışar akça olmağın kadîmi olan vatanlarına varup zirâ‘at ve hırâset itmemeleri ile 

havâss-ı hümâyûn karyeleri harâb ve mahsûlâtına külli noksân terettüb eyledikden gayrı nice 

evkâf-ı selâtin ve vüzerâ ve sâ’ir emvâl ve ze‘âmet ve tîmâr karyeleri bî-hâsıl kalmağın yâva 

kefere kadîmî olan yerlerin terk eyledikleri ecilden ziyâde olması lâzım gelmeğin bundan 

‘akdem ta‘yîn olunan ikişeryüz akça cizyeye hâlâ bin elli bir Muharremi ibtidâsından her bir 

nefere yüzer akça ziyâde zam olunup bu takdîrce her bir neferden üçeryüz akça yâvâ cizyesi 

cem‘ ve tahsîl olunup bir vecihle ‘inâd ve muhâlefet itdirilmeye ve Vize ve Kırkkilisa 

Sancaklarında ve Kazâ-i Rodoscuk ve Livâ-i Mîrmak(?) ve tevâbi‘i mukâta‘ası ile ma‘â zabt 

olunup birinin fazlası birinin kesrine mahsûp ola (...silik...) yâva cizyesinin mukaddemâ 

senesi otuzdört yük ellikibin akçaya olup hâlâ olan otuz yük akça ziyâde hâzine-i mezbûreye 

zam olunmak olup ve Edirne keferesin yâva cizyesi ve Burusa ve Koca-ili Sancakları ve ve 

İznikmid’de ve Üsküdar ve Karamürsel ve Yenişehir ve Livâ-i Ankara ve Bolu ve 

Kastamonu ve Sivas ve Hamîd ve ‘Alâ’iye ve Aydın ve Saruhan ve İnönü ve Sultânönü ve 
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Hüdâvendigâr ve Karasi ve Kazâ-i Gemlik ve (...silik...) ve (...silik...) ve Sarıhâcı ve Mihâlic 

ve Sefâ ve Kütahya ve gayrı yerlerde olan yâva keferenin her birinden cizye ve ispence ve 

çiftbozan rüsûm-ı içün kezâlik üçeryüz akça alına ve Kıptiyân ve Karayağmurlu ve Ekrâd ve 

Medfenli tâ’ifesinin bedel-i ‘avârızı ve beytü’l-mâl-ı ‘amme ve hâssa ve cürm-i cinâyet 

(...karalı...) ve Haleb ve siyâset ve resm-i bennâk ve ‘adet-i ağnâm ve sâ’ir bâd-ı hevâları 

uslûb-ı 

 

96-1 Önceki Belgenin Devâmı 

sâbık üzere cem‘ ve tahsîl oluna ve Rûm-ili cânibinden ve odalardan ticâret ve kâr ve 

kesb içün gelen yâva keferelerin tavattun ve eğer gayr-ı tavattun vech-i muharrer üzere 

üçeryüz akça cem‘ ve tahsîl olunup biz sultânlar ve vüzerâ ve evkâf-ı selâtîn ve sâ’ir emlâk 

karyeleri re‘âyâsıyüz ve yahud perâkende tâ’ife ve (...silik...) ve şahinciyân ve çakırcıyân ve 

atmacayân ve dürtücüyân(?) ve kasâban ve çobanân ve mumciyân ve taşcıyân ve Sinop ve 

Ürgüp ve Trabozon ve Haymânegân-ı Üsküdar ve Hâslar ve vezîr-i a‘zam re‘âyâsıyuz deyu 

yâva cizyelerin virmeyüp bir vecihle ‘inâd ve muhâlefet itdirilmeye ve Vilâyet-i Anadolu’ya 

tâbi‘ olan Kıptiyân tâ’ifesinin müslümân nâmında olanlardan bedel-i ‘avârız yüzellişer akça 

ve keferesinden üçeryüz akça alına ve Ekrâd ve Karayağmurlu tâ’ifesinin bedel-i ‘avârızları 

içün yüzyirmişer akça alına ve kadîmden cem‘ ve tahsîl olunageldüğü üzere cem‘ olunup 

min ba‘d âhardan mîr-mîrân ve mîr-livâ ve voyvodaları ve subaşıları âdemleri ve havâss-ı 

hümâyûn efendileri evkâf-ı selâtîn ve vüzerâ-i i‘zâm ve sultânlar voyvodaları ve zü‘amâ ve 

erbâb-ı tîmâr ve ocaklık re‘âyâsı zâbitleri dahldan bir ferd dâhî dahl ve ta‘arruz eylemeye ve 

Galata haymânesinden olup İslâmbol’da kâr ve kesbi olan yâva keferenin vech-i meşrûh 

üzere yâva cizyeleri alınup ‘inâd olunmaya ve bostâncıbaşı olan re‘âyâdan fermân-ı ‘âlî 

üzere cizyeleri alınup ‘inâd ve muhâlefet olunmaya ve on beşinde olan Rûm oğlanlarından 

nısf cizye ki yüzelli akça olup alınup ‘inâd olunmaya ve Trabozon ve Midillü re‘âyâsıyuz 

(deyu) ‘inâd ve muhâlefet eylemeyeler ve (...karalı...) içün ocaklık ta‘yîn olunan Vize ve 

Kırkkilisa Sancaklarında vâki‘ beytü’l-mâl-i ‘âmme ve hâssa ve yava ve kaçgun ve şem‘hâne 

ve Cebel-i Tekfûr nâm-ı diğer Rodoscuk Kazâsı’nda ve Çirmen Sancağı’nda ve beytü’l-mâl-

i ‘âmme ve hâssa ve yava ve kaçgun ve tevâbi‘i mukâta‘âtı üslûb-ı sâbık üzere yed-i 

vâhidden zabt olunup kastü’l-yevm üzere lâzım gelen mâlı vakt ve zemânıyla dakîk 

bahâsıçün uncubaşına teslîm olunup rûznâmçe-i hümâyûna kayd olundukdan sonra 

muhâsebeye mahsûb oluna ve zikr olunan mukâta‘ât zabt ve tasarruf oluna geldüğü üzere 

zabt itdirile ve sene-i sâbıkadan mahsûb oluna geldüğü üzere gallâtı perâkendesiçün dört yük 

yirmibin akça ve İzmir Kazâsı’nda vâki‘ perâkende-i Ermeni içün yüzyirmibin akça ve 

Medîne-i Münevvere’ye ta‘yîn olunan üç yük kırkbin akça dârü’s-sa‘âdeye teslîm 

olundukdan sonra fî’l-cümle muhâsebeye mahsûb oluna ve Haremeynü’ş-şerîfeyn 

re‘âyâsından nefs-i Ankara’da vâki‘ yüz elli nefer Ermeni ve Kayseriye Kazâsı’nda defterlü 

mukayyed re‘âyâsından hâric-i (...karalı...) olunduğu üzere sayulup ziyâdesinden kefere 

cizyeleri alup ‘inâd olunmaya ve Adana ve Sivas ve Çorum’da sâkin olup kâr ve kesbi 

olmayan Ermeni ve Anadolu Rûmu’ndan kezâlik perâkende cizyeleri alınup ‘inâd 

itdirilmeye ve bu berât-ı ‘âlîşânım virilmek bâbında ‘inâyet ricâ eyledüğü bin elli Şevvâlinin 

yirmi dördüncü günü ‘arz olundukda vech-i meşrûh üzere der-‘uhde olunan berât-ı ‘âlîşânım 

virilmek fermânım olmağın işbu dârende-i misâl-i sultânî ‘Alî zîde kadruhu hakkında mezîd-

i ‘inâyet-i hüsrevânem zuhûra getürüp bu berâtı virdüm ve buyurdum ki târîh-i mezbûrda 

ta‘yîn olundu (...karalı...) şurût-ı kayûd mûcibince cem‘ ve tahsîl zabt ve tasarruf eyleyüp 

vâki‘ olan cizye mâlı ve sâ’ir hukûk-ı rusûm cüz’î ve küllî mîrîçün ahz ve kabz itdürüp şart 

ve iltizâmına cevâz virilmek üzere âhardan dahl ve ta‘arruz eylemeyeler şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Ramazân 1051 / 14-23 

Aralık 1641). 
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Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

96-2 Sultân ‘Alâ’addîn Evkâfı Ferrâş ve Türbedâr Berâtı 

Sûret-i berât-ı Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe serâhu. 

Cülûs-ı hümâyûnum vâki‘ olmağla ‘umûmen tecdîd-i berevât fermânım olmağın 

mahmiye-i Konya’da merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn Türbesi’nde yevmî iki akça ve senevî bir 

hisse galle ile bevvâb ve ferrâş ve türbedâr olan râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hâkânî kıdvetü’s-

sulehâ’i’s-sâlikîn Mevlânâ Mehmed zîde takvâhu ‘atîk berâtın getürüp tecdîd olunmasın ricâ 

itmeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu virdüm ve buyurdum ki varup ba‘de’l-yevm türbe-

i mezbûrede bevvâb ve ferrâş ve türbedâr olup hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî 

kıldıkdan sonra galle-i mezbûreye mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve benim devâm-ı devletim 

ed‘iyesine müdâvemet göstere ol bâbda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmaya şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Muharremi’l-hâram sene hamsîn ve 

elf (21-30 Muharrem 1050 / 13-22 Mayıs 1640). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

96-3 Hürremşâh Zâviyesi Berâtı 

Sûret-i berât-ı şerîf-i Kâdı Hürrem Şâh Sun‘ullah Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da vâki‘ Hürrem Şâh Zâviyesi’ne vazîfe-i mu‘ayyenesiyle 

mutasarrıf olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’s-sulehâ’i’s-sâlikîn Mevlânâ 

Sun‘ullah bin Hayreddîn zîde salâhunun berât-ı hümâyûn ile üzerinde olup edâ-i hidmet idüp 

kusûru yoğiken hilâf-ı inhâ ile âhardan ba‘zılar bî-vech alup gadr itmekle yine mezbûr 

Mevlânâ Sun‘ullah bin Hayreddîn mukayyed ve ibkâ olunup yedinde olan berât-ı hümâyûn 

mûcibince der-sa‘âdetimden müceddeden bu berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet ricâ 

itmeğin vech-i meşrûh üzere mevlânâ-yı merkûm Sun‘ullah’a sadaka idüp bu berât-ı 

hümâyûnu virdim ve buyurdum ki varup anda zâviye-i mezbûrede kemâkân mevlânâ-yı 

mezbûr Sun‘ullah bin Hayreddîn şeyh olup hidmet-i lâzımesin mü’eddî kıldıkdan sonra 

vazîfe-i mu‘ayyenesiyle mutasarrıf olup vâkıfın rûhu ve devâm-ı ‘ömr ve devletimçün 

du‘âya müdâvemet göstere ol babda hiç ehad mâni‘ ve dâfi‘ olmayup kimse dahl ve ta‘arruz 

kılmaya şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî hâmis ‘aşer Ramazân sene 

ihdâ ve hamsîn ve elf (15 Ramazân 1051 / 18 Aralık 1641). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

97-1 ‘Ömer Adlı Kimsenin Mîrâsı Hakkında Fermân 

Sûret-i emr-i şerîf. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm sâhibü’l-‘izz 

ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a‘lâ Karaman Beglerbegisi dâme 

ikbâluhu ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma‘în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu‘în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât 

ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Ereğli kâdısı zîde fazluhu tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki dârende-i fermân-ı hümâyûn Muharrem nâm kimesne 

südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüp bundan ‘akdem ‘Ömer nâm kimesne fevt oldukda mezbûr 

‘Ömer’in zevcesi İsmîhân nâm hatunu nikâh ile ba‘dehu mezbûreden bir kızı olup mezbûre 

İsmîhân dahî fevt idüp ba‘dehu kızı mezbûre dahî müteveffiye olup hâliyâ müteveffâ-yı 
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mezbûr ‘Ömer’in karındaşı Nûh nâm kimesne mücerred celb-i mâl içün karındaşımın 

zevcesi mezbûrenin rızkın sana teslîm eyledim deyu dahl idüp hilâf-ı şer‘-i şerîf doksandört 

guruşun fuzûlî alup te‘addî eylediğün ve bu bâbda yedinde hüccet-i şer‘iye ve fetvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildirüp ol cânibde olan zâbitleri ma‘rifetiyle şer‘le görülüp icrâ-yı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda ihzâr-ı 

hüsamâ kılup mukaddemâ bir def‘â şer‘le görülüp fasl olunmayup on beş yıl mürûr etmiş 

değil ise temâm hak ve ‘adl üzere teftîş ve tefahhus ve fetvâ ve hüccet-i şer‘iyesine nazar 

idüp göresin ‘arz olunduğu üzere ise ol bâbda muktezâ-yı emr-i şer‘-i kaviyle ‘amel idüp 

dahî ba‘de’s-sübût şer‘le sâbit olan doksandört guruşun hükm idüp bî-kusûr alıvirüp ve 

zimmetinde küllî ve cüz’î nesne kodurmayasın hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye iş itdirmeyesin 

eslemeyüp ‘inâd üzere olanları yazup bildirüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunup 

emr-i şerîfim varmalu eylemeyesin söyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî 

evâ’il-i Zî’l-ka‘deti’ş-şerîfe sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1051 / 1-10 Şubat 

1642). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

97-2 Acem Tüccârı Yâvâ Cizyeleri Hakkında Fermân 

Sûretü’l-hükmi’l-mutâ‘ naklet sûretü’l-muhassenât bi-imzâ-i a‘lemü’l-‘ulemâ Mevlânâ 

İbrahîm bin Mehmed el-kâdı be-Karahisâr-ı Sâhib el-muhterem bi-hücceti’ş-şerîf bilâ ta‘bîr 

ve tahrîb hurrire el-fakîr ileyhi sübhânehu  Mehmed bin Yûsuf el-mevlâ hilâfet-i be-medîne-i 

Isparta ‘afâ ‘anhu. 

Sûret-i naklet ‘ani’l-sûreti’l-tahiyye muhterem bi-hatm-ı Mevlânâ ‘Abdullah bin 

Mehmed el-mevlâ hilâfet-i Burusa el-mahrûse bi-ma‘rifeti el-fakîr İbrahîm bin Mehmed el-

kâdı be-Karahisâr-ı Sâhib ‘afâ ‘anhu. 

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 Burusa kâdısı zîdet fezâ’iluhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki ‘Acem tüccârı hâlâ der-sa‘âdetime âdem ve ‘arz-ı hâl gönderüp 

biz ‘Acem tüccârından olmağla kazâ-i mezbûrda yâva harâcı talep olunmamak bâbında emr-i 

şerîfim virilmek ricâsına ahvâllerin i‘lâm itmeğin imdi ‘Acem bâzirgânlarından yâva harâcı 

taleb olunmaya deyu emr idüp buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda sâdır olan 

fermân-ı celîlü’l-kadrim üzere ‘amel idüp dahî ‘Acem bâzirgânlarından yâva ve cizye 

cem‘ine me’mûr olan min ba‘d yâva harâcı talebiyle rencîde ve remîde itdirmeyesiz ammâ 

‘Acem bâzirgânlarından mâ‘adâsının cizyelerin fermânım üzere mîrî içün alıvirüp mâlımın 

esnâ‘atından ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel sene hamsîn ve elf (22 Rebî‘ü’l-evvel 

1050 / 12 Temmuz 1640). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

97-3 Karamoğlu ‘İmâreti Evkâfı Ekmek Berâtı 

Sûret-i berât. 

Mahrûse-i Konya’da vâki‘ Karamanoğlu İbrahîm Beg ‘İmâreti’nde fukarâ içün tabh 

olunan etmekden yevmî üç çift etmeğe mutasarrıf olan dârende-i fermân-ı hümâyûn 

‘Abdurrahman bi’l-fi‘l mutasarrıf olup cülûs-ı hümâyûn vâki‘ olup der-sa‘âdetimden tecdîd-i 

berât ricâ eylemeğin sadaka idüp bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu virdüm ve buyurdum ki 

varup yine kemâkân zikr olunan ‘imâretden yevmî üç çift etmeğe mutasarrıf olup vâkıfın 

rûhuçün ve devâm-ı devletimçün du‘âya müdâvemet göstere ol bâbda bir ferd mâni‘ 
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olmayalar şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Şevvâli’l-

mükerrem sene ihdâ ve hamsîn ve elf (1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye. 

 

97-4 Ferhûniye Vakfı Mahsûlü Hakkında Tezkere 

Sûret-i tezkere-i ‘Abdî ‘an mütevelli-i Ferhûniye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Konya’da vâki‘ mütevellisi olduğum Ferhûniye Vakfı 

bin elli senesinde Suğla Hâssı’nın ‘â’id olan ‘öşr-i gallât içün beş yüz Konya kilesi buğday 

sene-i mezbûrede Suğla voyvodası olan kıdvetü’l-akrân Dede Beg zîde kadruhu yedinden 

nakz olunup yedine mahtûm temessük verilmişdir ki vakf kasasından mahsûb oluna hurrire fî 

evâsıt-ı Receb sene 1051 (11-20 Receb 1051 / 16-25 Ekim 1641). 

el-fakîr ‘Abdî mütevelli-i vakf-ı mezbûr. 

 

97-5 Rûmdiğin Karyesi Câmi‘i Mahsûlü Hakkında Tezkere 

Sûret-i tezkere-i Rûmdiğin mütevelli İsmâ‘îl Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Konya Sahrâsı’nda Rûmdiğin nâm karyede vâki‘ 

Karamanoğlu İbrahîm Beg binâ eylediği câmi‘-i şerîfin mütevellisi olduğum hasebiyle bin 

elli senesinde Suğla voyvodası olan Dede Beg bin Ağa yedinden yüz keyl-i Karaman buğday 

alup kabz idüp yedine tezkere virildi mahallinde (...silik...) hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 

1051 (11-20 Receb 1051 / 16-25 Ekim 1641). 

el-fakîr İsmâ‘îl mütevelli-i vakf-ı mezbûr.  

 

98-1 Alacak Da‘vâsı  

Kazıyye-i Kerîm Çelebi bin Yahyâ ma‘a Receb bin Sarı ve Hâcı Mehmed bin Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kerîm Çelebi mezkûrlardan altmış altun 

virdimdi onsekiz altun aldım kırkiki kaldı şer‘le taleb iderim didikde mezbûr Hâcı Mehmed 

ikrâr idüp Receb inkâr itmeğin beyyine taleb olundukda Hâcı Sinân bin Hâcı ‘Alî ve İbrahîm 

bin Şevkî şehâdetleriyle sâbit oldukda ba‘de’l-hükm vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Nasrullah bin Mehmed ve Mahmûd Halîfe bin 

‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Kefîl Muharrem bin Hasan ve Hasan bin Hüseyin meblağ-ı el-mezbûr ilâ hamse nâm 

bi-ma‘rifeti ‘Abdî el-muhzır kefâlet-i şer‘iye hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Zî’l-ka‘de 

970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

98-2 Muhâla‘a 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin Mahmûd ‘an kıbel-i bint-i Hadîce ma‘a ‘Abdulkâdir 

Halîfe bin ‘Abdul‘azîz. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hadîce hul‘-ı âtiye babası mezkûr Mehmed’i 

vekîl itdüğü Emîr bin Ahmed ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra 

ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûre müvekkiletem kâtibinden ve ‘iddet nafakasından ve takdîr 

etdüğü nafakadan vazgelüp ve Emîne nâm kızını bi-gayr-ı nafaka hak-ı hızâne sâkıt olunca 

besleyecek olup ve bir (...karalı...) virilmiş almış gene virecek oldu bu minvâl üzere mezkûr 
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‘Abdulkâdir Halîfe hul‘ idüp mâ-beynleri fesh olundu tarafeyn talebleriyle sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Mahmûd Fakîh bin ‘Alî ve Mehmed bin 

İbrahîm ve Nasrullah bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr Mehmed ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre Emîne’nin vâlidesi 

Fâtıma bint-i Bâli dahî kızım ere varup hakk-ı hızâne bana müteveccih olduğu zemânda bir 

dahî hakk-ı hızâne taleb itmem didi didikde merkûm ‘Abdulkâdir Halîfe tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mezkûrûn (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 

1563). 

 

98-3 Köleden Şikâyeti Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i Hüdâverdi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Hüdâverdi bin Aydoğmuş meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve 

i‘tirâf kılup Mercân nâm ‘Arab’dan rencîde oldum nice fesâdı ve şenâ‘ati zâhir olup benüm 

dahî katlime kasd ider yaramaz vâcibü’s-salb ‘Arab’dır sâhib-i sa‘âdet Hazret Pâşâ 

(...karalı...) mezkûru salb (...silik...) taleb iderim icâzet virdim didikde mezbûrun ikrârı min 

lehü’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 

Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Ve ehl-i vukûfdan nice müslümânlar mezbûr ‘Arab’ın ehl-i fesâd idiğüne şehâdet 

etdiler.  

Be-mahzar Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Bâyezîd Çavuş bin İbrahîm Çavuş ve Bostân 

bin Mehmed ve Kâtib Hasan bin Mahmûd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

98-4 Vasî Ta‘yîni ve Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Kazıyye-i vesâyet-i Hasan bin Mahmûd ‘alâ mesâlih-i İmîrza bin Erdemşâh Mustafâ 

ve Gülümşâh ve Selîm el-(...karalı...) ve mesâlih-i Nûrullah bin ‘Alâ’eddîn nâzıren. 

Mezkûr yetîmlerin vasîsi olmayup kıbel-i şer‘den merkûm Hasan vasî nasb olunup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

Bâyi‘ vâsi-i mezkûr-ı Nasrullah müşteri Mûsâ bin Sevindik mebî‘ dükkânü’l-kâyin fî 

dâhil-i (...okunmuyor…) kıbleten vakf ve şarken Yûsuf ve şimâlen Ya‘kûb dükkânı ve 

garben tarîk semen 1.900. 

Be-mahzar Emrullah bin Hâcı Yûsuf ve Emrullah bin Hâcı Mustafâ ve Şeker bin 

Ümmet ve Hâcı bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

98-5 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Ereğli’den Mûsâ bin Durak meclis-i şer‘a gelüp 

ikrâr ve i‘tirâf kılup bâb-ı sa‘âdet me’abdan hükm-i şerîf getürüp kasaba-i mezbûreye ber-

vech-i tîmâr bâ-misâl-i ‘âlî ber-vech-i tîmâr mutasarrıf olan işbu kıdvetü’l-akrân ve’l-a‘yân 

İbrahîm Beg zîde mecduhu yetmişbir altun ve otuz müd buğday taleb etmişidim hâliyâ zikr 

olan altunu müşârün-ileyh İbrahîm Beg ile hesâblaşdım bir akça ve bir habbe almam kalmadı 

ve otuz müd buğday içün nefs-i Ereğli’nin sâlâriyesi zabtı husûsunda beni subaşı idüp 

sâlâriyeden mâ‘adâ (...okunmuyor…) ‘âdetleri üzere vireceğin kabûl itdim ve zikr olan 

buğday husûsunda dahî da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur ve bir sini dahî taleb etmişidim tezkere 

virdi varup alacak oldum bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikden sonra 

Hâcı Ahmed bin Mustafâ dahî ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan hükm-i şerîfde ben dahî iki 
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altun taleb etmişidim alup kabz itdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikden sonra mûmâ-ileyh 

İbrahîm Beg mezkûrları ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp bi‘t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mahmûd bin Ramazân, Semender bin ‘Abdullah, Hâcı ‘Abdî bin Yûsuf ve 

İlyâs bin Hüseyin ve Mehmed Ağa dizdâr-ı Halîfe (...karalı...) ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr İbrahîm Beg dahî ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûrlarda benüm dahî bi-

vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezbûr Mûsâ ve Hâcı Ahmed tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

98-6 Hırsızlık ve Bulunan Eşyâ Da‘vâsı  

Kazıyye-i Hüseyin bin ‘Abdullah ‘Abîd Mahallesi’nden ma‘a beytü’l-mâl emîni Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin nâm kimesnenin evi açulup esbâb sirka 

olunup savb-ı kasâblar kurbunda Hamza nâm kimesne ekin işlerken üç kalice ve bir seccâde 

ve bir yeşil kadîfe yorgan ve bir zili işlediği ekin içinde buldum deyu getürüp mezbûr Pîrî 

muvâcehesinde mezkûr Hüseyin zikr olan esbâb benimdir deyu da‘vâ idüp gıbbe’l-inkâr 

ahrâr-ı müslimînden Nûrullah bin ‘Alî ve Mehmed bin Yûsuf nâm şâhidler edâ-i şehâdet 

idüp didiler ki zikr olan esbâb işbu Hüseyin’indir ev açıldıkda sirka olunan esbâbındandır 

şehâdet ideriz didiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup hükm olunup bi’t-taleb defter olundu 

fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Hayreddîn bin ‘Alâ’eddîn ve Emînlik bin ‘Abdulkâdir ve Gündoğmuşoğlu Koca ve 

Yûsuf bin ‘Abdullah. 

 

98-7 İçki İçildiğinin Tescîli 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Abdurrahman bin ‘Abdulkâdir ve Mustafâ bin Mehmed 

Dede şurb-ı hamr idüp sekr üzere oldukları ve ağızlarında râyiha-i hamr olduğu İsma‘îl bin 

‘Abdullah ve Emrullah Çelebi bin Muhyiddîn Halîfe ve Mahmûd Beg bin Kâsım Ağa 

şehâdetleri ile sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-

ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Ca‘fer bin Pîr Ahmed ve Derviş bin Pîr Ahmed ve gayruhum. 

 

98-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Ömer bin Habîb ‘an Mahalle-i Fenârî Hamamı şurb-ı 

hamr eyledim deyu ikrâr eyledüğü bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Muhyiddîn bin Ümmet ve ‘Alî bin İskender ve gayruhum. 

 

98-9 Mülkiyet Da‘vâsı  

Kazıyye-i vekâlet-i Süleymân bin İbrahîm ‘an kıbel-i zevcetuhu Satı(?) bint-i Hızır ve 

Ahmed bin ‘Abdullah el-vekîl ‘an kıbel-i zevcetuhu Mihri bint-i Hızır (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mezkûrân vekîller Gülâbi bin İskender’i meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp tasarrufunda olan sâkin olduğun Kalenderhâne Mahallesi’nde (...silik...) mezkûre 

müvekkilelerimizin babalarından kalmış mülkdür deyu da‘vâ etdiklerinde mezbûr Gülâbi 

Hızır’ın zevcesi Hâcı karıdan satun aldım mezkûrelerin idüğün bilmezin deyu inkâr idüp 
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beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Nûrullah bin Sâlih ve Safer bin ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-

ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Seyyid Hüseyin bin Seyyid (...silik...) ve Hayreddîn Halîfe bin Mehmed ve 

Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

99-1 Vakf Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mûsâ el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Mescid Karye-i Hatîb ma‘a ‘Ömer bin ‘Ömer 

el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm Yûsuf bin Mezîd. 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mütevelli-i mezkûr vasî-i mezkûru meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp mütevelli-i mezkûr üzerinde zikr olan mescid evkâfından üçyüzaltmış akça vardır öldü 

üzerinde kaldı deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr Hâcı bin ‘Abdullah ve Pîr ‘Ömer bin 

Durmuş şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 

Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hüseyin bin Mehmed ve Turhân bin Hamza ve ‘Osmân bin Mustafâ ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

99-2 Bulunmuş Hayvan Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Osmân bin Mahmûd ma‘a Ahmed bin Hızır. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed mezbûr ‘Osmân elinde bir bargir bulup 

benümdür deyu da‘vâ etdikden sonra gelüp ikrâr idüp zikr olan bargiri benüm sandum değil 

imiş şâhidim dahî yokdur didikde ikrârı defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

99-3 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Güvendik be-muvâcehe-i Budak bin ‘Alî.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır meclis-i şer‘de mezbûr Budak 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Budak’a katır bahâsından altıyüzelli akça 

lâzımü’l-edâ deynim var didikde mezbûr Budak be-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Halîl bin Mehmed ve Pîr ‘Alî bin Durmuş Fakîh ve Emrullah bin Ümmet. 

 

99-4 Borcunu Ödeyemeyen Kimsenin Kazancından Borcunun Tahsîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hüseyin ma‘a ‘Abdurrahman bin Bahşâyiş 2.000 ve 

Mehmed Çelebi bin Pîr Ahmed ve Pîr Ahmed bin ‘Alî 1.000 ve Ahmed bin ‘Îsâ 600. 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki mezkûr Mustafâ’nın mezkûrlara zikr olan mikdârı deyni 

olup taleb etdiklerinde iktidârı olmayup kesbinden ayda bir altun virmeği ‘uhdesine alup 

bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-

11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Bostân Çelebi bin Mehmed ve Derviş Çavuş bin Hasan Çavuş ve Safer 

Fakîh bin Bâyezîd ve Lutfî Fakîh bin Târık ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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99-5 Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Seydî Mahmûd Fakîh en-nâ’ib ve Mustafâ Subaşı ma‘a Halîl bin 

Büyük(?). 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mezkûr Seydî Mahmûd ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i 

Kürsin’de ve Çeltik’de olan sâhib-i sa‘âdet penâh hazretlerinin anbârı üzerine Mustafâ 

subaşıyla bile vardım ammâ yazup çizmedim deyüp ve mezkûr Mustafâ subaşı dahî ikrâr ve 

i‘tirâf idüp zikr olan karyeler sarâc ve tâsûn anbârlarına varup içinde olan nâ’ib-i mezkûr 

mahzarında kabz eyledim didikde ikrârı merkûm Halîl talebiyle tahrîr olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Kemâl bin Oruç ve Mehmed Fakîhoğlu Ahmed ve Hamza bin Emrullah ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

99-6 Tarla Satışı 

Sûret-i hüccet-i Hamza Beg bin Hızır fî Kapan. 

Sebeb-i tahrîr-i kitâb ve mûcib-i tastîr-i hatîr budur ki Çardak nâm mezra‘a sipâhîsi 

Ahmed Çavuş bin Hüseyin Çavuş fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûr mezra‘ada 

yer zirâ‘at iden İbrahîmşâh fevt olup evlâd-ı zükûru olmamağın tasarrufunda olan arâziyi 

mutasarrıfası mahlûl olmağın işbu hâmili’l-hücce Hamza Beg bin Hızır’a yüzelli akça tapuya 

virdim târîh-i kitâbdan iki yıl evvel ve Şarklı ‘Alî nâm kimesne dahî fevt olup hâbil yeri ve 

kara arık ve tarîk-i ‘âmm ve arz-ı hâliye ile mahdûd olan üç dönüm yeri mahlûl olmağın 

mezbûr Hamza Beg’e elli akça tapuya bey‘ idüp zikr olan akçaları bi’t-temâm alup kabz 

eyledim ba‘de’l-yevm varup sâ’ir mutasarrıflar gibi tasarruf idüp rüsûm-ı ‘âdiyesin edâ ide 

didikde mezbûr Hamza Beg tasdîk idüp vâki‘-i hâle temessük taleb itmeğin bu vesika ketb 

olup ba‘dehu vaz‘ olundu ki ‘inde’l-hâce müzekkir-i mâ-cerâ zâlik ve hurrire fî evâsıt-ı şehr-

i Zî’l-ka‘de li-sene seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Derviş Çavuş bin Hasan Çavuş ve İlyâs bin Mahmûd ve Mustafâ Beg bin Hasan Çavuş 

ve Mehmed bin Mustafâ Çavuş ve Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Mustafâ bin Hızır ve 

gayruhum. 

 

99-7 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Hamza bin Emîr ‘Alî. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğü Emrullah bin Ümmet ve Hoca Velî bin 

Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 

Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar ‘Üstâd Mustafâ ve ‘Alî Kethüdâ bin Ahmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

99-8 Vakf Bağı İcâresi Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hızır Bâli bin Halîl ma‘a Ahmed bin Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki Şeyh Ahmed Mescidi mütevellisi mezkûr Hızır meclis-i 

şer‘a merkûm Ahmed’i meclis-i şer‘a ihzâr idüp zikr olan mescid vakfından bir kıt‘a bağı 

mezkûr Ahmed harâb etmişdir yılda sekiz akça icâre virüp merkeb otlağı etmişdir taleb 

itmeğin ferâgat itdim kime dilersen vir didi ben dahî mezkûr Ahmed elinde olan harâb bağı 

Hoca Mahmûd bin Gaybî’ye otuz akça icâreye virdim didikde mezbûr Ahmed inkâr idüp 

mütevellisinden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Ahmed bin Hâcı ‘İvaz ve 
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Safer bin Ahmed mezkûr Ahmed zikr olan bağdan ferâgat itdim kime dilersen vir didi deyu 

şehâdet etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hüseyin Fakîh bin Kara Pîrî ve Budak veled-i Behlül ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

Ba‘dehu zikr olan bağın ecr-i misli otuz akça idüğü Mehmed bin Kara ve Hüseyin bin 

Şa‘bân şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra mezkûr Ahmed üzerinde karar kılınup defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Gaybî zikr olan bağ icâresi içün imâma beş akça virdim didiğü tahrîr 

olundu. 

Be-mahzar cemmi’l-gafîr. 

 

99-9 Yaralama Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûsuf bin Hoca Beg ‘an Karye-i Değiş(?) el-vekîl ‘an kıbel-i âhiye 

Seydî ‘Alî ma‘a Emîr bin Avdıl ‘an ‘ulûfeciyân-ı yesâr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf karındaşı Seydî ‘Alî tarafından ikrâr-ı 

âtiye vekâleti sâbit Hasan Çelebi bin Kâsım ve Mustafâ bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit 

oldukdan sonra ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûr Emîr merkûm Seydî ‘Alî’yi mecrûh etdi deyu 

da‘vâ etmişdim hâliyâ merhem bahâ içün iki altun alup da‘vâmı te’hîr etdim eğer karındaşım 

sıhhat bulursa da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur eğer ol cerâhatdan ölürse da‘vâm olur didikde 

mezbûr Emîr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-

ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Bostân Beg bin Hasan Çavuş ve Hüseyin Çelebi bin Kâsım ve Sâdık Halîfe 

bin İmîrza ve Emrullah bin Ümmet Fakîh ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Kefîl-i Hüseyin bin Avdıl (...karalı...) âhiye Emîr el-mezbûr hattâ taleben ve cedd-i 

tekfîl-i Yûsuf el-mezbûr hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 

1563). 

 

100-1 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Tabbâh Kara ‘Alî fî Zâviye-i Pîrî Pâşâ be-muvâcehe-i mütevelli 

Ferruh Beg ve Kâtib Hüsrev. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kara ‘Alî fî meclis-i şer‘ be-muvâcehe-i 

mezkûrân Ferruh ve Hüsrev ikrâr ve i‘tirâf kılup aşçı(?) olduğum ve vekîl-i hârac olduğum 

târîhinden ma‘zûl olduğum güne gelince olan mevâcibi ve kasâb olup zâviyeye et virdiğim 

akçayı cümle hesâb olunup bana ‘âyid olandan dokuz sikke altun nakd alup zabt eyledim 

şerîklerim olan Nûmâs(?) ve Bâli ile hesâbımız görülüp üzerimize bin akça deyn zâhir olup 

kendü hissem üçyüzotuzüç akça olup onu dahî mevâcibime sayup cümle mevâhibim içün 

ondört altun ve otuzüç akça alup kabûl ve kabz idüp bâkî hakkımdan ferâgat eyledim mezkûr 

mütevelli ve kâtib ile zâviye husûsunda ve sâ’ir almama müte‘allık da‘vâm ve nizâ‘ım 

kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ iderse ‘inde’l-hükkâm masmû‘ olmaya deyüp ve mezkûrân 

mütevelli ve kâtib dahî mezkûr Kara ‘Alî zikr olan husûslara müte‘allık da‘vâm ve nizâ‘ım 

kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersüz ‘inde’l-hükkâm masmû‘ olmaya didikleri talebleriyle 

tahrîr olundu fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Latîf Çelebi bin Sinân Dede ve Mustafâ Çelebi 

bin Seydî Ahmed ve Tâcir Sinân bin Mustafâ ve Halîl Fakîh bin Mehmed Fakîh ve 

gayruhum. 
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100-2 Yer Husûsunda Anlaşmazlık 

Kazıyye-i Habîb Sofî bin Hasan ma‘a Bahâdır bin Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Habîb Sofî’nin Köseler sınurunda hudûdu ahâli 

katında ma‘lûm on dönüm mikdârı yer husûsunda mezbûr Bahâdır’ın nizâ‘ı olup bana yedi 

altuna bey‘ etdi didikde mezbûr Habîb Sofî zikr olunan yeri benden cebren aldın diyicek 

mezkûr Bahâdır’ın temessükü olmayup ve ma‘rifet-i sipâhî olmadığı zâhir olup ve hudûdun 

bilmeyüp cevâb dahî virmeyüp sipâhî ma‘rifeti olmadığı ecilden zikr olunan bey‘ sahîh 

olmayup zikr olan yer mezkûr Habîb Sofî’ye hükm olunup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve Hüsrev Çelebi bin Mustafâ ve Mehmed bin 

Hamza ve Mustafâ bin Köse ve Süleymân bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

100-3 Zirâ‘î Ortaklık Tescîli 

Kazıyye-i ‘Abdurrahman bin ‘Abdî ve Devlethân bin ‘Abdî ‘an Karye-i Kapan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân ekinlerinde birbiriyle müşterek oldukları 

‘Ömer Dede bin Bâyezîd ve Hızır Bâli bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’l-mezbûrîn (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

100-4 Vekîl Ta‘yîni ve Bağ Husûsunda Anlazmazlık 

Kazıyye-i vekâlet-i Hüseyin Fakîh bin Fahrî ‘Âyşe bint-i Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre ‘Âyşe cemî‘ da‘vâsına mezkûr Hüseyin Fakîh’i 

vekîl itdüğü İdrîs bin Yûsuf ve İlyâs bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Emrullah bin Ümmet ve ‘Ömer bin ‘Abdî ve Halîl el-muhzır ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu (...silik...) kurbunda kıbleten Mustafâ ve şarken nehr ve şimâlen Hüseyin 

mülkü ve garben nehre hudûdu müntehî olan bağ husûsunda Mûsâ bin Edhem ve Bâli bin 

Edhem mûrisimiz kardaşımız Emîr’in mülküdür deyu da‘vâ etdiklerinde vekîl-i mezkûr 

mezbûr Emîr hâl-i hayâtında zevcesi mezbûre ‘Âyşe’ye kitâbete tutavermişdir didikde 

gıbbe’l-inkâr Murâd bin Körpe ve İdrîs bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup zi’l-yed olan 

Hasan Çelebi talebiyle defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’l-mezbûrîn (11-20 

Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

 

100-5 Hırsızlık Da‘vâsından Feragât  

Kazıyye-i ikrâr-ı Budak Sofî bin Mehmed Dede ma‘a Çalabvermiş bin Sâdık ve ibn 

Sâdık. 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mezkûr Budak Dede meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup merkûm Çalabvermiş sirka kasdına evime girdi ve elinde esbâb bulundu deyu da‘vâ ve 

nizâ‘ etmişidim isbât etmek sadedinde iken müslümânlar zâtü’l-beyn olup zikr etdiğim 

da‘vâmdan vazgeçürdiler ben dahî zikr etdiğim da‘vâmdan vazgelüp ferâgat itdim didikde 

mezbûr Çalapvermiş ve babası Sâdık mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp za‘îmü’l-vakt 

Hüseyin Subaşı cânibinden âdemleri Pervâne ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-

ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 
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Be-mahzar Mustafâ bin Bâyezîd ve Şükrân bin Ümmet ve Yûsuf bin Seydî Ahmed ve 

Ya‘kûb Sofî bin Ahmed ve Hamza bin Cemâl ve Sinân bin İbrahîm ve Nasûh bin Tanrıverdi 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

100-6 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i vekâlet-i Hâcı bin Hâcı Memi ‘an kıbel-i Hâcı ‘Îsâ bin el-Hâc ‘Alî ma‘a 

‘Osmân bin Hâcı ‘Îsâ el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı ‘Îsâ oğlu ‘Osmân’a ba‘zı mülkün üçbin 

akçaya bey‘ idüp ikrâra mezbûr Hâcı’yı vekîl itdüğü Ahmed bin İshak ve Velî bin Hoca 

şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Hâcı ‘Îsâ 

kıbleten bâyi‘ mülkü ve şarken ‘Alî mülkü ve şimâlen dahî ‘Alî ve garben Hüseyin mülküne 

hudûdu müntehî olan bir sofa ve bir tabhâne ve bağçesinde mu‘ayyen üç puşta bağını ve bir 

oda ve bir örtme kuyusuyla (...silik...) üçbin akçaya bey‘ idüp iki ay vardır meblağ-ı mezkûru 

alup kabz etdi didikde mezbûr ‘Osmân tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr 

(11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Ahmed Dede bin Hâcı Yûsuf ve Velî bin Hoca ve İsmâ‘îl bin Hâcı İshak ve 

Mehmed bin Hüdâverdi ve Hüseyin bin Hâcı ‘Alî ve Ahmed bin ‘Alî ve ‘Alî bin Mûsâ ve 

Mustafâ bin ‘Alî ve Sâdık Fakîh bin İmîrza. 

 

100-7 Vâsi Ta‘yîni 

Karaüyük’de ‘Abacı Mescidi kurbunda İlyâs bin ‘Abdul‘azîz fevt olup evlâdı sıgârı 

olan Hâcı ve ‘Abdul‘azîz ve Mihrî ve Satı es-sıgâr Mustafâ bin Mehmed vasî nasb olundu. 

Be-mahzar Hâcı Mustafâ bin Mehmed, Mehmed bin Bostancı ve Ahmed bin Kâbîl ve 

Latîf Hoca bin el-imâm ve Sâdık Fakîh bin İmîrza ve Memi bin Yâsir ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

100-8 Talâk-ı Selâse 

Kazıyye-i ikrâr-ı Velî bin Menteşe. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Velî ikrâr idüp hatunum olan Halîme bint-i 

‘Abdullah altı ay vardır ki üç talâk boşadım didikde ikrârı men lehu et-talebi sebt-i sicil 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’l-mezbûrîn (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 

1563). 

 

100-9 ‘Abd-ı Abık 

Kazıyye-i istihkâk Kara ‘Arab ismuhu Seydî et-tavîl el-esved ve sağ ayağı eğri. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Ziyâd Çavuşoğlu Sinân Çelebi’nin vekîli Behrâm bin 

‘Abdullah mukaddemâ vekâleti şer‘an zikr olan ‘Arab Sinân Çelebi’nin kuludur üç yıldan 

ziyâdedir ibâkat itdi deyu Pîr Ahmed bin İsmâ‘îl nâm sipâhî elinde bulup da‘vâ etdiğimde 

gıbbe’l-inkâr Hızır Bâli bin ‘Alî Çavuş ve Hüseyin bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup 

ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 

/ 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Yûsuf bin Mustafâ ve Mehmed bin ‘Abdî ve Celâl bin Îvad ve Hamza bin 

Emrullah ve İbrahîm oğlu Hamza Bâli ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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100-10 Kefâlet 

Hüseyin bin ‘Abdullah ve Şems (...silik...) ve Küçük kefîl-i bi’l-mâl olup (...silik...) 

kabza Mustafâ bin Ahmed’i vekîl itdüğü (...silik...) fî meclis-i şer‘ ikrâr itdükde (...silik...) 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 (11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

100-11 Alacağını Aldığını Tescîl 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hamza Çelebi bin Emrullah el-kâtib meclis-i şer‘a gelüp 

ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Sinân Çelebi bin Mehmed’in Hatunsarây hâslarına emîn olduğu 

târîhden ben kâtib olup binikiyüz akça ‘ulûfem vardı yediyüz akçasın aldım beşyüz akçası 

kaldı didikde Sinân Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene 970 

(11-20 Zî’l-ka‘de 970 / 2-11 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin ‘Abdusselâm ve Halîl bin ‘Osmân ve Hamza Beg bin Hızır ve 

İbrahîm Çelebi bin Ebûbekir ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

101-1 Hayvanı Bedelle Verdiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şa‘bân bin Sinân ma‘a Hızır bin Yûsuf.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Şa‘bân ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Hızır 

Ordubazarcı olup hasta oldukda bir siyah merkebin ve altmış akçasın aldım bedele virdim 

didikde ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-

ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Şucâ‘ bin Hâs Beg ve Yûnus el-bakkâl ve Mustafâ Çelebi bin el-

Hâc Lutfî ve Pâşâ el-habbâz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

101-2 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Koca Beg bin ‘Alî el-vekîl bâ-ikrârı ‘an kıbel-i Mihri Hatun bint-i Hayreddîn 

sâbiten vekâleten bi-şehâdeti Hüseyin bin Murâd ve Ahmed bin Seydî müşteri ‘Alî Beg ibn 

Hasan Beg mebî‘ cemî‘ü’l-menzil el-müştemil ‘ale’s-sofa ve’l-beyt (...okunmuyor…) ve’l-

hücre ve’l-ıstabl ve’l-hadîkateyn el-kâyin fî Mahalle-i Şems bi-semen 4.600 makbûz. 

Be-mahzar el-Hâc Emrullah bin ‘Alî Fakîh ve Bekir Fakîh (bin) Hamza ve Mehmed 

Çelebi bin Latîf Beg ve Bekir bin Hâcı Beg ve Mehmed Çelebi bin Nasûh Çelebi ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

101-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Ahmed Beg bin Ümmet ma‘a Zünnûn Beg bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Pîr Ahmed sipâhî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve 

i‘tirâf kılup mezkûr Zünnûn Beg’den Kayseriye Sancağı’nda Tanma ve İkisu’yu mahsûlüyle 

doksanbeş altuna satun alup meblağ-ı mezkûru alup kabz etmişidi sonra ikrâhla ikrâr etdim 

deyu nizâ‘ idüp mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve mühâsamât-ı şedîde vâki‘ olmuşidi 

hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup Tanma Mezra‘ası’n bana virülüp ve İkisu Mezra‘ası 

mezkûr Zünnûn’a virilüp mahsûlü mukâbelesinde bir deve virdim ve doksanbeş altun 

da‘vâsından vazgelüp ferâgat etdim mâ-beynimizde kat‘-ı nizâ‘ ve fasl-ı husûmet vâki‘ oldu 

didikde mezbûr Zünnûn Beg tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-

ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 
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Be-mahzar Lütfûllah bin ‘Alî Fakîh ve Kemâl Çavuş bin Hoca ve Ya‘kûb Ağa bin 

Beğendik ve Mehmed Çelebi bin Pîrî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

101-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hüseyin bin Mustafâ ma‘a Nasûh bin ‘Alî el-vekîl ‘an kıbel-i zevcetuhu 

Hûrî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki müteveffâ Şerbetî ‘İvaz’ın eytâmlarının işbu Hüseyin bin 

Mustafâ’da sekiz altunu olup kıbel-i şer‘den vasîyesi olan mezbûre Hûrî’ye gıbbe’l-inkâr 

Mehmed Çelebi bin Cündî Çelebi ve Mehmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hâcı Şâhverdi bin İbrahîm ve Ahmed bin Mehmed ve ‘Abdî bin Mehmed 

ve Velî bin Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

101-5 Hırsızlık Da‘vâsı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Kâbil bin Mehmed ‘an kıbel-i Halîme bint-i Habîb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Halîme’nin ba‘zı esbâbı sirka olunup da‘vâsına 

dedesi mezbûr Kâbil’i vekîl itdüğü Süleymân bin Ahmed ve Yâdigâr bin Sultânşâh 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’l-mezbûrîn (21-30 

Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

 

101-6 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i şurb-ı Sinân bin Mehmed ve Mehmed bin Ahmed ve Mustafâ bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn kimesneler meclis-i şer‘de bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup hamr meclisi idüp şurb-ı hamr eyledik didikleri za‘îmü’l-vakt ‘Alî 

Subaşı talebiyle kayd-ı sicil olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 

12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Ümmet ve Mahmûd bin Nasûh ve Mehmed bin Yûsuf ve 

Gazzâz Ahmed Dede ve gayruhum. 

 

101-7 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i subût-ı vekâlet-i Mustafâ bin Yûsuf ‘an. 

Vesâyet-i Mustafâ bin Yûsuf. 

Kazıyye-i nasb-ı vesâyet-i Mustafâ bin Yûsuf li-eytâm-ı İbrâhîm Çelebi bin Kûnbûz(?) 

Pîr ‘Ömer ve Safiye ve Hadîce ve ‘Âyşe ve Zehrâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn yetîmlerin mesâlihlerin görüvirir vasîleri 

olmadığı ecilden mezkûr Mustafâ kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup ba‘de’l-kabûl bi’t-taleb 

defter olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Lutfî bin Genç ‘Alî ve ‘Abdî Beg bin ‘Abdullah ve İbrâhîm bin Yûsuf ve 

Ya‘kûb bin Ahmed. 

 

101-8 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin ‘Alî ma‘a Hâcı Bâyezîd bin Pîrî. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Bâyezîd merkûm Ahmed Dede’yi da‘vâ 

idüp kıbleten vakf ve şarken tarîk ve şimâlen dükkân sağrıcı ile mahdûd yeri ‘Alî’ye altıyüz 

akçaya satdım altmışbeş akçasın aldım bâkîsi üzerindedir didikde Sultân Bâyezîd zemânında 

satun aldım diyüp dükkân inkâr idüp Hâcı Bâyezîd’den beyyine taleb olundukda Mustafâ bin 

Mehmed ve Murâd bin ‘Abdullah şehâdetleriyle tasarruf idüp kerpiç kesdiğine zâhir olup 

defter olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mübâşir Sinân Çavuş ve Memi Çelebi ve Hamza Çelebi bin Emrullah ve 

‘inde’ş-şâhidâni’l-mezbûrân. 

 

101-9 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Korkud Beg bin (boş) ma‘a Süleymân bin Halîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân mâbeynlerinde çuka bahâsından ve gayriden 

ba‘zı hukûk Süleymân taleb etmişidi mezkûr Korkud Beg borcum yokdur deyu Süleymân 

hüccet-i şerîf getürüp hakkı kalmadığına yemîne taleb etdikde merkûm Korkud Beg yemîn-i 

billah etdikden sonra ber’ât-ı zimmetine hükm olunup defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-

ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Ya‘kûb bin Beğendik ve Süleymân bin Yûnus ve 

Mehmed bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

101-10 Mülk Satışı 

Hızır Çavuş bin Molla Hüdâverdi el-vekîl ‘an kıbel-i zevcetuhu ‘Aynî bint-i ‘Osmân 

es-sâbit vekâlet-i sabıkâ. 

Müşteri Mustafâ bin Ahmed mebî‘-i hisse-i şâyi‘a mine’l-Keremi’l-kâyin fî havlu Yeni 

Hamam hudûd-ı ilâ mülk-i Ekinciler kıbleten ve ilâ mülk-i Zâhide şimâlen ile’t-tarîk ve 

şarken ve garben be-mülk-i Mustafâ el-mezbûr be-semen 700 makbûz. 

Be-mahzar Nasûh bin Şucâ‘ ve ‘Alî bin Mahmûd ve Ahmed bin Kemâl ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

102-1 Vasî Ta‘yîni  

Kazıyye-i nezâret-i ‘Alî bin Âhî Çavuş ‘an erbâb-ı tîmâr ‘alâ mesâlih-i eytâm Hızır 

Bâli el-med‘uvîn Mustafâ ve ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr yetîmlerin nâzırı olmamağın vasînin ihmâli var 

denilmeğin mezkûr ‘Alî kıbel-i şer‘den vasî Mûsâ üzerine nâzır nasb olunup ebeleri Fâtıma 

ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 

12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Pîr ‘Alî bin ‘Ömer. 

 

102-2 Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ca‘fer Subaşı bin ‘Abdullah ma‘a Mûsâ bin ‘Îsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mûsâ meclis-i şer‘a Tuzlama(?) ma‘a Koca 

Kulu’na sipâhî olan Mehmed Çavuş’un subaşısı mezbûr Ca‘fer Subaşı’yı ihzâr itdüğü sekiz 

yıldan berü tasarrufumda olan yer çifte harf(?) itdirir Hûrî nâm karyeden mahlûl oldu deyu 

satmışsın ben şimdi duydum didikde mezbûr subaşı zikr olan yeri Mustafâ nâm karındaşına 

altıyüz akçaya satmışidim mezkûr Mûsâ taleb itmeğin eskiden emekdâr olup müstehak 
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olmağın mezbûr Mûsâ’ya satdım didikde mezbûr Mûsâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hızır bin Mehmed ve Ganî bin Hâcı Îvad ve Yûsuf bin Nasûh ve Nasûh 

Beg bin Kurd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Şâhid-i vekâlet-i Ya‘kûb bin Çelebi ve Mehmed Çelebi ibn İbrahîm Çelebi. 

 

102-3 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Yağmûr Çelebi ve Mehmed Çelebi ve ‘Alî Çelebi ve Velî Çelebi bin İbrahîm 

Çelebi ve Mahmûd Çelebi bin ‘Îsâ Çelebi el-vekîl ‘an kıbel-i Hatunşâh Hatun bint-i İbrahîm 

Çelebi ve el-vasî ‘alâ mesâlih-i (...silik...) müşteri ‘Alî bin Mustafâ ve Mehmed bin Hasan 

Fakîh mebî‘ Keremü’l-kâyin be-havlu (...silik...) hudûd-ı kıbleten tarîk ve şarken Hüseyin 

Çelebi bin (...silik...) ve şimâlen be-mülk-i Sarı Mehmed (...silik...) semen-i makbûz 850. 

Be-mahzar Hüseyin bin Seydî ve ‘Abdî bin Merât ve Mehmed bin Emîr ve Hâcı Seydî 

‘Alî bin Eyne Begi ve Hâcı Sinân bin Hâcı ‘Alî ve Derviş bin Ahmed ve Emrullah bin 

‘Ömer ve Kerîm bin Mustafâ. 

 

102-4 Borcu Olduğunu Tescîl  

Kazıyye-i Velî bin İbrahîm Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Velî’nin zikr olan bağ akçasından 

bindörtyüzseksensekiz akça hakkı olup ve çuka bahâsından dahî yüzkırksekiz akça cem‘an 

binaltıyüzyirmi akça olup seb‘în ve tis‘ami’e Zî’l-hiccesi gurresinden ilâ sene-i kâmile va‘de 

ile müşteri-i mezkûr ‘Alî’ye virüp mezkûr dahî yüzkırk akçasın mezkûr Velî’ye teslîm idüp 

zikr va‘de ile mezkûr Alî’nin merkûm Velî’ye bindörtyüzseksen akça vâcibü’l-edâ deyni 

olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 973 / 

4-13 Aralık 1565). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

102-5 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i sagîr Emîne el-mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Emîne’nin dahî zikr olan bağ akçasından 

yediyüzkırkdört akça hissesi olup mezkûr ‘Alî’ye onun onbir akça hesâbı üzere mu‘âmele-i 

şer‘î idülüp cem‘an sekizyüzonsekiz akça olup (...silik...) dört akçasın peşîn virüp târîh-i 

mezkûrdan bir yıl va‘de ile mezkûr ‘Alî’nin yediyüzkırkdört akça vâcibü’l-edâ deyni olup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 973 / 4-13 Aralık 1565). 

Ba‘dehu vasî-i mezkûr mezbûre Emîne hissesiçün mezbûr ‘Alî elinden yediyüzelli 

akça rıbhıçün yüzkırksekiz akça alup kabz itdim didüğü tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-evveli sene 973 (11-20 Cemâziye’l-evvel 973 / 4-13 Aralık 1565). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mirâb ve Şemseddîn Halîfe el-imâm ve Yûsuf bin Hamza ve 

Mehmed bin Hasan Fakîh. 

 

102-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed Ağa ‘an kıbel-i Halîl bin Derviş Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Halîl karındaşı müteveffâ Ahmed Dede 

muhallefâtından hukûku talebine ve kabzına ve îsâline mezkûr Mehmed Ağa’yı fî meclisi’ş-
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şer‘ vekîl idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 

12-21 Temmuz 1563) hüccet virildi. 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Bekir Halîfe bin Hamza ve Mustafâ Çelebi 

bin Seydî Ahmed ve ‘Abdurrahman bin Latîf. 

 

102-7 Vasî Ta‘yîni  

Kazıyye-i vesâyet-i Mehmed Ağa el-mezkûr ‘alâ mesâlih-i Mehter bint-i Ahmed Dede 

el-müteveffâ ebûhâ mezbûrenin babası (...silik...) fevt olup kıbel-i şer‘den mezkûr Mehmed 

Ağa vasî (nasb) olunup defter olunup hüccet virildi hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Zî’l-

ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûr. 

 

102-8 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Sultân Gâzî bin Hâcı ‘an kıbel-i Nisâ bint-i Demli. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûre Nisâ babasından ve karındaşı Erkulu’dan irs ile 

intikâl iden cemî‘ muhallefâtdan hissesi kabzına üvey babası mezkûr Sultân Gâzî’yi vekîl 

itdüğü Hamza Çelebi bin Emrullah ve Yûsuf bin İbrahîm şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Halîl bin Derviş Mahmûd ve ‘Abdurrahman bin 

Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

102-9 Borcun Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Yûsuf ma‘a Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Mehmed Çelebi’nin hayli zemân dükkânında oturup ba‘zı rakabe gördüm karz 

akça virdim bâkî vardır deyu da‘vâ ve nizâ‘ etmişidim hâliyâ bi’t-temâm alup hakkım kabz 

itdim mezkûr Mehmed Çelebi de bu târîhe gelince ber-vech-i mine’l-vücûh da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde 

mezbûr Mehmed Çelebi tasdîk idüp tarafeyn rızâlarıyla sebt-i sicil olundu hurrire (...silik...). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Ahmed bin Yûsuf ve Hasan bin Mustafâ ve 

Mahmûd (...silik...) ve Derviş İbrahîm Çelebi Efendi bin Ezelî. 

 

102-10 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüsâm bin Budak ma‘a Mehmed Çelebi bin Cündî Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüsâm meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Hızır Ağa vakfından mezkûr Mehmed Çelebi elinden ikibinyediyüzelli akça târîh-i defterden 

sekiz ay evvel aldım Karaaslan Mahallesi’nde kıbleten Nasûh Çelebi mülkü ve tarafeyden 

tarîk ve garben Ramazân Halîfe mülküne hudûdu müntehî olan evlerimi bey‘-i bâtla 

ikibinyediyüzelli akçaya bey‘ idüp ayda yirmiüç akça icâreye kabûl itdim didikde mezbûr 

Mehmed Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 

12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed. 
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102-11 Neseb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Behrâm bin İbrahîm ma‘a Sâlih bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Behrâm ile Sâlih mâbeynlerinde ‘utekâlık 

husûsunda nizâ‘ları olup cedd-i a‘lâlarına beyyine taleb olundukda âhrar-ı müslimînden 

Ahmed bin Mustafâ ve Timûr bin Halîl edâ-i şehâdet idüp mezkûr Behrâm Humâr kızı oğlu 

ve Humâr bint-i Hâcı firâş olup ve Sâlih ibn Mahmûd Hevâ Hûrî Pâşâ bint-i ‘Abdurrahman 

firâş olup vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-

ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Müderris İbrahîm Çelebi ve ‘Abdurrahman bin 

Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Vekîl Behrâm el-mezbûr Memi Çavuş bin Efendi ber-‘unvân el-müte‘allıka ma‘a Sâlih 

el-mezbûr vekâlet-i şer‘iye cerâ zâlike ve hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-

ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Şâhid Nasrullah bin Hâcı Fakîh ve Ahmed bin Mehmed ve Mustafâ bin Nasûh. 

 

102-12 Tîmâr Tevcîhi  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Beg bin İbrahîm ‘an Livâ-i İç-il ma‘a Mehmed Beg bin Ece 

kethüdâ-yı çavuşân-ı Karaman. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Beg el-evvel fî meclis-i şer‘ ikrâr ve 

i‘tirâf kılup Kazâ-i Silifke’de Karye-i Sükûn ve Karye-i Yayla ve Karye-i Gökçelü ve 

Mezra‘a-i Güllücü ve Mezra‘a-i Yazıdepesi nâm yirmibin akça yazar hisse-i tîmârı 

mahsûlüyle işbu kethüdâ-yı çavuşân Mehmed Beg’e bindörtyüz fıloriye tahmînen ikibin kile 

galle dokuz kuyu gallesiyle ve zimem-i nâsda güzeşte olan hakkım ile bey‘ idüp meblağ-ı 

mezkûru alup kabz itdim didikde mezbûr kethüdâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-

i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Sinân Çelebi bin Seydî Ahmed Çelebi ve Hasan Beg el-mütevelli-i türbe ve 

Kâtib Sevindik bin Mustafâ ve Ganî Çavuş (...silik...) ve ‘Îsâ Çavuş bin Sablı(?) ve Mehmed 

(...silik...) ve Durmuş (...silik...) ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

103-1 Vakıf Tarlasını İcâreye Verme 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Beg ibn ‘Alî Çelebi ma‘a Ferruh Beg el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Beg meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup Bâli Çelebi nâm ferdiyle evlâdiyet üzere mütevelli olunup mezkûr Ferruh Beg otuz yıl 

mikdârı var ki bir mikdâr yerine harman dökerdi hâliyâ zikr olan harman yeri bir dönüm 

mikdârı yer olup vakf içün yılda beş kile buğday virmeğe icâreye virdim ki varup mezra‘a-i 

mezbûre sınurundan ve gayrı sınurdan olan terekesin getürüp harman dökülmesine mâni‘ 

olmaya didikde mezbûr Ferruh Beg tasdîk idüp mezkûr Mehmed Beg evlâdın aslahı olmağın 

kavli mu‘teber görülüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de 

sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Bazarbaşı Hüseyin ve Şâhverdi bin Edhem ve Halîl Çavuş bin Hâcı Sinân 

ve Bekir Fakîh en-nâyib ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  
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103-2 Borç İkrârı 

Akarra Hâcı bin Pîr Ahmed bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ-ı sitte fılori min 

semeni’l-esbâb bi-‘Abdulkâdir bin Hâcı Mustafâ ikrâren sahîhen şer‘iyyen cerâ zâlike 

hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

103-3 Mülk Satışı 

Akarra ve a‘tarafa Ahmed bin Dursun bi-enne bağ min ‘Alî bin Uruzlu ve hüve iştirâ 

etbâ‘ minhu ve zikri cemî‘ü’l-arzi’l-kâyine be-garbi çayır tarafeyn âbâlar hudûduhâ kıbleten 

tarîk ve şarken Nasûh bin İsma‘îl ve şimâlen Hızır Fakîh ve garben vakf semen 800 makbûz 

ikrâren şer‘iyyen hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Yahyâ Çelebi ve Mustafâ bin ‘Alî ve Emrullah bin 

Ümmet ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

103-4 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Kazâ-i Begşehri’nde Bayramköyü sipâhî Ibdırım Beg bin Sırçalu(?) karye-i mezkûrede 

İbrahîm bin Ramazân fevt olup evlâd-ı zükûru olmamağın bir çifte vefâ ider yeri Safer bin 

‘Abdî’ye seksen altuna tapuya virdim meblağ-ı mezkûru alup kabz itdim didi hüccet virildi 

fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mevlânâ Hamza el-Hatîb ve ‘Abdî Fakîh bin Karâb(?) ve Latîf bin Hüseyin 

ve ‘Abdî bin Mehmed ve Hâcı ‘Abdullah bin Safer ve Hâcı Mehmed bin Tanrıverdi ve 

Memi bin Mustafâ. 

 

103-5 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kazıyye-i Mehmed bin Ahmed bin Ezelî ‘alâ Evkâf-ı Hâcı Ferhâd ma‘a Memi es-

sarâc. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mütevelli-i mezkûr merkûm Memi’yi ihzâr idüp 

Sarâclar’da olan dükkân ki yılda. 

 

103-6 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İkrâr-ı Mûsâ bin Dâvud bi-enne bağ bey‘-i sahîh-i şer‘î min Mustafâ bin ‘Îsâ ve hüve 

iştirâ minhu ve zikri cemî‘ semâniye sâkiye kâyine-i fî Karye-i Hâcıbınâr hudûd-ı ilâ 

mülki’t-tâbi‘ mine’t-tarîk ve ilâ mülki’l-müşteri fî’t-tarafeyn bi-(...okunmuyor…) hamse 

‘aşere dirhemi tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Zî’l-ka‘de 

970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin ‘Îsâ Çelebi ve Yûsuf bin ‘Îsâ ve Budak bir Sarı ve 

Yûnus Halîfe bin Sinân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

103-7 Yaralama Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Aydoğmuş bin Yûnus ma‘a Hoş bin Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Aydoğmuş fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Hoş’un? Kamber nâm kulu beni soğlayup(?) katlime kasd etmişidi hâliyâ merhem 
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bahâ yüzon akça olup zikr olan husûsda olan da‘vâmdan vazgelüp feragât itdim didikde 

mezbûr Hoş mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-

ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Ve mezkûr Hoş mezkûr ‘Arabını satacak olup satmazsa zararına kefîl oldum didüğü 

tahrîr olundu. 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

103-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mustafâ bin Îvad ma‘a Mehmed bin İdrîs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a mezbûr Mehmed’i ihzâr 

idüp deri bahâsından işbu Mehmed’en altı altun almam var deyüp mezkûr Mehmed’e sû’al 

olundukda cevâb virüp Ca‘fer nâm karındaşından sâlyâne eyledim kabûl eyledin deyüp 

mezkûr Mustafâ sâlyâneyi inkâr idüp yemîn teklîf oldukda yemîn-i billah idüp meblağ-ı 

mezbûr mezkûr Mehmed’den hükm olunup bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de 

sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Gündoğmuş bin Bozok ve Mahmûd bin Ramazân ve Erkulu bin Bekdaş ve 

‘Abdî bin Mehmed. 

 

103-9 Bulunmuş At Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed bin Yûsuf ma‘a Kemâl bin Korkud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed merkûm Kemâl elinde bir gök kır at 

bulup ben hasta iken zâyi‘ oldu senün elinde buldum taleb iderim didikde mezbûr Kemâl 

inkâr idüp mezkûr Ahmed’den beyyine talep olundukda Mûsâ bin Yûsuf ve Kubâd bin İlli 

zikr olan at mezkûr Ahmed’indir deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 970 (21-30 Zî’l-ka‘de 

970 / 12-21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi bin Emrullah ve Ahmed bin ‘Abdullah ve Mehmed Dede 

bin İbrahîm ve Velî bin Latîf ve Latîf bin Pîrî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

103-10 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin Mustafâ Beg ma‘a Ya‘kûb Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp Çörçöp Mezra‘ası 

sınurunda zirâ‘at etdiğim üç kıt‘a yerin hakk-ı karârın mezkûr Ya‘kûb Çavuş’a onbir fıloriye 

bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz itdim ba‘de’l-yevm varup sâyir mutasarrıflar gibi 

tasarruf idüp rüsûm-ı ‘âdiyesin edâ ide didikde mezbûr Ya‘kûb Çavuş tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî selh-i Zî’l-ka‘de sene 970 (30 Zî’l-ka‘de 970 / 21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin Mehmed Dede ve mütevelli-i Türbe-i Celâliye ve Ahmed 

Çelebi bin Emrullah ve gayruhum mine’l-hâzır ve Süleymân bin Mehmed. 

 

103-11 Vadeli Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Bâyezîd ma‘a ve Ahmed el-câbî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hamza ikrâr ve i‘tirâf kılup Ümmet nâm 

kimesne ile Türbe-i Celâliye bâd-ı hevâsın mukâta‘aya dutmuşidik tis‘a yılından 

beşyüzyetmişiki akça borcumuz çıkup beşyüzyetmişiki akçasın gayrısın virdim meblağ-ı 
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mezkûra târîh-i defterden otuz gün va‘de virdiler didikde mütevelli cânibinden Câbî Ahmed 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî gurre-i Zî’l-hicce sene 970 (1 Zî’l-hicce 970 / 22 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar Bekir Fakîh bin İlyâs ve Ahmed bin Hâcı ve Mehmed bin ‘Abdullah ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

104-1 Vekîl Ta‘yîni ve Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i vekâlet-i Şehsuvâr bin İskender Subaşı ‘an kıbel-i Mansûr bin Bepe(?) Beg 

ve ihve Bektaş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mansûr ve Bektaş’ın Erkulu ve Şenlik nâm 

kimesneler ile ba‘zı nizâ‘ olup da‘vâsına ve ıslâhına mezkûr Şehsuvâr’ı vekîl itdüğü Cemâl 

bin Satılmış ve Sinân Çavuş bin Bahâdır şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî 

selh-i Zî’l-ka‘de sene 970 (30 Zî’l-ka‘de 970 / 21 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Velî bin Latîf ve ‘Îsâ Halîfe bin Hâmid ve Yitilmiş Ağa bin Kebetoru(?) ve 

‘Abdurrahman bin Latîf ve Âhî bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu Erkulu bin Bektaş ve Şenlik bin Gündoğmuş ve Kuzan bin Süleymân meclis-i 

şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Mansûr ve Bektaş’ın Erkulu bir kulumu ayardup ve 

bir atım ve bir yundum sirka etdi Yitilmiş nâm kimesneye satdı deyu da‘vâ idüp Kuzan on 

koyunum alup ve evin basup ba‘zı esbâbın gâret etdi deyu da‘vâ idüp hükm-i şerîf 

getürmüşidik ve Erkulu mezkûrlar koyunu çobanın dutup koyunları hâlî kalup haylî koyun 

zâyi‘ olup ve üç tarla ekinin bozup ve bir atına binüp sakad etdi deyu nizâ‘ olunmuşidi ve 

mezkûr Mansûr mezkûr Şenlik nâm kimesnede seksen altun hakkım var deyu ve mezkûr 

Erkulu’dan bir atım aldı deyu nizâ‘ idüp hükm-i şerîf getürüp Çaşnigîrbaşı mestûr Bekir kulu 

olup anın cânibinden Çaşnigîr Rıdvân Beg mübâşir olup ve mezkûr Erkulu’nun kulu 

Karaman Beglerbegisi hazretleri olup câniblerinden nazıra subaşı mübâşir olup mâ-

beynlerinde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâki‘ olmuşidi hâliyâ müslümânlar 

mutavassıtîn olup mezkûr Erkulu yund da‘vâsından ve kulun sâhibi Gündoğmuş olup zikr 

olan kul da‘vâsından ve Kuzan dahî on koyun ve evi basulup rızkı sirka olunmak 

da‘vâsından vazgelüp mezkûr Kulu koyunum zâyi‘ oldu ve ekinim yedirdi didüğü 

da‘vâsından vazgelüp ve Mansûr ile Bektaş dahî da‘vâlarından vazgelüp bu târîhe gelince bi-

vech mine’l-vücûh da‘vâları ve nizâ‘ları olmayup mâ-beynlerinde kat‘-ı nizâ‘ ve fasl-ı 

husûmet vâki‘ oldukdan sonra vâki‘-i hâl tarafeyn rızâlarıyla mezkûrîn mübâşirler 

ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî selh-i Zî’l-ka‘de sene 970 (30 Zî’l-ka‘de 970 / 21 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar Bayramlu bin Bozok ve ‘Îsâ Fakîh bin Kâbil ve Satılmış Ağa bin 

Kebetoru(?) ve Avdıl bin Bâyezîd ve Velî bin Latîf ve Ümmet bin ‘Abdurrahman. 

 

104-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ramazân bin Yûsuf ‘an Karye-i Kökez der-Sa‘îd-ili orta boylu sarışın 

ve sarı bıyıklı (...karalı...) beni var be-muvâcehe-i Satı bin Seydî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr-ı mevsûf Ramazân meclis-i şer‘de mezbûr Satı 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Satı’dan medîne-i Mağnisa’da beşyüz akçaya bir bargir satun 

aldım el-ân zimmetimde deynimdir didikde mezkûr Satı bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Memi Çavuş bin Mustafâ ve Ya‘kûb (boş) ve ‘Abdî Beg bin ‘Abdullah ve 

Ca‘fer Çavuş bin ‘Osmân ve Hüseyin Beg bin ‘Abdullah ve Arslan bin Dursun ve gayruhum. 
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104-3 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i sârik Ramazân bin Kabcı ve Kûrbet ve İmîrza ma‘a Hüseyin bin ‘Abdullah 

ve Ahmed Sofî ve Kızlarbegi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki İmîrza bin Memi ve Ramazân bin Kabcı ve Kûrbet 

Hanifi(?) bin Garîb nâm hırsuzlar fî meclis-i şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup nefs-i Konya’da rızkı 

sirka olunup evi delinen Hüseyin bin ‘Abdullah ve Ahmed Sofî bin Pîr ‘Alî ve 

Kızlarbegi’nin evlerin bir büyük bıçak ile delüp içinden sirka olunan esbâbları biz sirka idüp 

ve esbâbları Belvîrân Kazâsı’nda Karye-i Kuzbınar’da Ahmed Çelebi’nin evine iletdik ve 

ba‘zısın Sevindik nâm kimesnenin evine iletdik deyu ikrâr etdiklerinden sonra mezkûr 

Hüseyin ve Kızlarbegi ba‘zı esbâbların mezkûr hırsuzlar elinde bulup isbât idüp şer‘ ile 

aldıklarından sonra vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 

Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mahmûd bin Mehmed ve Mehmed bin ‘Ömer ve Hasan bin Hüseyin ve Pîr 

‘Alî bin Seydî Ahmed ve Süleymân bin Hüseyin ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve 

‘Ömer bin ‘Abdî ve Mustafâ bin Seydî Ahmed ve Müderris İbrahîm Molla ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

104-4 Alacakla İlgili Da‘vâsı Olmadığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Mehmed Fakîh ‘an Kazâ-i Ilgun be-muvâcehe-i Cülûhân 

bin ‘Alî ‘ani’l-‘usâdi’l-mezbûr be-muvâcehe havâle-i Satı Beg (bin) Seydî ve Bayramlı bin 

Koca. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘de mezbûr Cülûhân 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Cülûhân nâm kimesnenin zimmetinde 

mâla müte‘allık da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezkûr Cülûhân bi’l-muvâcehe tasdîk 

idüp mezkûrân havâleler ma‘rifetiyle kayd-ı sicil olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 

Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Mehmed Çelebi bin Pîr Mahmûd Hoca ve Hamza Çelebi bin Emrullah ve Hüseyin bin 

Hasan Fakîh ve Karaman Ağa bin ‘Alî Fakîh ve Receb bin Ümmet ve Bekir Fakîh bin 

Hamza. 

 

104-5 Alacak Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı mezkûr Ahmed bin Mehmed Fakîh be-muvâcehe havâle-i Satı Beg 

bin Seydî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘de mezbûr havâli Satı 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki bundan evvel işbu Satı benim üzerime 

havâle gelüp müslümânların ıslâhı ile ikibinbeşyüz akça aldı deyi da‘vâ eyledim hâliyâ ol 

da‘vâm gayr-ı vâki‘ olduğu ecilden ferâgat eyledim husûs-ı mezkûra müte‘allık da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur ferâgat eyledim didikde mezbûr Satı tasdîk idüp bi’t-talep defter olundu fî 

evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 970 (1-10 Zî’l-ka‘de 970 / 22 Haziran- 1 Temmuz 1563). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn. 

 

104-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kâsım be-muvâcehe Hızır Bâli bin Seydî Ahmed. 



234 

 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kâsım meclis-i şer‘de mezbûr mezkûr Hızır Bâli 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Hızır Bâli’den otuzdan bir eksik sikke mudârebe-i 

bi’n-nefs-i tarîk ile aldım dört altunluk evine kereste verdim dört altun nakd virdim bâkî 

deynimdir deyüp mezkûr Hızır Bâli asl otuzdan bir eksik idüğünü tasdîk idüp dört altun nakd 

aldığını ikrâr idüp sekiz vakıyye pirinç ve bir batman üzüm aldım bâkîsi üzerindedir deyüp 

bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 

1563). 

Be-mahzar Yûnus Fakîh bin Sinân ve Mahmûd bin Mehmed ve Velî bin Seydî. 

 

104-7 Darb ve Hakâret Da‘vâsı 

Kazıyye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki sekbânlardan Mustafâ bin Sıddîk nâm kimesne meclis-i 

şer‘a Mustafâ bin ‘Abdurrahman’ı ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Mustafâ beni bir ‘Arab 

ve bir yoldaşı ile döğüp dülbendimi boğazıma takup muhkem hakâret eylediler deyüp 

gıbbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Yûsuf bin Bâli ve İbrahîm bin Nasûh nâm kimesneler edâ-

yı şehâdet idüp biz gördük mezkûr Mustafâ iki yoldaşı ile Sekbân Mustafâ’yı döğüp 

boğazına dülbendin takup sürürken gördük şâhidleriz şehâdet ideriz didiklerinde ba‘de’t-

tahlîf-i ‘âdî hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 

Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Ca‘fer Halîfe bin Bâyezîd ve Ca‘fer Çavuş bin ‘Osmân ve ‘Abdî bin 

‘Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

105-1 Mîrâs Anlaşmazlığı 

Kazıyye Ahmed bin İshak ma‘a âhiye İsma‘îl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki müteveffâ İshâk İsma‘îl oğulları mezkûreyn Ahmed ve 

İsma‘îl mâ-beynlerinde ba‘zı mevâdda nizâ‘ları vâki‘ olup mezkûr Ahmed ikâmet-i 

beyyineden ‘âciz olmağın talebiyle mezkûr İsma‘îl kerrâren ve merrâren yemîn itdirdüğü 

mevâd bunlardır. 

Karye-i (...karalı...) İsmâ‘îl yüz altunluk yeri satdı babamın hakkı vardır deyu Ahmed 

da‘vâ idende beyyineden ‘âciz olmağın İsma‘îl’e yemîn etdirildi. 

Ve Taşkunlar’da babamın tayı ve ulakları vardır deyu Ahmed da‘vâ etdikde 

beyyineden ‘âciz olmağın İsma‘îl’e yemîn etdirildi. 

Ve karye-i Sızma’da olan koyunda babamın hakkı vardır deyu Ahmed da‘vâ etdikde 

babasının hakkı yok idüğüne İsmâ‘îl yemîn etdi. 

Ve Seydî Mûsâ’ya döğdüğü(?) husûsunda virilen akçada babamın hakkı vardır deyu 

da‘vâ etdikde İsmâ‘îl’e yemîn etdirildi. 

(...karalı...) oğlundan onsekiz altuna satun alınan ev bahâsında babamın hakkı vardır 

deyu Ahmed da‘vâ etdikde İsmâ‘îl yokdur deyu yemîn etdi. 

Ve Velî nâm kimesnede olan akçada Ahmed babamın hakkı vardır deyu da‘vâ etdikde 

İsma‘îl babamın hakkı yokdur deyu yemîn-i billah etdi. 

Ve (...karalı...) Seydî’de olan yüzaltmış akçada babamın hakkı vardır deyu Ahmed 

da‘vâ etdikde babamın hakkı yokdur deyu İsmâ‘îl yemîn etdi. 

Ve tis‘a ve sittîn ve tis‘ami’e yılında arpa ve buğday üç yüz elli beş kile buğdayın ve 

arpanın İsmâ‘îl otuz kile buğdaydan ma‘adâsının masrafın gösterip otuz kilenin nısfı 

İsmâ‘îl’in olup nısfında Ahmed’in hissesi hükm olunup talebiyle ketm etmediğine İsma‘îl’e 
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yemîn-i billah etdirilüp vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 

(1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Yûnus Kethüdâ ibn Karagöz ve Hoca Mehmed bin Hâcı Sinân ve 

Emrullah Çelebi bin Ümmet ve Yahyâ bin Ahmed ve (...silik...) Ağa bin İskender ve el-Hâc 

Kademeri bin Hamza Fakîh ve Eyne Hâcı İbrahîm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

105-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin Lutfî ‘an kıbel-i Emîne bint-i Hâcı Ya‘kûb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Emîne zevcî Hâcı’da olan hakkı da‘vâsına ve 

îsâline mezkûr Mehmed’i vekîl itdüğü Ramazân bin ‘Alî ve Mûsâ bin İnsân şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar şâhidân-ı mezbûrân ve Âhî bin Mustafâ ve Pîr ‘Alî bin ‘İvaz ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

105-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hüseyin bin Hüdâverdi ma‘a Mustafâ bin İlyâs. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr vasî Mustafâ el-mezbûrdan at bahâsından 

yüzyirmi akça var deyu da‘vâ itdikde gıbbe’l-inkâr Hüdâverdi bin Hüseyin ve Mûsâ bin 

İnsân bargir bahâsından yüzyirmi akça borcum var mezbûr Hüseyin’e deyu ikrâr etdi deyu 

şehâdet etdikleri tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). 

İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

105-4 Bulunmuş Merkeb Da‘vâsı  

Kazıyye-i Kanber bin ‘Abdullah ma‘a Dâvud bin Nebî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kanber merkûm Dâvud elinde bir boz merkeb 

bulup kapum önünden zâyi‘ oldu deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr Derviş bin Emîr ve 

‘Osmân bin Nasûh ve İmîrza bin Ramazân şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

‘İnde’l-mezkûrîn. 

Ba‘dehu zikr olan merkebi mezkûr Dâvud’a yüzdoksan akçaya ben satdım didikde 

mezbûr Dâvud tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-

hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hoca bin Mûsâ ve Mûsâ bin Hâcı ve Pîr Ahmed bin İskender ve Hâlid bin 

Mûsâ. 

 

105-5 Vakıf Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüsâm Halîfe bin Kara Pîrî İmâm-ı Mescid-i Yediler ma‘a Mehmed 

Çelebi imâm ve mütevelli-i Mescid-i Sultân Şehinşâh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki imâm-ı mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup Ertaş Kapusu’nda 

hudûdu ahâli katında ma‘lûm bir ev Yediler Mescidi vakfı olup zemîni Sultân Şehinşâh 

Mescidi vakfı olup yılda yedibuçuk akça virilirdi hâliyâ zikr olan sakf harâba müteveccih 
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olup kimesne oturmağa kâbil olmayup vakfın yapmağa müsâ‘adesi olmamağın bey‘i vakfa 

enfâ olmağın Sultân Şehinşâh Mescidi içün mütevellisi mezkûr Mehmed Çelebi’ye altmış 

akçaya bey‘ itdim didikde mezbûr Mehmed Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh 

el-m. (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hâcı bin Pâşâ Bekir ve Mustafâ bin İlyâs ve Hâcı İbrahîm bin Kademeri ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

105-6 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye Ya‘kûb Çavuş bin Hasan ma‘a Ya‘kûb bin Bahşâyiş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ya‘kûb Çavuş Çörçüp’de kıbleten tarîk ve şarken 

ve Çörçöp evleri ve şimâlen mezkûr Ya‘kûb’un yeri ve garben Satılmış yeriyle mahdûd olan 

iki dönüm yer husûsunda benüm satun alınmış yerimdendir deyu da‘vâ etdikde mezbûr 

Ya‘kûb inkâr idüp Ya‘kûb Çavuş’dan beyyine talep olundukda Satılmış Fakîh bin İshak ve 

Pîr Ahmed bin Mahmûd mezkûr mahdûde yer Ya‘kûb Çavuş’un satun alduğu yerdendir 

deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mustafâ bin ‘Alî ve Yûsuf bin Kefeli ve Emrullah bin Şahin ve 

Nûrullah bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

105-7 Vakıf Mülk Kirâsı Da‘vâsı 

Kazıyye-i Kara ‘Alî bin İlyâs ma‘a Mehmed bin Hâcı fî husûs-ı başhâne. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a mezbûr Kara ‘Alî’yi 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Kara ‘Alî vakfın başhânesini dörtbinbeşyüz akçaya seb‘în 

senesinde Muharrem ayı gurresinden mukâta‘aya tutup iki ay yirmidört gün iş sürdü iki ayın 

yevmü’l-kıstın aldım yirmidört günün hakkı üzerinde bâkîdir taleb iderim deyüp mezkûr ‘Alî 

sürdüğü zamanı iki ay yirmi dört günden eksik değil idüğüne mezkûr Mehmed yemîn virüp 

ve yirmi dört günün hakkını almadığına yemîn virüp mezkûr Mehmed bu cümleye yemîn-i 

billah idüp yirmi dört günün hakkını üç altun ile sekiz akça mezkûr ‘Alî’den Mehmed’e 

hükm olunup defter olundu. 

(...silik...) bin Mûsâ ve Hatîb Nûrullah bin Mustafâ ve Ya‘kûb bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

106-1 Vasîden Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hamza Çelebi bin Emrullah ma‘a Yahyâ bin Devlethân el-vasî li-eytâm-ı 

Hasan Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hamza Çelebi el-mezkûr meclis-i şer‘a mezbûr vasî 

Yahyâ’yı ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp evlâdına vasî olduğun Hasan Çelebi’ye bir miskî 

Bağdâdî kutni ve bir Kandahârî dülbend virdim muhâsebem görüvir deyu muhâsebemi 

görmeyüp zikr olan kutni ve dülbend ölüp üzerinde kaldı muhallefâtından taleb iderim 

didikde mezkûr vasî bi’l-inkâr mukâbele idüp müdde‘î Hamza Çelebi’den beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Ahmed bin Özcihân ve Yûsuf bin İbrahîm nâm kimesneler 

edâ-i şehâdet idüp mezkûr Hamza Çelebi merhûm Hasan Çelebi’ye muhâsebem görüvir 

deyu miskî Bağdâdî kutni ve bir Kandahârî dülbend virdi ölüp üzerinde kaldı muhâsebesi 

görülmedi didiklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfi’l-‘âdî hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 

1563). 



237 

 

Be-mahzar Hızır Çavuş bin Hüdâyî ve Ahmed Halîfe bin Hasan Fakîh ve Mehmed 

Beg bin Mustafâ ve Mehmed Çelebi bin Hamza ve gayruhum. 

 

106-2 Köy Kethüdâlığından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sâlih bin Tanrıvermiş ‘an Karye-i Hatunsarây be-muvâcehe ahâli-i 

karye-i mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki karye-i mezkûreden ‘Alî bin Pîrî ve Mustafâ bin Yûsuf 

ve Koca bin Yaylı ve ‘Abdî bin Bahşâyiş ve sâyirleri meclis-i şer‘a mezkûr Sâlih’i ihzâr idüp 

üzerine da‘vâ idüp işbu Sâlih karyemize kethüdâ olup ‘avâre tâ’ifesine meyl idüp bizlere 

iftirâ idüp ehl-i ‘örfe cerîme etmekden hâlî olmaz biz bunun kethüdâlığını kabûl eylemeziz 

didiklerinde mezkûr Sâlih hâliyâ ikrâr idüp şimden sonra zikr olan karyeye kethüdâ 

olmakdan ferâgat eyledim deyüp min ba‘d kethüdâ olmamak üzere ve gammâzlık 

eylememek üzere talâk-ı selâseye meclis-i şer‘de yemîn idüp vâki‘-i hâl mezkûrûn cemâ‘at 

talebleriyle defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 

1563). 

 

106-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nebî bin Âşık ma‘a Sübhânverdi bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Nebî ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Sübhânverdi 

nâm üstâdıma Sübhânverdi ikibin akça virüp Pürçüklü Mahallesi’nde kıbleten Sarı ve şarken 

tarîk ve şimâlen Şeyh ‘Alî bağı ve garben Memi mülkü ile mahdûd evini satun alup gurre-i 

Muharrem sene 971 den ilâ sene-i kâmile ikiyüz akçaya icâreye virdim didikde mezbûr 

Sübhânverdi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 

970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Mehmed ve ‘Abdî bin Dâvud ve ‘Osmân Fakîh bin Hasan 

Fakîh ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

106-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed bin Velî ma‘a Nûrullah bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a mezbûr Nûrullah’ı ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Nûrullah’ın karındaşı Velî nâm kimesneye bir buçuk yıl hidmet 

eyledim didikde ba‘de’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Mehmed bin Emîr ve Polad bin 

‘Abdullah şehâdet idüp didiler ki mezkûr Ahmed Nûrullah’ın karındaşı Velî’den ücret taleb 

eyledikde nefsine ve gaybet iderse almağa kefîl oldu şehâdet ideriz didikde ba‘de i‘ânet 

şerâyit olunup hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 

970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hızır bin İlyâs ve Yûsuf bin ‘Abdullah ve Velî bin Latîf ve ‘Abdurrahman 

bin Latîf ve gayruhum. 

 

106-5 Köleyi Ayarttığı İddi‘ası 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Kazâ-i Eskişehr’den Polad Beg ibn ‘Abdullah meclis-i 

şer‘a gelüp Kılıç bin ‘Alî’yi ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup sen benüm 

Mustafâ nâm kulumu ayartdın şer‘le lâzım geleni taleb iderim didikde mezbûr Kılıç zikr 

olunan oğlanı Eskişehr yanında giderken gördüm ağaya yanaşmaz mısın didiğimde 
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yanaşırım deyüp bana geldi ben dahî alup geldim didikde ikrârı bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar ‘Îsâ bin Mehmed ve Budak bin ‘Alî ve Mehmed bin Emre ve Mustafâ bin 

‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

106-6 Borç İkrârı 

Akarra Budak bin Hâcı sâkin-i Mahalle-i Sadırlar bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi min 

bakıyye semenü’l-garsin(?) meblağü’l-gar(?) dirhem li-Mûsâ Beg bin Kara Budak el-ân 

‘aleyhi deynen lâzımü’l-edâ ve sadakatü’l-mezbûr tasdîken vicâhen cerâ zâlike hurrire fî 

evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Emîr Beg bin Bâyezîd ve Mehmed bin Bâyezîd ve Ahmed bin Hızır ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Kefîl-i ‘Alî bin Durdu bi-nefsi Budak el-mezbûr kefâlet-i şer‘iye (...karalı...) Mehmed 

el-muhzır. 

 

106-7 Borç İkrârı  

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Mehmed ‘an Kazâ-i Seydişehri el-vekîl ‘an kıbel-i Mehmed 

Çavuş bin Kara ‘Alî Çavuş be-muvâcehe Ca‘fer Beg bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘de mezbûr Ca‘fer 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki işbu Ca‘fer ile bundan evvel bir 

at aldım bir tay virdim üste bin akça dahî virecek oldum ol bin akça el-ân zimmetimde 

deynimdir didikde mezkûr Ca‘fer Beg bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî 

evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Seydî Çelebi bin ‘Ömer ve Mahmûd bin Mehmed ve Hızır Bâli bin Seydî 

Ahmed ve Hüdâverdi bin Kemâl. 

 

106-8 Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kâsım bin ‘Abdullah be-muvâcehe Hızır Bâli bin Seydî Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kâsım meclis-i şer‘de mezbûr Hızır Bâli 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Hızır Bâli’den bi-tarîki’l-müdârebe 

almışidim hâliyâ zikr olan otuz altun benim zimmetimdedir deyüp mezkûr Hızır Bâli tasdîk 

idüp şöyle ikrâr eyledi ki zikr olan otuz altun elli güne değin va‘de olup almayım deyüp 

mezkûr Kâsım dahî elli günden sonra virecek olup defter olundu ba‘dehu Mahmûd bin 

Mehmed mezbûr Kâsım’ın zevcesi Şemsî tarafından kefâleti (...karalı...) ikrârın vekâleti 

Hâcı Mûsâ bin Nasûh ve Hüdâverdi bin Kemâl şehâdetleriyle isbât eyledikden sonra ikrâr 

idüp müvekkiletem olan Şemsî zikr olan meblağa kefîl oldu şu şart ile ki mezkûr Hızır Bâli 

Atbazarı Kapusu’nda ma‘lûmü’l-hudûd dükkânı zevcim olan Kâsım’a târîh-i sicilden ayda 

yirmibeş akçaya icâreye vire didikde mezkûr Hızır Bâli vech-i meşrûh üzere kabûl idüp bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin (...karalı...) Hoca ve Velî bin Seydî Fakîh ve Hüdâverdi bin 

(...silik...). 

Ba‘dehu mezkûr Kâsım ikrâr idüp bu husûs içün gaybet idersem menkûham olan 

Şemsî benden üç talâk boş olsun didiği vekîl Mahmûd talebiyle defter olundu şuhûdü’l-

mezbûr. 
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107-1 Vasîden Nafaka Talebi Tescîli 

Sübût-ı vekâlet-i Mustafâ bin Hasan be-muvâcehe-i vasî Kemâl Halîfe bin Hızır Hoca. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ’nın meclis-i şer‘de mezbûr Kemâl 

muvâcehesinde Hûrî hatun bint-i Menteşe tarafından Süleymân ve Şehrî nâm yetimlerin 

takdîr olunan nafakasını mezkûr vasîden talebe vekâleti Hâcı Mûsâ bin Yûsuf ve Ahmed bin 

Eymîrşe şehâdetleriyle şer‘an sâbit oldukdan sonra hüccet ibrâz idüp mazmûnunda mezkûrân 

yetimler içün sene 69 Saferinin on ikinci gününden yevmî dörd akça takdîr olunmuş olup 

binaltıyüzondörd akça virilmiş olup bâkî kalını dahî mezkûr vasîden hükm olunup bi’t-taleb 

defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Ahmed bin İmîrza ve ‘Alî bin Mehmed. 

 

107-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Bayram Hâcı ma‘a ‘Alî Beg Mîralay. 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki mezkûr Hâcı meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

müteveffâ babam Hâcı’nın mezkûr ‘Alî Beg’e katır bahâsından yirmi altun borcu vardı ölüp 

üzerinde kaldı beş altunu âdemisi Mercân’a virdim yirmi altun vâcibü’l-edâ deynimdir ve 

mezkûr babam bi-emrullah kendi eceli ile fevt olmuşdur didikde mezbûr ‘Alî Beg tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Tûtî ve Bostân Çavuş bin Hasan ve ‘Abdî bin Mehmed 

ve Velî bin Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

107-3 Sû-i Hâl Soruşturması 

Kazıyye-i Ahmed Subaşı der-Sahrâ-yı Konya ma‘a Hasan bin Mustafâ.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Sahrâ-yı Konya subaşısı Ahmed Subaşı meclis-i şer‘a 

Hasan bin Mustafâ’yı ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup merkûm Hasan el-ân 

hidmet itdüğü Mustafâ nâm kimesnenin kızın sevdi deyu ikrâr etdi şer‘le lâzım gelini taleb 

iderim didikde mezbûr Hasan cevâb virüp bundan evvel (...silik...) bazarında vech-i meşrûh 

üzere ikrâr itdim lâkin korkumdan subaşıya ikrâr itdim fî nefsi’l-emr kat‘â ol asl fi‘lim ve 

hâlim yokdur didikden sonra mezkûr Mustafâ’nın karyesi cemâ‘atinden kendinin ve evi 

cemâ‘atinin ahvâli sû’al olundukda mezkûr Mustafâ eyi âdemdir ve evi cemâ‘ati dahî 

perhîzkâr müstakîm kimesnedir ve mezbûr Hasan’ın dahî yaramazlığın bilmeziz deyu haber 

virdiklerinde mezkûrların töhmet-i mezkûreden zimmetleri berâ’atına hükm olunup bi’t-taleb 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar ‘Alî Beg bin Hasan Mîralay ve Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş ve ‘Abdî 

bin Mehmed ve Velî bin Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

107-4 Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ilgunlu ‘Alî bin Mürsel ma‘a Eyne Hızır. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ilgunlu ‘Alî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup Hâcı Emrullah Mahallesi’nde kıbleten Ahmed mülkü ve şarken tarîk ve şimâlen 

Mehmed mülkü ve garben burc ile mahdûd bir sofa ve bir oda ve bir tavahâne(?) ve bir 
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hayatı eşcâr-ı müsmiresiyle mezkûr oğlum Hızır’a bey‘ ve temlîk etdim ba‘de’t-tahliye 

teslîm etdim didikde mezkûr Hızır dahî tesellüm etdim didikde mezbûr babasın ikrârın tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 

Temmuz 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve ‘Alî bin Mehmed ve Velî bin Mehmed ve 

Emrullah bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

107-5 Dövdüğünü İkrâr Etme 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sultânşe bin İsmâ‘îl Fakîh be-muvâcehe Safâ bin Saltık. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sultânşe meclis-i şer‘de mezbûr Safâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp mezkûr Safâ tarlasından koyunumu sürüp çıkarırken 

gördüm bana mukâbele eylediğinden ötürü döğdüm didüğü ikrârı mezkûr Safâ talebiyle 

defter olundu fî evâ’il-i Zî’l-hicce sene 970 (1-10 Zî’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Hamza ve ihve ‘Alî ve Şeker bin Hoca Beg ve ‘Ömer bin Satı 

ve gayruhum. 

 

107-6 Vasî Ta‘yîni ve Mülk Satışı (Yer Satışı)  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ümmü bint-i Yûsuf nâm hatunun Cemîle ve ‘Âbide ve 

Safiye nâm yetîmlerine işbu ‘Ömer bin Yûsuf kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup ba‘de’l-kabûl 

defter olundu. 

Ba‘dehu vasî-i mezbûr mezkûrenin techîzine ve tekfînine ve sâyir vasiyetine deyni 

olup Kovanağzı’nda bir kıt‘a yeri ki hudûdu kıbleten ırmağa ve şarken Ahmed bin Hâcı 

Fakîh’e ve Kemâl oğlu Muharrem’e ve şimâlen çaya ve garben tarîk-i ‘âmma müntehîdir 

bey‘ oluna üzerime harac oluna deyu vasiyeti olmağın zikr olan yeri işbu Mehmed bin Hâcı 

İbrahîm’e altıyüz akçaya bey‘ idüp teslîm-i mebî‘ ve kabz-ı semen eyledim didikde mezkûr 

Mehmed bi’l-muvâcehe aldım deyu tasdîk idüp defter olundu fî evâsıt-ı Zî’l-hicce (11-20 

Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

‘Abdurrahman Efendi (bin) Hüsâm Fakîh ve ‘Abdullah Halîfe bin Seydî ‘Alî ve Seyfî 

bin Ahmed ve Mehmed bin Ümmet ve gayruhum. 

 

107-7 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Seydî Ahmed bin ‘Alî ve Mustafâ bin Velî ve Mehmed bin 

Seydî Ahmed ‘an tâ’ife-i Yörükân ma‘a Evliyâ Çavuş ibn İbrahîm.  

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mezkûrûn kimesneler fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Evliyâ Çavuş bizden ‘Arab’dan deve almışsız deyu ikibin akçamız almışidi hâliyâ 

Pâşâ hazretlerine gelindikde şer‘le görülüp zikr olan deve uğrusun idüğü sâbit olmağın 

akçamız gene hükm olunmağın mezkûr Evliyâ Çavuş’dan bi’t-temâm alup kabz etdik 

didiklerinde mezbûr Evliyâ Çavuş tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 

970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî ve Yûsuf bin Mahmûd ve Velî Fakîh bin Nûreddîn ve 

İmîrza bin Süleymân ve Pîr ‘Alî bin Mehmed. 
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107-8 Evlâdlık Verdiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emir bin Hasan ‘an Karye-i Kızılilhâh(?) tâbi‘-i Seydişehri ma‘a 

‘Abdurrahman Halîfe ibn Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emîr ikrâr ve i‘tirâf kılup Şâhpâşâ nâm kızımı 

mezkûr ‘Abdurrahman Halîfe’ye beş altun alup ‘ıyâlliğe virdim ba‘de’l-yevm kendi ‘ıyâli 

gibi terbiye eylesün didikde mezkûr ‘Abdurrahman Halîfe tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-m. (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Ferruh Ağa bin ‘Abdullah ve ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

108-1 Hırsızlık Da‘vâsı 

(Bu belgenin yazısı bozuk ve mürekkebi dağıldığı için bazı yerleri okunamamıştır). 

Kazıyye-i Ramazân bin Kancı(?). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ramazân bin Kancı(?) nâm hırsûz ba‘zı kimesnelerin 

evinden esbâbın sirka idüp mazınna olmağın sâhib-i sa‘âdet pâşâ hazretleri cânibinden 

Ahmed Çavuş ve Hüsrev Beg ve esbâbı sirka olunan Hüseyin bin ‘Abdullah mektûb-ı 

şerîfleriyle Belvîrân Efendi kıdvetü’l-kuzât ‘Alâ’eddîn Efendi zîde fazluhu ma‘rifetiyle 

mezbûr hırsûzu kazâ-yı mezkûreden Kuzbınâr nâm karyede evinde bulup getürdüklerinde 

evinde olan esbâbdan ba‘zı sâhibleri isbât idüp aldıkdan sonra müşârün-ileyh efendi sâhib 

anda zâhir olmayan (...karalı...) ve bir ak sırma ile işlenmiş al kulak çenberi(?) ve bir al sırma 

tezkeb(?) sırma ile (...silik...) bir al el çenberi ve bir ketan bezi baş makremesi ve bir işleme 

ak destimâl ve sırma ile işlenmiş kulak çenberi ve bir uçkur virildi ba‘dehu getürüp bu cümle 

içün mezbûr Ramazân esbâbı sirka olunan (...okunmuyor…) deyu ikrâr idüp mezkûretân 

tasdîk idüp teslîm olundukdan sonra bir ak zenne kaftan ve bir al sırma çenber ve bir al 

çenber ve bir mâ’î yektâ ve bir sırma ile dikilmiş bohça ve bir altunlu köhne ‘arkıye ve iki 

‘aded yeşil (...silik...) zenne takye ve bir fenârî tel tezkeb(?) bu cümle dahî mezkûr 

Ramazân’ın evinde bulup müşârün-ileyh Efendi getürüp mezbûr Ramazân ma‘rifetiyle ve 

subaşı mübâşiriyle emânet konulup vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 

970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Hüseyin bin Hasan Fakîh ve Pîr Ahmed bin Ümmet ve Ahmed bin Pîr ‘Alî ve Mehmed 

Çelebi bin Kâsım ve Süleymân bin Hüseyin ve Emrullah Çavuş bin İbrahîm Çavuş ve 

Ahmed bin (...silik...) ve Halîl Çavuş bin ‘Abdullah ve gayruhum.  

 

108-2 Tîmâr Hissesi Mahsûlü Değişimi Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Vaşak bin Yûsuf ‘an Livâ-i İç-il ma‘a Nasûh bin Yahyâ ‘an Karye-i 

Kayalar tâbi‘-i Konya. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Vaşak meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Kazâ-i Belvîrân’da Karye-i Kocac’da bindörtyüz akça hissemi ki galleden hâsıl olmuşdur fî 

sene 970 ve mezkûr Nasûh’un İç-il’de Serâce nâm karyede ikibin akça tîmâr hissemin 

mahsûlüne tebdîl idüp ikiyüz akça üstesin aldım didikde mezbûr Nasûh dahî vech-i meşrûh 

üzere zikr olan tîmârlar ve mahsûlün ibtibdâl etdik didiklerinde mezbûrân Vaşak ve Nasûh 

bir birini tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 

970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî ve Sakallı Hüseyin ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve ‘Abdî 

bin Mehmed ve Hamza Bâli bin Emrullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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108-3 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mûsâ bin Ümmet bi’l-husûsi’l-âtî zikr-i ‘an kıbel-i 

zevcetuhu Hatun bint-i Halîl ve kayın anası Ördek bin (...karalı...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mûsâ’nın meclis-i şer‘de ‘alâ kayın olan ‘Alî bin 

Halîl muvâcehe-i mezkûretân Hatun ve Ördek kablinden ıslâha vekâleti Hâcı Mahmûd bin 

‘Alî ve Seydî Çelebi bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu ba‘dehu 

mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘de mezkûr vekîl Mûsâ muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve 

i‘tirâf kılup emr-i şerîf getürüp mezkûretân kız karındaşı Hatun ve üvey anam Ördek üzerine 

da‘vâ idüp bundan evvel babam Halîl fevt olup metrukâtı beyne’l-verese taksîm oldukda ‘adl 

üzere olmayup bana gadr idüp benim hakkımı kız karındaşı ve üvey anam alup kabz 

eylemişlerdir tekrâr kısmet olmasını taleb eylemişidim hâliyâ müslümânlar beynimizi ıslâh 

idüp üç altuna ıslâh olunup ba‘dehu bedel-i sulh üç altunu alup kabûl ve kabz idüp 

müslümânların sulhun kabûl idüp mîrâsa müte‘allık da‘vâmdan zimmetlerin ibrâ ve iskât 

eyledim bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem 

‘inde’l-hükkâm masmû‘ olmaya didikde mezkûr vekîl bi’l-muvâcehe vekâletiyle tasdîk 

eyledikden sonra ikrâr idüp müvekkiletânımın dahî mezkûr ‘Alî’den bu husûsa müte‘allık ve 

sâyir husûsa müte‘allık da‘vâları ve nizâ‘ları kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ ider ise ‘inde’l-

hükkâm masmû‘ olmaya didikde mezkûr ‘Alî tasdîk idüp tarafeynin ikrârı ve tasdîk şer‘an 

mu‘teber görülüp bi’t-taleb defter olundu. 

Bu husûsa Karaman Beglerbegisi Haydar Pâşâ Hazretlerine emr-i şerîf gelüp kendü 

câniblerinden İbrahîm Çavuş mübâşeretle ıslâh olunmuşdur fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 

(11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Satı Kasâb bin İbrahîm ve Sinân Beg bin Mahmûd ve Pîr ‘Alî bin Safer ve 

Hamza bin Velî ve ‘Alî bin Ümmet ve Mahmûd bin ‘Alî ve Ca‘fer bin Safer ve gayruhum. 

 

108-4 Mîrâs Da‘vâsı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût vekâlet-i Mustafâ bin ‘Alî ‘an kıbel-i Mâhpâşâ bint-i Kerâmeddîn be-

muvâcehe zevce-i Hamza Bâli bin Sinân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ’nın meclis-i şer‘de mezbûr Hamza Bâli 

muvâcehesinde mezkûre Mâhpâşâ kablinden güvegisi olan Hamza Bâli ile olan mîrâs 

da‘vâsına vekâlet-i mutlâka ile vekîl idüğü Halîl Çavuş bin Hâcı Sinân ve Ramazân bin 

Enbiyâ şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 

Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve ‘Ömer Çelebi 

bin ‘Abdî. 

 

108-5 Darb Edildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i Emrullah bin Kâsım ma‘a Pîr Ahmed bin Hâcı Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah merkûm Pîr Ahmed’i darb itdüğü 

ikrârıyla sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 

1563). 
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108-6 Borç İçin Rehn Verme  

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin Hâcı Mehmed ma‘a Latîf Çelebi bin Sinân Dede. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Süleymân ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm Sinân 

Dede’nin ceri akçasından zimmetimde sekizyüz akça deynim vardır târîh-i kitâbdan bir yıl 

va‘de ile seksen akçaya bir çuka kaftan aldım yıl âhirinde sekizyüzseksen akça vâcibü’l-edâ 

deynimdir ve Sultânbağı’nda olan bağımı dahî rehn virdim didikde merkûm Latîf Çelebi 

tasdîk idüp defter olundu fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 

1563). 

Be-mahzar Pîr Ahmed bin Hâcı Ahmed ve Mustafâ bin Hâcı ve İmîrza bin Seydî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

108-7 Mülk Satışı (Ev ve Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Nasûh ma‘a (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin (ikrâr) ve i‘tirâf kılup Esenler 

Mahallesi’nde şarken ve kıbleten tarîk ve şimâlen tarîk ve garben Mûsâ mülküne mühtehî 

olan evlerden ve bağdan hisse-i şâyi‘amı mezkûr Mehmed’e on altuna bey‘ idüp meblağ-ı 

mezkûru alup kabz itdim babamdan intikâl iden evde ve bağda nizâ‘ım kalmadı didikde 

merkûm Mehmed tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 

Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Sinân Çelebi bin Mehmed ve Velî bin Nasûh ve Hâcı Mûsâ bin Deveci ve 

‘Abdurrahman el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

109-1 Zorla Alındığı İddi‘â Edilen Para Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Çömek Mehmed ‘an Karye-i Göynük tâbi‘ Belvîrân 

ma‘a Mûsâ bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Konya ve Belvîrân emîrânesine emîn olan İlyâs’ın havâlesi olan mezkûr Mûsâ gelüp beni 

tutup mültezim-i mezkûrun ‘amîl başıyın deyü ikrâhla ikrâr itdürüp otuzsekiz altunum aldı 

deyu teşekkî idüp zülm eyledi deyu şer‘le görülmesiçün hükm-i şerîf irâd etmişidim hâliyâ 

müslümânlar mutavassıt olup iki altun alıverip sulh eylediler meblağ-ı mezkûru alup kabz 

idüp zikr etdiğim da‘vâmdan vazgelüp ferâgat etdim mezkûr Mûsâ’nın zimmetin zikr olan 

da‘vâdan ibrâ itdim didikde mezbûr Mûsâ tasdîk idüp bu husûsa mübâşir olan Halîl Beg 

ma‘rifetiyle defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 

Ağustos 1563). 

Be-mahzar İbrahîm bin Göde ve İbrahîm Beg bin İldirik ve Sinân Çelebi bin Mehmed 

ve Hayreddîn bin Mustafâ ve Hâcı bin Umûr ve ‘Alî bin Şeyh. 

 

109-2 Borç İkrârı ve Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Süleymân bin Hüseyin ma‘a Hasan bin Mahmûd el-vasî ‘alâ 

mesâlih-i eytâm-ı Mehmed bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Süleymân fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Mehmed’in yetîmi İbrahîm akçasından zimmetimde onüçbinikiyüz akçasın 

vardır ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Safer’i gâyetinde va‘dem temâm olur didikde mezkûr 

Hasan tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 

1-10 Ağustos 1563). 
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‘Abdulvâhid Mahallesi’nde hudûdu ahâli katında ma‘lûm evim rehindir didi. 

Be-mahzar Mahmûd Çelebi bin Mehmed ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve ‘Alî 

bin Sinân ve Emir bin Kara Sıddîk. 

Ba‘dehu mezkûr Hâcı Süleymân ikrâr ve i‘tirâf kılup târîh-i mezkûrdan ilâ sene-i 

kâmile zikr olan evlerimi satup binüçyüzyirmi akça icâreye kabûl itdim didikde vasî-i 

mezkûr Hasan tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Zî’l-hicce 970 / 

1-10 Ağustos 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

109-3 Emânet Konulan Öküzün Geri Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Erdemşâh bin Hâcı ma‘a Hâcı Kubâd bin İlli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Kubâd Mehmed nâm kimesne bende 

emânet koduğu bir öküzü gelüp aldı didikde mezkûr Erdemşâh zikr olan öküzü Mehmed 

nâm kimesneye satmışidim akçasın virmedi öküzüm aldım didikde ikrârı mezbûr Hâcı 

Kubâd talebiyle defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 

1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve ‘Abdulkerîm bin Haydar ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

109-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Beg bin Seydî ma‘a Ahmed Çelebi bin Nâzır ve Hüsrev 

Çavuş bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Beg ikrâr ve i‘tirâf idüp ve Veysel evi 

kurbunda Eynedâr Mahallesi’nde kıbleten Süleymân ve şarken Bâli ve şimâlen burc ve 

garben Şeyh ‘Attâr Süleymân Türbesi’ne hudûdu müntehî olan ev yerlerin mezbûrlar Ahmed 

Çelebi ve Hüsrev Çavuş’a onbeş altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim didikde 

mezkûrlar tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 

970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hüseyin Çelebi bin Seyyid Dâvud ve İmâm Ahmed Fakîh ve Mehmed 

Fakîh bin Hamza ve Pervâne bin Hüseyin. 

 

109-5 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i vekâlet-i Hüseyin Çelebi bin Seyyid Satı ‘an kıbel-i Şemsî Hatun ve Hatun 

bint-i Hüseyin Ağa el-merhûm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki mezkûr Şemsî Hatun ve Hatun babalarından intikâl iden 

muhallefât husûsunda karındaşları olan Safiye’ye mezkûr Hüseyin Çelebi’yi vekîl-i mutlak 

etdikleri Muhyiddîn Halîfe bin Hamza Fakîh ve Hâcı Hasan bin Hüseyin şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

Ba‘dehu mezbûr Hüseyin Çelebi ikrâr idüp mezkûre müvekkiletelerim evden ve 

bağdan ve yerden ve kuldan ve dükkânlardan ve bi’l-cümle cemî‘ muhallefâtdan hisseleriçün 

karındaşları Nûrullah ve Derviş ellerinden bi-tarîki’t-tehârüc kırkbeş altun alup kabz idüp 

cemî‘ de‘âvîden mezbûr karındaşları zimmetin ibrâ ve iskâd etdiler didikde ve hüccet dahî 

verin didikde mezbûrân Nûrullah ve Derviş tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-

hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 
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Be-mahzar İmâm bin Ahmed Fakîh Hasan ve Mehmed Fakîh bin Hamza ve Mehmed 

Çelebi bin Pîr Ahmed ve Bekir Dede bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

109-6 Borç İkrârı 

Akarra Mustafâ bin Budak bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi li-Kademlü bin Hüseyin 

meblağ-ı elfin dirhem min semen-i kâmûs bi’l-va‘de el-mu‘ayyene ‘an gurre-i Ramazân sene 

970 ilâ sene-i kâmile ikrâren şer‘iyyen hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-

hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer, meblağ-ı tis‘ami’e dirhem hâlâ ve ‘Osmân bin 

Gülek. 

 

109-7 Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nesimî bin Erdoğdu ‘an tâyife-i Yoğun ‘Avratlu(?) ma‘a Durmuş bin 

‘Alî Sekbân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nesimî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

za‘îmü’l-vakt ‘Alî Subaşı’dan bi-tarîki’l-karz ikibin akça alup kabz itdim didikde Gaybî bin 

Durdu ve Genç Aslan bin ‘Ömer ve Bekir bin ‘Âdil ve Hasan bin Kılıçeri ve Velî bin 

Sevindik meblağ-ı mezkûrun târîh-i defterden yirmi güne değin edâsına kefîl olduk 

didiklerinden sonra za‘îm-i mezkûr tarafından mezkûr Durmuş tasdîk idüp defter olundu 

hurrire fî 18 Zî’l-hicce sene 970 (8 Ağustos 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin Latîf ve Mustafâ bin Çırak ve İbrahîm Fakîh bin 

Şeyhgeldi ve Mustafâ bin Emre ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi. 

Ba‘dehu ‘Alî bin ‘Abdullah mezkûr ‘Alî subaşı tarafından vekâleti ikrâr ve i‘tirâf kılup 

meblağ-ı mezkûr za‘îm-i mezkûr Nesimî el-mezbûr elinden bi’t-temâm alup hesâblaşdı 

didikde merkûm (...silik...) olundu hurrire fî selh-i Muharrem sene 971 (30 Muharrem 971 / 

19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Bekir bin ‘Âdil ve (...silik...). 

 

109-8 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Süleymân bin Seydî Ahmed ‘an kıbel-i Memi bin Şa‘bân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Memi Sırçalu Mahallesi’nde kıbleten mescid ve 

şarken Bekir ve şimâlen Hızır Ağa veresesi ve garben tarîke hudûdu müntehî olan evlerini 

bey‘a ve tasarrufa mezkûr Süleymân’ı vekîl itdüğü Süleymân bin ‘Alî ve Ahmed bin Şeyh 

Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 

Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Mustafâ bin Çırak ve Halîl el-muhzır ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

109-9 Borç İkrârı 

(...silik...) ve fî zimmetihi meblağ-ı bi-ennehu ve hamse seb‘în dirhemen min vakf-ı 

akça-i ‘Îsâ Çelebi bin Hamza ikrâren şer‘iyyen hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 

Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 
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110-1 Köleyi Kitâbete Kesmek  

Sûret-i sicil ‘an yed-i Muhyiddîn el-mevlâ bi-hâzihi el-kazâyâ hilâfeti. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Gödene’den Muhyiddîn İmâm bin İlyâs meclis-i 

şer‘a ‘abd-ı memlûku olan Mübârek bin ‘Abdullah nâm ‘Arab ile hâzırân oldukda ikrâr ve 

i‘tirâf kılup işbu Mübârek nâm ‘Arab’ımı binbeşyüz akçaya kitâbete kesdim şu şart üzere ki 

târîh-i kitâbdan dört yıla değin her yılda üçyüzyetmişbeş akça vire bedel-i kitâbeti temâm 

eyledikde azâd ola şöyle ki zikr olan vech üzere bedel-i kitâbet olan meblağ-ı mezbûru 

virmekden ‘âciz olursa yine kulum ola didikde mezkûr Mübârek vech-i meşrûh kitâbeti 

kabûl idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min şehr-i Zî’l-hicce 

sene seb‘în ve tis‘ami’e (17 Zî’l-hicce 970 / 7 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Bekir Halîfe bin Hamza ve Velî Halîfe bin 

Dediği ve Ramazân Halîfe bin ‘İvaz ve Pîr Gâyib bin Basrî ve gayruhum. 

 

110-2 Hırsızlık Da‘vâsı  

Kazıyye Yâdigâr bin Sultânşe ma‘a Yûsuf bin Ramazân Gödene. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki karyeden Yâdigâr bin Sultânşe meclis-i şer‘de karye-i 

mezbûreden Yûsuf bin ‘İvaz muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp bir ay mikdârı vardır gice ile 

evimden dört kalicem ve bir minderim sirka olundu deyüp karye-i mezbûreye ‘âmil olan 

Hüseyin mübâşiriyle mahallesi halkı ihzâr olunup teftîş olundukda mezkûr Yâdigâr mezbûr 

Yûsuf üzerine da‘vâ idüp mazınnamdır esbâbım sirka iden budur deyüp mezkûr Yûsuf inkâr 

idüp Yâdigâr’dan beyyine taleb olundukda beyyinesi olmayup Yûsuf’un ahvâli mahallesi 

cemâ‘atinden sû’al olundukda cemâ‘atinden Pîr Gâyib bin Basrî ve Velî bin Dediği ve 

Muhyiddîn Fakîh bin İlyâs ve Nasûh bin Nûreddîn ve Yûsuf bin Mustafâ ve Nasûh bin Hâcı 

Bayram ve İbrahîm bin Sarı ve sâyirleri şehâdet idüp didiler ki işbu Yûsuf eyi kimesnedir 

bugüne gelince yaramazlığın görmedik didiklerinde mezkûrûn kimesnelerin şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezkûr Yûsuf talebiyle kayd-ı sicil kılındı fî evâsıt-ı Zî’l-hicce 

sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Safer Fakîh bin Bâyezîd ve Bekir Fakîh bin Hamza ve Hamza bin Satı ve 

Hüseyin bin ‘Alî ve ‘Osmân bin Hüdâverdi ve gayruhum. 

 

110-3 Hata İle Öldürdüğünü Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı ‘Alî bin Gökü. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Konya’da Hallâclar içinde mecrûh olup mecrûhen 

fevt olan İlyâs bin Erdoğdu’nun kebîr oğlu Zeynel tarafından Hasan bin Kılıçeri ve Bekir bin 

‘Âdil şehâdetleriyle mutlâkan vekâleti sâbit olan Nesîmî bin Erdoğdu ve vâlidesi Küplü ve 

zevcesi Safiye bint-i ‘Ömer meclis-i şer‘a Hâcı ‘Alî bin Gökü’yü ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve 

tahrîr-i müdde‘î kılup maktûl-i mezkûr İlyâs’ı mezkûr Hâcı ‘Alî bıçağla soğlayup öldürdü 

deyu da‘vâ etdiklerinde mezkûr Hâcı ‘Alî bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup maktûl-i 

mezkûr ile oturup hıyâr yerdik elimden ber hatâ çıkup Engürüs bıçağıyla mezkûr İlyâs’ı sağ 

uyluğundan balık etinde soğladım ol cerâhatdan öldü didikde mezkûrun ikrârı vekîl-i mezkûr 

Nesîmî ve Küplü nâm vâlidesi ve zevcesi Nesîmî talebleriyle za‘îmü’l-vakt ‘Alî Subaşı 

ma‘rifetiyle vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-

hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin ‘Alî ve ihve Mahmûd ve Kılıçeri oğlu Hasan ve ‘Îsâ bin 

Durdu ve Velî bin Sevindik ve Bekir bin ‘Âdil ve İlyâs bin Âhî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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110-4 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i İbrahîm bin Hızır ‘an kıbel-i zevcetuhu Halîme bint-i Pîr ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Halîme babasından intikâl iden hakkı talebine 

zevci mezbûr İbrahîm’i vekîl itdüğü Hâcı Baba bin Seydî ve Mûsâ bin Emîr ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-

hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Mehmed Çelebi bin Tûtî ve Halîl el-muhzır ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

110-5 Alacak Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muhsine Hatun bint-i ‘Alî ma‘a Mehmed Ağa bin Hızır el-vasî bi-

yetîm-i Derviş Ahmed ve Halîl bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Muhsine meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup müteveffâ zevcim Derviş Ahmed bin Mahmûd’da mehr-i mü’eccelden onbin akçam 

vardı altıbin akçasın hibe itdim dörtbin akçam bâkî kaldı deyu da‘vâ etmişidim vasî-i mezkûr 

dahî ba‘zı da‘vâ idüp mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre vâki‘ olmuşidi hâliyâ müslümânlar 

mutavassıtûn olup kırksekiz altuna sulh etdiler biz dahî müslümânların sulhun kabûl idüp 

meblağ-ı mezkûru alıp kabz idüp (...karalı...) husûsunda olan da‘vâmdan vazgelüp ferâgat 

itdim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde mezkûr 

Mehmed Ağa vesâyeten mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı tahrîrinde tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ ve Bostân Çavuş bin Hasan ve Memi bin 

İbrahîm ve Süleymân bin Bekir ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

110-6 Komşu Bahçesine Zararı Olan Ağacın Kesilme Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Ahmed ‘an Gödene ma‘a Yâdigâr bin Sultânşe ‘an Gödene 

zevcetuhu ‘Âyşe bint-i Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a mezbûr vekîl Yâdigâr’ı 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu müvekkilemin ‘Âyşe’nin ceviz ağacının ba‘zı budakları 

benim mülküm yerimin üzerine havâle olmağla zarar olup ve ağaç dahî kavuşdu zararınının 

def‘ taleb idüp da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîf ibrâz idüp mazmûn-ı münîfinde zarârını 

def‘e kâdir olur deyu mestûr bulunup ve müslümânlardan Safer bin Bâyezîd ve Hüseyin bin 

‘Alî ve Yûsuf bin Mustafâ Pîr Gâyib bin Basrî ve sâyir ehl-i vukûf zikr olan budakların 

zararına ve havâle idüğüne şehâdet idüp ba‘de’t-tezkiye şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ 

olup fetvâ-yı şerîf mûcibiyle kat‘ına hükm olunup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Zî’l-hicce (970) (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar İbrahîm bin İlyâs ve Süleymân bin Ahmed ve Ramazân İmâm bin ‘İvaz ve 

‘Osmân bin Hüdâverdi ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

111-1 Ortaklıkdan Ayrılma Da‘vâsı 

Kazıyye-i Sinân bin ‘Abdullah vekîli Emîn bin Bahşâyiş ma‘a Karagöz bin Mândili. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Sinân meclis-i şer‘a merkûm Karagöz’ü ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup senün ile müteveffâ Murâd ez-zımmî senün ile 

müşterekdir taht-ı tasarrufunda dekâkînde olan bakır avâdanlığı müşterekdir hissesin beytü’l-

mâl içün taleb iderim didikde mezbûr Karagöz cevâb virüp mezkûr ile iştirâkimiz ayrılışdık 
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bir taraf oldukdan sonra mezkûr Salya(?) gitdi yolda hasta olmuş gene gelüp bunda fevt oldu 

kat‘â tasarrufumda olan mâlda iştirâki yokdur didikde mezkûr Sinân inkâr idüp Karagöz’den 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslîminden Mustafâ bin Mehmed ve Hüdâverdi bin Latîf 

bizim yanımızda hesâblaşılup mezbûrlar bir taraf olup hesâblaşdıkdan sonra mezkûr Murâd 

Salya(?) gitdi hasta olup gene dönmüş gelüp fevt oldu didikde ve Hâcı Mustafâ nâm 

müslümân hesâblaşdın deyu ikrâr etdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 

(11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve İbrahîm bin Yûsuf ve Ca‘fer bin ‘Abdullah ve 

Ümmet Halîfe bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

111-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Nûrullah bin Emîr Hasan ‘an kıbel-i Sittî bint-i Emîr Hasan el-

vasiye ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı Müderris ‘Ömer Efendi. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûre Sittî mezkûrenin ve eytâmın hakkı talebine ve 

kabzına mezkûre Sittî’yi vekîl itdüğü Mustafâ bin Hâcı Mahmûd ve Ca‘fer bin Hâcı 

Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Zî’l-hicce 

970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Yûsuf Kethüdâ bin Karagöz ve Beydullah bin Mehmed ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

111-3 Vekîl Aracılığıyla Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Alî Dede bin Menteşe ‘an kıbel-i zevcetuhu Emîne bint-i ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i huruf oldur ki mezkûr ‘Alî Dede’nin zevcesi mezkûre Emîne havâli-i 

Kovanağzı’nda kıbleten tarîk ve şarken Yûsuf mülkü ve şimâlen ‘Alî Çavuş yeri ve garben 

Hoca ‘Alî yerine hudûdu müntehî olan bağını el-Hâc Safer bin Mustafâ dokuzyüzelli akça 

kıymetlü bir katıra bey‘ idüp ikrârına ve i‘tâ-yı hüccete mezkûr ‘Alî Dede’yi vekîl itdüğü 

‘Abdî bin Hamza ve Seydî bin Durmuş şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar ve Mustafâ bin ‘Alî ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve ‘Abdî bin Mehmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

111-4 Vekîl Aracılığıyla Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin İbrahîm be-muvâhe-i Kâtib Yûsuf bin Pîrî Kayyım Hasan 

Kethüdâ. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Hasan meclis-i şer‘de mezbûr vekîli Kâtib Yûsuf 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup sarây-ı ‘âmire önünde kıbleten vakf 

dükkâna ve şarken tarîk-i ‘âmma ve şimâlen müşterî Hasan Kethüdâ dükkânına ve garben 

Hüdâverdi mülküne hudûdu müntehî olan dükkânımı fahrü’l-akrân Hasan Kethüdâ bin 

‘Abdullah’a onsekiz altuna bey‘-i bâtla bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabûl ve kabz 

eyledim didikde vekîl-i mezbûr Kâtib Yûsuf bi’l-vekâle tasdîk idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb 

defter olundu fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Nazar bin Hüseyin ve Süleymân bin Hasan ve 

Hasan Çavuş bin Âhî ve ‘Abdî bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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111-5 Ödenemeyen Borca Karşılık Mülkt Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Mahmûd be-muvâcehe-i Emrullah bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Hasan meclis-i şer‘de mezbûr Emrullah 

muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup Bityemez havâlisinde mülk bağım ki hudûdu kıbleten 

Dâvud mülküne ve şarken Velî mülküne ve şimâlen ‘Ömer mülküne ve garben Hüseyin 

mülküne müntehîdir işbu Emrullah’a bundan evvel ondört sikke altuna rehn virmişidim 

meblağ-ı mezbûrun edâsından ‘âciz olup zikr olan mülk bağımı mezkûr Emrullah’a otuzbeş 

sikke altuna bey‘-i bâtla bey‘ idüp ondört altununu deynime dutup bâkî akçasını aldım kabûl 

ve kabz eyledim didikde mezkûr Emrullah mukırr-ı mezkûru vech-i meşrûh üzere bi’l-

muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-

10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hasan Çelebi bin İbrâhîm ve Ahmed Beg bin Mûsâ ve Pîr Ahmed bin 

Mehmed ve Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Lutfî ve ‘Abdurrahman bin Latîf. 

 

111-6 Küfür ve Dövme Da‘vâsı 

Kazıyye ‘Osmân bin Ahmed ve Mehmed bin Hâcı Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr ‘Osmân meclis-i şer‘a mezbûr Mehmed’i ihzâr 

idüp işbu Mehmed bana hilâf-ı şer‘ şetm idüp ve beni döğdü didikde ‘akîbe’l-inkâr İbrahîm 

bin Ahmed ve Pîr ‘Alî bin Hüseyin nâm kimesne edâ-yı şehâdet idüp işbu Mehmed mezkûr 

‘Osmân’a hilâf-ı şer‘ şetm idüp döğdü şehâdet ideriz didiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ 

olup defter olundu fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hasan Çelebi bin İbrâhîm ve Safer Halîfe bin Bâyezîd. 

 

111-7 Vekîl Aracılığıyla Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed Beg ibn Ece Beg kethüdâ-yı çavuşân-ı Vilâyet-i Karaman 

‘an kıbel-i fahrü’l-ekâbir Derviş Beg ibn Mustafâ Beg. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Derviş Beg nefs-i Konya’da sarây-ı ‘âmire 

kurbunda hudûdu ahâli katında ma‘lûm evlerini fahrü’l-a‘yân Hasan Kethüdâ bin ‘Abdullah 

hazretlerine üçyüz altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz idüp ikrâra ve i‘tâ-yı 

hüccete mezkûr Mehmed Beg’i vekîl itdüğü Sinân Çavuş bin Sulak ve Ganî Çavuş bin Çuka 

Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 

Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Nebî Fakîh bin Yûsuf ve Hâcı Pîrî bin Hoca Pâşâ ve el-Hâc Nebî bin Eyne 

Begi ve Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş ve el-Hâc ‘Abdî bin Yûsuf ve el-Hâc Kemâl bin 

‘Abdî ve Emrullah bin Mahmûd ve Hoca bin Mûsâ ve Ahmed bin Esbiye ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

111-8 Şâdî Beg Hamamı Su Yolu Tamîri İçin İzin  

Kazıyye-i rakabe-i Hamam-ı Şâdî Beg. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki zikr olan hamanın su yolu künkleri Çeşme Kapusu’ndan 

hamama gelince rakabeye muhtâc olup ve câmekân firâş olmasına muhtâc olup görülmesi 

mütevellisi Mehmed Çelebi’ye icâzet virilüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 

970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 
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111-9 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Halîl bin Hamza ‘an kıbel-i Nefîse Hatun bint-i Sinân. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûre Nefîse’nin Hüseyin nâm kimesne ile 

tecemmülâthâne husûsunda nizâ‘ı olup mezkûr Halîl’i vekîli itdüğü Mustafâ bin Hamza ve 

Hüseyin bin Menteşe şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce 

sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Budak Efendi bin İslâm ve Mustafâ bin Seydî Ahmed ve Mahmûd bin ‘Alî 

ve Hüseyin bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzîrîn. 

 

112-1 Hata İle Öldürdügünü Tescîl ve Diyet Anlaşması 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Hallâclar içinde mecrûh olup mecrûhan fevt olan İlyâs bin 

Erdoğdu’nun kebîr oğlu Zeynel tarafından Hasan bin Kılıçeri ve Bekir bin ‘Âdil 

şehâdetleriyle mutlakan vekâleti sâbit olan Nesîmî bin Erdoğdu ve validesi Küplü ve zevcesi 

Safiye bint-i ‘Ömer meclis-i şer‘a Hâcı ‘Alî bin Gökü’yü ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i 

müdde‘î kılup maktûl-i mezkûr İlyâs’ı mezkûr Hâcı ‘Alî bıçağla soğlayup öldürdü deyu 

da‘vâ etdiklerinde mezkûr Hâcı ‘Alî bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup maktûl-i mezkûr 

ile oturup hıyar yerdik elimden bir hatâ çıkup Engürüs bıçağıyla mezkûr İlyâs’ı sağ 

uyluğunda balık etinden soğladım ol cerâhatdan öldü didikde mezkûrun ikrârı vekîl-i mezkûr 

Nesîmî ve Küplü nâm vâlidesi ve zevcesi Nesîmî talebleriyle ve za’îmü’l-vakt ‘Alî Subaşı 

ma‘rifetiyle vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-hicce sene 970 (11-20 Zî’l-

hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin ‘Alî ve ihve Mahmûd ve Kılıçeri oğlu Hasan ve Gaybî 

bin Durdu ve Velî bin Sevindik ve Bekir bin ‘Âdil ve İlyâs bin Âhî ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr Nesîmî ve vâlidesi Küplü ve zevcesi Safiye fî meclis-i şer‘ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup maktûl-i mezkûrun oğlu Zeynel gelüp ben kâtil-i mezkûrun diyetin 

alsam gerekdi siz niçün katl etdirdinüz deyu da‘vâ iderse mezkûrun diyetden olan hissesin 

virmeğe râzı olduk virürüz didiklerinde ikrârı sâhib-i sa‘âdet pâşâ hazretleri cânibinden 

Sinân Çavuş talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Zî’l-hicce 970 / 

1-10 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Genç Aslan bin ‘Ömer ve Ahmed bin Hâcı ve Gaybî Sofî bin Durdu ve 

Velî bin Sevindik ve Erdoğmuş bin ‘Âdil ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

112-2 Muhâla‘a 

Kazıyye-i hul‘-ı Yûsuf bin Mûsâ ‘an karye-i Bayad ma‘a zevcetuhu Mü’mine bint-i 

(...karalı...). 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘de mezbûre zevcesi Mü’mine 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre zevcetem Mü’mine mehrden 

ve ‘iddet-i nafakâsından ve esbâbından ve İsmâ‘îl ve Selver nâm sagîrlerinin hakk-ı 

hızânesinden ferâgat idüp hul‘ olmuşidik hul‘ tarîk ile boşadım ben dahî esbâbım ve rızkım 

aldı gitti deyu da‘vâmdan ferâgat eyledim mezkûre Mü’mine’de da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı 

didikde mukırr-ı mezkûr Yûsuf’u ikrâr-ı muharrerinde mukırr lehâ Mü’mine bi’l-muvâcehe 

tasdîk idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-

hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 
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Be-mahzar Hoca Kethüdâ Mûsâ ve Ganî Fakîh bin Mehmed ve Ahmed bin Hamza ve 

Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş ve Ahmed Çavuş bin Mûsâ ve Ahmed Çavuş bin Nâzır ve 

gayruhum. 

 

112-3 Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin Hâcı Bayram. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Süleymân fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

bundan sâbık muhtesib olduğum târîhden beşbin akça bâkim olup Hâcı Hüseyin’e ve 

Binbaşı’na virmişidim yerin bulursam buldum bulmazsam deynimdir edâ ideyin deyu târîh-i 

defterden beş güne değin mezkûrun nefsine Ramazân bin Pîrî ve Mustafâ bin Süleymân ve 

Nûrullah bin ‘Abdulkâdir kefîl olup Ferruh Beg talebiyle defter olundu ‘an kıbel-i havâle 

Mehmed Beg hurrire fî 22 Zî’l-hicce sene 970 (12 Ağustos 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn.  

 

112-4 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ramazân Beg bin Seydî Bekir ‘an Kazâ-i Silifke be-muvâcehe 

Ramazân Beg bin Sinân Kethüdâ ‘an Kazâ-i Karataş(?). 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Ramazân Beg fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe 

diğer Ramazân el-mezbûr bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki işbu Ramazân’da 

karz-ı hasen virilmiş ikiyüzüç sikke râyicü’l-vakt altun almam olmuşidi şimdiki hâlde zikr 

olan ikiyüzüç sikke altunu bî-kusûr mezkûr Ramazân elinden aldım haklaşdım bir akça ve 

bir habbe hakkım bâkî kalmadı didikde mukırr-ı mezkûru mukırr lehu Ramazân vech-i 

meşrûh üzere bi’l-muvâcehe tasdîk idüp mukırrın ikrârı ve musaddıkın tasdîki bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 

1563). 

Be-mahzar Süleymân Beg bin İlanlı ve ‘Abdul‘azîz bin Çömü(?) ve Ganî Çavuş bin 

Çömü(?) ve Sevindik Kethüdâ bin Mustafâ ve ‘Ömer Beg bin Yûsuf ve el-Hâc İlyâs bin 

‘Abdullah ve ‘Abdî Beg bin Velî ve Ahmed bin Bekir ve Hasan bin Pîrî. 

 

112-5 Vakıfdan Mülk Kirâlamayı Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mustafâ be-muvâcehe Ahmed Halîfe bin Mehmed el-

mütevelli ve el-imâm-ı be-mescid-i Mahalle-i Zevle. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘de mezbûr Ahmed Halîfe 

muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup mahalle-i mezbûrede imâma şurûta ma‘lûmü’l-hudûd 

vakf mülk yeri olan evi ihdâ ve seb‘în Muharrem ayı gurresinden mezkûr imâm ve mütevelli 

olan Ahmed Halîfe’den yıl temâmına değin ikiyüz akça icâreye alup kabûl ve kabz eyledim 

ve meblağ-ı mezkûr ikiyüz akçayı mukaddem virüp edâ eyledim didikde mezkûr Ahmed 

Halîfe mukırr-ı mezkûr Mehmed’i ikrâr-ı muharrerinde bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hâcı Yûsuf bin Hamza Fakîh ve Seydî Ahmed bin Hızır ve Hamza bin 

Hâcı Yûsuf ve Ahmed bin Hâcı İshâk ve Safer bin Hâcı Yûsuf. 

 

112-6 Zaman Aşımı Olan Alacak Da‘vâsının Reddi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin Bayram be-muvâcehe İbrâhîm bin Hızır. 
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Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Süleymân meclis-i şer‘de mezbûr İbrahîm 

üzerine da‘vâ idüp baban Hızır’a ve karındaşı Hâcı Hüseyin’e on sekiz yıl mikdârı zamandır 

altıbin akça virdim didikde on beş yıllık da‘vânın emr-i şerîfsiz istimâ‘ı memnû‘ olduğu 

sebebden istimâ‘ olunmayup zikr olan da‘vâ ikrârı ile on beş yıldan ziyâde da‘vâ idüğü bi’t-

taleb defter olundu fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 

1563). 

Be-mahzar Hüseyin bin Pîrî Fakîh ve ‘Alî bin Eylemen(?) ve Yûsuf Çavuş bin Dîvâne 

ve Bahşâyiş bin Hâcı Nebî. 

 

113-1 Vakf Yerini İcâreye Tuttuğunu Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Bayram. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki Yeni Haman nâm vakf hamam kurbunda çeşme yeri ki 

battâl olmuşidi bundan ‘akdem dükkân yapmak içün bundan ‘akdem Çerkezü’l-asl Sarâc 

nâm kimesne yılda yirmidört akça icâreye dutmuşidi hâliyâ sakfı dahî ol mevzi‘a karîb 

musluğa vakf olunmak üzere yılda yirmidört akçaya kabûl itdim didikde ikrârıyla vâki‘-i hâl 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 

Ağustos 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Çerkez vech-i meşrûh üzere kabûl itdim didikde zî’l-yed olmağın 

üzerine mukarrer kılup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 

Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mustafâ bin Esen ve Ahmed bin Kurd Hoca ve Ahmed Fakîh el-

imâm-ı Şerefeddîn ve ‘Alî bin Bâyezîd ve Emrullah bin Ümmet ve Bekir Fakîh bin Hamza 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Bi-şart (...silik...) ki ölünce Seydî tasarruf idüp ba‘dehu vakf içün tasarruf oluna. 

 

113-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Cerâh be-muvâcehe-i Hâcı Kasâb. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘de mezbûr Hâcı Kasâb 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp Hatunşâh Çeşmesi içün vakf olan akçadan işbu Hâcı 

Kasâb’ın zimmetinde binaltıyüz akça olup altıyüzü aldım deyüp Hâcı altıyüzü virdiğini 

tasdîk asıl binaltıyüz itdüğünü inkâr idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Zî’l-

hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Süleymân bin İsmâ‘îl ve ‘Alî bin Âhî Mustafâ. 

 

113-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Küçük be-muvâcehe-i Hüdâverdi bin Memik. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘de mezbûr Hüdâverdi 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Hüdâverdi’ye kubûz tarîk ile üç altun deynim var 

deyüp gıbbe’t-tasdîk defter olundu. 

Be-mahzar Hüsâm Fakîh bin Pîrî ve Mustafâ bin ‘Abdî ve Halîl bin Osmân ve 

gayruhum. 

 

113-4 Mukâta‘a Gelirlerinin Başkasına Devrinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Kara Budak be-muvâcehe-i İbrahîm bin Mûsâ. 
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Vech-i tahrîr-i huruf budur ki erbâb-ı tîmârdan Mûsâ bin Kara Budak meclis-i şer‘a 

gelüp İbrâhîm bin Mûsâ muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup Kazâ-i 

Belvîrân’da Ortavîrân nâm mezrâ‘adan altıyüz akçalık hissemin mahsûlünü mezkûr 

İbrâhîm’e yılda üçyüzaltmış akçaya virdüm deyüp mezkûr İbrâhîm dahî kabûl eyledim 

deyüp meblağ-ı mezkûra ‘Abdullah bin Mehmed Fakîh kefîl-i bi’l-mâl olup bi’t-taleb sebt-i 

sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene seb‘în ve tis‘ami’e (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-

19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hızır bin Ya‘kûb ve Yûsuf bin Mehmed ve İbrahîm bin Elkadem ve Erçîn 

bin İsmâ‘îl ve gayruhum. 

 

113-5 Evlerine Yabancı Alan Kimselerin Mahallelerinin Değiştirilmesi Talebi 

Kazıyye-i Mûsâ bin ‘Alî ve Ümmet bin Mehmed ma‘a Ördek bint-i (boş). 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki Mûsâ bin ‘Alî ve Ümmet bin Mehmed nâm kimesneler 

Ördek nâm hatun mezkûr Mûsâ’nın kızı ve Ümmet’in kız karındaşı olup meclis-i şer‘a 

hâzırûn olup didiler ki işbu Ördek benüm kızım olup Topraklık Mahallesi’nde bir yerde 

sâkin olup levendler gelür gider âhar mahalde olmayup bizim yanımıza gelsün didiklerinde 

mezbûre Ördek ve güvegileri Saruhân bin Şamlı muhâlefet idüp mezkûrân Mûsâ ve Ümmet 

Fakîh bunlardan berî olduk bunlar bir fesâd iderlerse bizden sû’al olunmasın sicil idiverin 

didikleri ecilden vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce 970 (21-30 Zî’l-

hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Ahmed Halîfe bin Hasan ve Murâd bin Körpe ve Seydî Mahmûd bin Memi ve 

‘Abdurrahman bin Latîf ve Bıyıklı bin Mehmed ve gayruhum. 

 

113-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Pîr Ahmed ma‘a Mehmed bin ‘Abdî mütevelli-i Evkâf-ı 

Muslih. 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mezkûr Emrullah ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Mehmed’de 

Takyeciler içinde olan musluk vakfından bin akça alup kabz itdim Çavuş Mahallesi’nde 

hudûdu ahâli katında ma‘lûm evlerimi bey‘ idüp târîh-i kitâbdan bir yıla yüzelli akça icâreye 

kabûl itdim didikde karındaşı ‘İbâd ve Üveys ve Nûrullah ve Hüseyin zikr olan evlerde olan 

hissemizi mezkûr Emrullah’a virdik didiklerin vâlidesi Şâhpâşâ dahî zikr olan evlerde 

hissesin virüp ikrârı İbrahîm’i vekîl idüp vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-

hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Dede Bâli bin Kösec ve Hüseyin bin Pîr Ahmed ve Fazlullah bin Mustafâ 

ve Mehmed bin Pîrî ve Hâcı ‘Alî bin Mustafâ ve Hâcı Mehmed bin (...okunmuyor…) ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

113-7 Boşanmanın Gerçek Olmadığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kamer bint-i Süleymân ma‘a zevci Hüseyin bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Kamer ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan ‘akdem 

zevcim olan Hüseyin beni boşadı deyu korkumdan da‘vâ etmişidim hâliyâ etdiğim da‘vâm 

gayr-ı vâki‘dir bi’l-fi‘l mezkûrun ‘avratıyın da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde ikrârı mezbûr 

Hüseyin talebiyle defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 

11-19 Ağustos 1563). 
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Be-mahzar Hasan Beg el-mütevelli ve Hamza bin ‘Alî ve ‘Alî Çelebi bin Mehmed 

Çelebi ve Dede Bâli bin İlyâs ve Hüdâverdi bin Şükrân. 

 

113-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Hüseyin bin ‘Abdullah be-muvâcehe-i ‘Alî Çavuş bin Nûrullah Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki Hüseyin fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe mezbûr ‘Alî 

Çavuş şöyle ikrâr ve i‘tirâf kılup kılup didi ki işbu ‘Alî Çavuş elinden karz tarîk ile bin nakd 

râyicü’l-vakt akça aldım zimmetimde deynimdir didikde mezkûr ‘Alî Çavuş tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 

1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Gaybî ve Mehmed bin Beytî ve Hamza bin Mehmed ve Eyne 

Hasan ve gayruhum. 

 

113-9 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Fâtıma bint-i İbrahîm ma‘a ibnuhu Safer bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i huruf budur ki havâli-i Karaüyük’de kıbleten tarîk-i ‘âmma ve şarken 

Mehmed mülküne ve şimâlen Hâcı Nûrullah ve garben Nâzır Seydî Mahmûd bağına hudûdu 

müntehî olan bağ mezkûre Fâtıma’nın mülkü olup Küçük Mustafâ nâm kimesneye yolluğa 

virmiş olup hâliyâ mezkûre Fâtıma satmak istedikde oğlu mezkûr Safer babamdan kaldı 

deyu da‘vâ etdikde zikr olan bağ mezkûre Fâtıma’nın mülkü idüğüne Hüseyin bin Mustafâ 

ve Safer bin Mansûr şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 

970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Ganî Beg bin Seydî Mahmûd ve Hâcı Nûrullah bin ‘Alî ve Hayreddîn bin 

‘Alî ve Seyyid Süleymân bin Seyyid ‘Alî ve Seyyid Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr Ganî’ye yirmi altuna bey‘ itdim üç altun virdim didüğü tahrîr olundu. 

 

114-1 Tîmâr Mahsûlü Da‘vâsı 

Kazıyye-i Sevindik Kethüdâ ‘an Kal‘a-i (...okunmuyor…) ma‘a Muhammed bin 

Hamza ‘an erbâb-ı tîmâr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sevindik merkûm Muhammed nâm sipâhîyi 

meclis-i şer‘a ihzâr idüp oğlum ve sâyir müştereklerinin tîmârı olan sınur (...okunmuyor…) 

nâm mezra‘anın mahsûlün sana kırkbeş altuna satdım şer‘le taleb iderim didikde mezbûr 

Muhammed cevâb virüp benden mukaddem zikr olan tîmârın mahsûlün Selendi kâdısı ‘Abdî 

Çelebi’ye elli altuna satdın mezkûr kabz etdi bana zabt etdirmedi didikde zabt itdüğüne 

Sevindik’den beyyine taleb olundukda kendi ve âdemleri zabt itmedüğüne yemîn etsün 

dimeğin mezkûr Muhammed Çavuş ben ve âdemlerim tasarruf etmedi deyu yemîn-i billah 

idüp vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 

970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Velî Çavuş be-mahzar ‘Alî bin İsmâ‘îl ve Halîl el-muhzır ve Ahmed bin Erven ve 

İbrahîm Beg bin İshak Beg ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

114-2 Bulunmuş At Da‘vâsı 

Kazıyye-i Sadaka Çavuş bin Hüseyin ma‘a Mustafâ bin Velî. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sadaka Çavuş merkûm Mustafâ elinde bir boz 

iki kulakları delik alnı ak tay at bulup benüm ulağımdan doğmuş atımdır altı yıldır zâyi‘ oldu 

şer‘le taleb ederim didikde mezbûr Mustafâ zikr olan atı Ganî nâm kimesneden üçyüzyirmi 

akçaya satun aldım senün idüğün bilmezim deyu inkâr idüp Sadaka Çavuş’dan beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Dulkâdir bin Hüseyin ve Hızır bin Hüseyin zikr olan at 

mezkûr Sadaka Beg’in ulağından doğmuş atdır deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’l-hükm sebt-

i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 

1563). 

Be-mahzar Hüsrev bin Mustafâ ve İbrahîm Çavuş bin İsrâ’îl ve İlyâs bin Erdoğdu ve 

Sinân bin İvaz ve gayruhum. 

Ba‘dehu Ganî mezkûr atı mezbûr Mustafâ’ya ben bey‘ eyledim deyu ikrâr eyledi 

ba‘dehu Gülâbî bin Seyyid ‘Alî zikr olan atı mezbûr Ganî’ye ben satdım deyu ikrâr eyledi 

ba‘dehu mezbûr Gülâbi’ye zikr olan atı ben satdım deyu Şâh ‘Alî bin Bayram ikrâr idüp 

benim atımdan doğmuş atım idi deyu da‘vâ eyledi. 

Be-mahzar Sülü Fakîh bin Hüseyin ve ‘Osmân bin (...silik...) ve Seyyid Ahmed bin 

‘Alî. 

 

114-3 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Hasan bin Pîrlî ma‘a Süleymân bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Hasan ikrâr idüp ben mezkûr Süleymân’ı 

döğdüm Süleymân beni döğdü didikde mezbûr Süleymân ben döğmedim diyüp defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

114-4 Borç İkrârı 

Akarra Ahmed bin İlyâs bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ hamse ‘aşere ve min 

semeni’l-cildi li-Budak bin Saru ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

 

114-5 Tîmâr Mahsûlünün Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Beg bin ‘Abdullah be-muvâcehe-i Bâyezîd Beg bin ‘Alî 

Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin Beg meclis-i şer‘de mezbûr Bâyezîd 

Beg muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Bâyezîd Beg’in Kazâ-i 

Lârende’de Yeniceköy nâm karyede bin akça yazar hissesinin sene seb‘în ve tis‘ami’ede 

vâki‘ olan mahsûlünü yedibinüçyüzyirmi akça alup kabûl eyledim didikde mezkûr Bâyezîd 

Beg bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 

(21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Ca‘fer Çavuş bin ‘Abdullah ve Ahmed İmâm bin Hüseyin Fakîh ve Celâsîn 

Dede bin ‘Alî ve (...karalı...) Beg bin ‘Alî Beg ve Yumlu Çavuş bin (boş) ve Kemâl Çavuş 

bin (boş). 

 

114-6 Muhâla‘aya Vekîl Ta‘yîni ve Muhâla‘a 

Kazıyye-i vekâlet-i Mûsâ bin ‘Abdullah ‘an kıbel-i Hüseyin Çelebi bin Sinân Beg. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hüseyin Beg meclis-i şer‘a gelüp zevcesi Cemîle 

bint-i Hâcı Mehmed eğer kâtibinden ve ‘iddet nafakasından ve sâyir de‘âvî ve 

mütâlebesinden ferâgat iderse hul‘a mezkûr Mûsâ’yı vekîl etdim didikde mezbûr Mûsâ 

vekâleti kabûl idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 

/ 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Ramazân Halîfe bin Mürsel ve Pîr Baba Çelebi bin Sıddîk ve Seydi bin 

Ya‘kûb ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ve mezkûre Cemîle tarafından hul‘a vekîl olan Şucâ‘ Halîfe bin Hâs Beg’in vekâleti 

İmâm Ahmed Fakîh bin Hasan Fakîh ve Pîr Ahmed bin Hâcı Mehmed şehâdetleriyle sâbit 

oldukdan sonra mezbûr Şucâ‘ Halîfe ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre müvekkiletem kâtibinden 

ve ‘iddet nafakasından ve sâyir de‘âvî ve talebesinden hul‘ üzere vazgelüp ferâgat etdi 

didikde sâbıkü’z-zikr mezkûr Mûsâ dahî bi’l-vekâle hul‘ tarîkiyle mezbûre hatuna talâk 

virdim didikde tarafeyn bir birini ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp sıhhat-i hul‘a hükm 

olunup defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 

Ağustos 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn ve Lutfî bin Süleymân ve Hâcı Seydî bin Hâcı Yûsuf ve 

Cerrâh ‘Alî bin Cerrâh Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

114-7 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Cevher bin ‘Abdullah ma‘a Şâhkulu bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki mezkûr Cevher ikrâr ve i‘tirâf kılup Çayırköy’de olan 

kıbleten Şâhkulu ve şarken vakf ve şimâlen Şâhkulu ve garben mezbûr ma‘lûmü’l-hudûd 

evimi efendim mezkûr Şâhkulu’ya elli altuna satup akçasın aldım kabz itdim didikde ikrârı 

mezkûr Şâhkûlu talebi ile defter olundu fî’t-târîh el-mezkûrîn (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 

Ağustos 1563). 

 

114-8 Borç İkrârı 

Akarra Hadîce bint-i Hasan bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihâ meblağ erba‘a ‘aşere 

zeheben temâmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr li-‘Alî Çavuş bin İsma‘îl ikrâren şer‘iyyen hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Emîn Bahşâyiş ve Ramazân el-muhzır ve Pîr ‘Alî bin ‘Îsâ ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

114-9 Borcu Olduğunu Tescîl  

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Dede el-mütevelli ‘Alî Evkâf-ı Pîrâbî Sultân ma‘a Süleymân bin 

İbrahîm. 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki zikr olan vakf akçadan mezkûr Süleymân zimmetinde bin 

akça vardı muvâcehesinde ve gayrıdan beşyüz akçasın hesâblaşdım beşyüz akça almam kaldı 

didiğü tahrîr olundu be-muvâcehe Süleymân el-mezbûr hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 

(21-30 Zî’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563).  

‘İnde’l-mezbûrîn ve Eset ve ‘Alî bin ‘Ömer ve Bekir Fakîh bin Hamza ve ‘Ömer 

Çelebi bin ‘Abdî ve Hamza Çelebi bin Emrullah ve Mehmed Çelebi bin Hamza. 
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114-10 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl bin Ahmed ma‘a Mustafâ bin Bekdâş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Mustafâ 

babam Ahmed’den otuzüç fılori taleb idüp mâ-beynimizde münâza‘a vâki‘ oldukda elli keçi 

derisine hükm olunmuşidi otuz derisi verilip yirmi deri bâkî kaldı deynimdir didikde mezbûr 

Mustafâ otuzu kaldı deyüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Zî’l-hicce 970 / 

11-19 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Hamza bin Emrullah Çelebi ve Ahmed bin Hâcı ve ‘Îsâ Beg bin Erdoğdu. 

 

115-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Selîm be-muvâcehe Nûrullah ve Derviş ibn Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mûsâ fî meclis-i şer‘ be-muvâcehe mezbûrân 

Nûrullah ve Derviş şöyle ikrâr (ve) i‘tirâf kılup didiki Şehr Irmağı’nda bir kıt‘a bağım ve ana 

muttasıl bir kıt‘a yeri işbu Nûrullah’a ve Derviş nâm kimesneler bindokuzyüzyirmi akçaya 

bey‘-i bâtla bey‘ idüp teslîm-i mebî‘ ve kabz-ı semen eyledim didikde mezkûrân Nûrullah ve 

Derviş mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî selh-i 

Zî’l-hicce sene 970 (30 Zî’l-hicce 970 / 20 Ağustos 1563). 

Pîrî Beg bin ‘Abdullah ve Mehmed bin Hamza ve Hamza bin İskender ve Sübhânverdi 

bin Hüseyin ve Ahmed bin Hâcı ve Bekir Çelebi bin Süleymân ve ve gayruhum. 

 

115-2 Ticârî Ortaklıkdan Ayrılma Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mahmûd bin Süleymân Yolcu bin Aşîk. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mahmûd meclis-i şer‘a mezbûr Yolcu’yu ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Yolcu’ya müdârebe tarîk ile kırk sikke altun virdim İslambol’a 

sefer eyledi ba‘dehu Adana’ya sefer eyledi Adana’dan geldikde müdârebeyi bozup akçamı 

taleb ederim virmeyüp İslâmbol’a gider oldu Ahmed nâm kimesne kefîl-i bi’l-mâl olup 

İslâmbol’a gitdi şimdiki halde taleb ederim kırk altunun otuzunu virdi aldım bâkî on 

altunumu dahî taleb iderim deyüp mezkûr Yolcu sonraki seferim dahî müdârebe üzeredir 

deyüp mezkûr Mahmûd inkâr eyledikde yemîn teklîf idüp Mahmûd dahî yemîn-i billah idüp 

vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî selh-i Zî’l-hicce sene 970 (30 Zî’l-hicce 970 / 20 

Ağustos 1563). 

Be-mahzar Ümmet Halîfe bin Ahmed ve Mahmûd bin Yûsuf ve Ahmed bin Hüseyin 

ve gayruhum. 

 

115-3 Tîmâr Mahsûlü Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan Çavuş bin Aydın ‘an Kazâ-i Eski-il ma‘a Mûsâ Beg bin Kara 

Budak. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hasan Çavuş meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup berât-ı şerîfle mutasarrıf olduğum tîmârımdan berâtım mucîbince sekizyüzelli akça 

yazar Mezra‘a-i Termenlüce nâm-ı diğer İkihayât tâbi‘ Bayburd ve altıyüz akça yazar 

(...okunmuyor…) tâbi‘-i Bayburd ve bir yıllık mahsûlüm ve üçyüzkırkbeş akça yazar 

Mezra‘a-i ‘Arablar’ın bir yıllık mahsûlüyle iki yıllık ve Mezra‘a-i ‘Avâretle(?) tâbi‘-i Karye-

i Öğün üçyüzotuzüç akça yazar tîmârım mahsûlünün üç yıllığın ve binbeşyüzyetmiş akça 

yazar Yassıbınâr nâm mezra‘adan bir yıllık mahsûlüyle mezkûr Mûsâ Beg’e seksenbeş 

altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz itdim didikde mezbûr Mûsâ Beg tasdîk idüp 
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defter olundu hurrire fî evâ’il-i Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 

Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çavuş bin ‘Alî Kethüdâ ve ‘Alî Kethüdâ bin Hâcı Sinân ve Memi 

Çavuş bin Mustafâ ve Mustafâ Çavuş bin Hızır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

115-4 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ Çavuş bin ‘Alî Kethüdâ ma‘a Hüseyin bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ Çavuş fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Hüseyin’de sekiz altunum var deyu da‘vâ ve nizâ‘ idüp ba‘zı esbâbın emânet 

komuşidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup altı altuna sulh eylediler ben dahî meblağ-

ı mezkûru alup kabz itdim zikr olan da‘vâmdan vazgelüp ferâgat itdim emânetdeki esbâbın 

alıvireyin didikde merkûm Hüseyin tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Muharremi’l-

harâm sene 970 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn.  

 

115-5 İftirâ Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza Çelebi bin Emrullah ma‘a ‘Îsâ Beg bin Erdoğdu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf mezkûr Hamza Çelebi meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr 

ve i‘tirâf kılup havâle gelen Kara Satı sâbıkan Akşehr ve Çemen-ili subaşısı olduğum târîhde 

sana ikibin akça virdi diyü nizâ‘ idüp ba‘zı esbâbın almış ben subaşı olduğum târîhde 

merkûm ‘Îsâ Beg’e ikibin akça virmedim mezbûr ‘Îsâ Beg’e iftirâdır didikde merkûm ‘Îsâ 

Beg mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Safer bin Mustafâ ve Ahmed bin Mehmed ve Gâzi bin Hasan ve Mûsâ bin Erdoğdu ve 

gayruhum. 

 

115-6 Yol Kesme ve Gasb Da‘vâsı 

Kazıyye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Pîr ‘Alî bin İhtiyâr meclis-i şer‘a Ramazân bin İsmâ‘îl 

nâm sekbânı ve İsmâ‘îl nâm babasını ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup 

mezkûr Ramazân kulum alup giderken Kalburcu nâm mevzi‘de iki karındaşı ve mezkûr 

babası ile yolum basup bize kul uğurluğu töhmet idüp benüm ile nizâ‘ idüp beni döğüp ve 

Ramazân beni kılıç ile çalup bende kılıcımı kınıyla karşı tutup kılıcımı çalup ve beni soyup 

bir sancağım ve dokuz altunum ve bir altunluk akçamı aldı didikde mezkûr Ramazân ve 

İsmâ‘îl inkâr idüp müdde‘î-i mezkûrdan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Pîr 

Seydî bin İhtiyâr ve İlbegi bin Mehmed nâm kimesneler edâ-i şehâdet mezkûr Ramazân 

mezbûr ‘Alî’nin yoluna varup kılıç çıkarup çaldı mezkûr dahî kılıcın karşı tutup kılıcın çaldı 

didiklerinde vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-hicce sene 970 (21-30 

Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Kethüdâ-yı Çavuşân Mehmed Ağa ve Bâli bin Hamza ve Mustafâ bin 

Seydî ve Efendi bin (...okunmuyor…) ve gayruhum. 

 

115-7 Vekîl Ta‘yini ve Mîrâs 

Kazıyye-i vekâlet-i İbrahîm bin Fahrî ‘an kıbel-i Ümmü bint-i Hûrî. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrahîm’i merkûm Ümmü meclis-i şer‘a gelüp 

bağ husûsunda Hamza ile olan da‘vâma vekîl etdim didikde vekîl-i mezkûr vekâleti kabûl 

idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

Vekîl-i mezkûr mezbûr Hamza Çelebi’yi meclis-i şer‘a ihzâr idüp Teccâl Havlusu’nda 

kıbleten Şabcı Sinân ve şarken tarîk ve şimâlen Şabcı ve garben Mûsâ mülküne hudûdu 

müntehî olan bağ mezkûre Ümmü’nün anası Hûrî’nin idi ölüp mezbûre Ümmü’ye intikâl 

etdi didikde gıbbe’t-inkâr Ahmed bin Murâd ve ‘Alî bin Emre ve Hâcı Mûsâ bin Mehmed 

vech-i meşrûh üzere şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tahlîf ve’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâki‘ 

olup defter olundu ba‘de’l-hükm fî evâ’il-i Muharrem sene 970 (1-10 Muharrem 970 / 31 

Ağustos- 9 Eylül 1562). 

Be-mahzar Kâtib ‘Ömer bin ‘Abdî ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Şabcı Sinân 

bin Mustafâ ve Seydî bin ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

116-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Habîb bin Hüseyin ma‘a âhihu Mehmed bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Habîb meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Gâvele Havlusu’nda kıbleten Ahmed mülkü ve şarken Ahmed mülkü ve şimâlen Ahmed 

Dede mülkü ve garben diğer Ahmed’e hudûdu müntehî olan bağımı karındaşım mezbûr 

Mehmed’e beşyüz akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz itdim didikde mezbûr 

Mehmed tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Muharrem sene 970 (1-10 Muharrem 

970 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1562). 

Be-mahzar İmâm Ahmed Halîfe bin Hasan ve Halîl bin ‘Osmân ve Mansûr Efendi el-

müderris ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

116-2 Kusurlu Olduğu Anlaşılan Köle Kıymetinde Tenzîlât ve Borca Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Fazlullah bin ‘Abdullah ma‘a İmâm Şemseddîn Halîfe bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Fazlullah ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan ‘akdem 

mezkûr Şemseddîn Halîfe’ye ikibinaltıyüzelli akçaya bir kul satmışidim ‘aybı zâhir olmağın 

gene bana red olundukda mezkûr Şemseddîn Halîfe ikiyüzelli akçasından ferâgat idüp ve iki 

altun dahî nakd virdim vâcibü’l-edâ otuzsekiz altun deynim kaldı târîh-i defterden yirmi 

güne değin varup getürecek oldum didikden sonra Debbâğ ‘Alî bin Mustafâ zikr olan târîhe 

değin getüremezse ben mâl-ı mezkûru edâ ideyin deyu kefîl oldukdan sonra mezbûr İmâm 

Şemseddîn Halîfe tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 2 Muharrem sene 970 (1 Eylül 1562). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım Çelebi ve Ca‘fer Halîfe bin İlyâs ve Pîr ‘Alî bin 

‘Ömer ve Ahmed bin Süleymân ve Mustafâ bin ‘Alî Pâşâ ve Seydî bin Üveys ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

Mezkûr Fazlullah va‘desi gelmeyen meblağ-ı mezkûr (...karalı...) mezkûrdan hükm 

olunup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

 

116-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ca‘fer bin Yûsuf ‘an Kazâ-i Turgud be-muvâcehe Mustafâ bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ca‘fer meclis-i şer‘de mezbûr Mustafâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Mustafâ’dan iki re’s deve kırkdört sikke 

altuna va‘de ile satun aldım va‘deme altmışgün kaldı zimmetimde deynimdir didikde mezkûr 



260 

 

Mustafâ va‘deyi inkâr idüp bâkîsini tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Bahâdır Beg bin Reyhân ve Bâli bin Koca ve Mustafâ bin Mehmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

116-4 Bulunmuş At Da‘vâsı 

Kazıyye-i Bahâdır Beg bin Reyhân ma‘a Mehmed bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bahâdır meclis-i şer‘a mezbûr Mehmed’i bir 

doru mücellidi (...silik...) ve önü dağlı bir sakar bargir ile ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp zikr 

olan bargir (...silik...) kısrağımla yürüğümden gâyib oldu senin elinde buldum taleb iderim 

didikde mezkûr Mehmed cevâb virüp ben bu bargiri geçici bir ‘Arabdan bir arak bargir ile 

değiş idüp aldım senin idüğün bilmezim deyüp müdde‘î Bahâdır’dan da‘vâsına mutâbık 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Bâli bin Hâcı ve Sefer bin Mustafâ edâ-i 

şehâdet idüp didiler ki zikr olan bargir işbu Bahâdır’ındır yürüğünden gâyib oldu şehâdet 

ideriz didikde ba‘de’t-tahlîf-i ‘âdil hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu fî 

evâ’il-i Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Dediği ve Mehmed bin Polad ve Avdıl bin Mehmed ve Mustafâ 

bin Yûsuf ve Ahmed bin Halîl ve gayruhum. 

 

116-5 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

İbrahîm bin Ahmed Hızır bin Ca‘fer’den ikiyüzseksen akçaya bir ferâce aldım bir 

altundan gayrısın virüp hesâblaşdım didiğü tahrîr olundu ve mezkûr Hızır iki altun yedi 

akçadan gayrısın aldım didüğü tahrîr olundu. 

 

116-6 Borç İnkârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şît bin Elagöz ma‘a Murâd bin ‘Alî mültezim-i haymâne-i Vilâyet-i 

Karaman sâbıkan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Şît ikrâr ve i‘tirâf kılup katır bahâsından mezkûr 

Murâd’ın şerîki ‘Abdulkerîm’e altı altun deynim vardı virüp hesâblaşdım didikde virdüğüne 

merkûm Murâd inkâr idüp mestûr Şît’den beyyine taleb olundu defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar ‘Alî Çavuş bin Mahmûd ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Göde 

Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

116-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Hüdâverdi ma‘a ‘Aynî bint-i Halîl Baba. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki gıbbe’d-da‘vâ mezkûr ‘Alî ikrâr ve i‘tirâf kılup hatunum 

mezbûre ‘Aynî Bekir Fakîh’e vir deyu altı altun virdi alup kabz idüp Bekir Fakîh’e virdim 

didiğü tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

Ba‘dehu bulamayup en‘âm içün virmediğüne yemîn etdirildikden sonra meblağ-ı 

mezkûr hükm olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Muharrem 971 / 21-30 

Ağustos 1563). 

Be-mahzar Beydullah el-muhzır ve ‘Abdurrahman el-muhzır. 
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116-8 Borç İkrârı 

Akarra ve a‘tarafa ‘Abdî bin ‘Abdullah bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ 

hamsemi‘e dirhem min ‘aşere vakf-ı Çeşme-i Hatunşâh Hatun ikrâren şer‘iyyen hurrire fî 3 

Muharremi’l-harâm sene 970 (3 Muharrem 970 / ). 

Murâd kethüdâ el-mütevelli. 

 

116-9 Mülk Satışı  

Bâyi‘ ‘Abdî bin Hâcı müşteri Çakır bin ‘Alî mebî‘ Keremü’l-kâyin fî Havlu-i Hûrsim 

‘alâ hudûduhu kıbleten ilâ mülk-i Safer bin Mevlâvî ve şarken ilâ mülk-i Mehmed ve 

şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garben ilâ mülk-i Mûsâ bi-cümleti’l-hudûd semen-i mu‘ayyen 

kadaruhu 3 sikke makbûz hurrire fî evâ’il-i Muharrem sene 970 (1-10 Muharrem 970 / 31 

Ağustos- 9 Eylül 1562). 

Be-mahzar Budak bin Hüseyin ve Mehmed bin Hamza ve Hasan bin ‘Alî ve Muharrem 

bin Safer ve Mustafâ bin Hamza ve Kerîm bin Mustafâ ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

116-10 Bâc Da‘vâsı 

Kazıyye-i Sevindik bin Hasan Hâcı ma‘a Pîr ‘Alî bin Hızır. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sevindik meclis-i şer‘a mezbûr Pîr ‘Alî’yi ihzâr 

idüp işbu Pîr ‘Alî’ye yüzkırk akçaya bey‘ eyledim iki koyuna bir akça bâcı Pîr ‘Alî üzerine 

aldı deyüp Pîr ‘Alî inkâr idüp müdde‘îden sıdk-ı da‘vâsına muvâfık beyyine taleb olundukda 

ityân-ı beyyineden ‘âciz olup Pîr ‘Alî’ye yemîn teklîf eyledikde nukûl eyledikde nukûl 

mûcibiyle zikr olan bâc Pîr ‘Alî üzerine hükm olunup defter olundu fî evâ’il-i Muharremi’l-

harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Ahmed bin İshâk ve Pîr Ahmed bin ‘Abdî. 

 

116-11 Şuf‘a Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Güvendik bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Güvendik meclis-i şer‘de mezbûr Yolcu 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Yolcu (...karalı...) havlusunda benüm mülküme 

muttasıl bir (...karalı...) iştirâ eyledikde şefî‘im deyü da‘vâ eylemiş idim müslümânlar 

beynimiz ıslâh idüp bir altuna ıslâh eylediler bende müslümânların sulhünü kabûl idüp 

bedel-i sulh bir altunu alup kabûl-i kabz idüp şuf‘a da‘vâsından mezkûr Yolcu’nun 

zimmetini berî eyledim didikde mezkûr Yolcu tasdîk idüp defter olundu fî evâ’il-i 

Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Süleymân ve İlyâs bin Karaca ve Sâdır Beg bin Bâyezîd ve 

gayruhum. 

 

117-1 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i ikrâr-ı Lutfî bin Serkad(?) ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Hızır el-(...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre ‘Âyşe müteveffâ zevcinin muhallefâtından ve 

kâtibinden olan hakkı da‘vâsına fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Lutfî Fakîh’i vekîl idüp defter 
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olundu hurrire fî evâ’il-i Muharrem sene 970 (1-10 Muharrem 970 / 31 Ağustos- 9 Eylül 

1562). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Sâdık Fakîh bin ‘Abdurrahman ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

117-2 Bulunmuş At Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Polad ma‘a Bayramlu bin Cihânşâh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki mezkûr Mehmed Karye-i Dîvânlar’dan Bayramlu bin 

Cihânşâh nâm kimesne elinde bir siyah ulağım bulup meclis-i şer‘a ihzâr idüp zikr olan mülk 

ulağımdır yürüğünden zâyi‘ oldu deyu da‘vâ etdikde mezkûr Bayramlu zikr olan ulağı Kazâ-

i Turgud’da Salah oğlu Mahmûd’dan bir atla değiş etdim aldım senün idüğün bilmezim deyu 

inkârla cevâb virüp müdde‘î-i mezkûr Mehmed’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Mahmûd bin Ümmet ve Oruç bin Mehmed zikr olan ulak mezkûr Mehmed’in 

mülk ulağıdır yürüğünden mülkü iken zâyi‘ oldu deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâ’il-i Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Dediği ve Mustafâ bin Yûsuf ve Seyfullah bin ‘Abdullah ve Behlûl 

Beg bin Kâbil ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

117-3 Tîmâr Mahsûlü Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sinân Subaşı bin ‘Abdullah ma‘a Ganî Sâvîn veled-i Venvîn(?). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sinân Çavuş meclis-i-şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup tîmârım olan Ereğli Kazâsı’nda Elbîgazî nâm mezra‘ada binyüzaltmış akça yeri ve 

Kazâ-i Aladağ’da Kızılca nâm mezra‘adan yüz akça hakk-ı mahsûlün mezkûrân Ganî 

Sâvîn’e yirmiyedi altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabûl ve kabz etdim didikde 

mezbûr Ganî Sâvîn mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Muharrem sene 970 (1-10 Muharrem 970 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1562). 

Be-mahzar Memi Çavuş bin Mustafâ ve Ca‘fer Çavuş bin ‘Osmân ve Yûnus bin 

Mehmed ve Hasan bin Erbîl ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

117-4 Tîmâr Mahsûlü Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Memi Çavuş bin Mustafâ ma‘a Ganî Sâv el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mezkûr Memi Çavuş meclis-i-şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup tîmârım olan Dulkadir tâbi‘-i Turgud ve Mezra‘a-i (...silik...) ve Mezra‘a-i İkizyûsuf ve 

Mezra‘a-i Zemînhâ-i Ca‘feroğlu ve Karye-i Evci ve Karye-i Keremeddîn ve Karye-i 

Selmânyûsuf ve Mezra‘a-i Hisârlık mahsûlün ve bir kırmızı çuka kaftanım mezkûr Ganî 

Sâv’a on altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz itdim didikde mezbûr Ganî Sâv 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Muharrem 970 / 31 Ağustos- 9 

Eylül 1562). 

‘İnde’l-mezkûrîn ve Lutfî bin Mahmûd ve Hasan Dede bin (boş) ve Kel Ahmed bin 

Seydî. 
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117-5 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Mehmed bin Hüseyin müşteri Ca‘fer bin Halîl mebî‘ Keremü’l-kâyin fî havlu 

Yeni Hamam hudûduhu kıbleten Mehmed mülkü ve şarken Mustafâ ve şimâlen Emrullah 

mülküne ve garben nehr semen sikke 38 makbûz. 

Be-mahzar Derviş Ahmed bin Sinân ve Hayreddîn bin (silk) ve Mustafâ bin Seydî 

Ahmed ve ‘Ömer bin Mustafâ el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

117-6 Şeyh Ahmed Mescidi Vakfiyesinin Şartları 

Kazıyye-i Mescid-i Mustafâ dânişmend-i sâbıkan ve hâliyâ şeyh-i Ahmed Mescidi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki zikr olan mescidin vakfı olan Mezra‘a-i Karailyâs’ın 

ma‘mûl bihi vakfiyesi görüldükde yevmen fe yevmen beş vakit namâz kılınmak şart 

olunmuş bulunup cemâ‘ati talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Muharrem sene 970 

(1-10 Muharrem 970 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1562). 

Mezra‘a-i mezkûrenin vâkıfı el-Hâc ‘Âdil bin Emîr ‘Alî olup tevliyeti vakfnâmesinde 

evlâdına vakf idüp sülüs tevliyet ‘inde’l-mezbûrîn ve sülüsü imâma meşrûta olup işbu Semâ 

Hatun bint-i Hâcı ‘Alî bin Mehmed bin Hâcı ‘Adîl bin Emîr ‘Alî bin Hoca ‘Alî olup gıbbe’d-

da‘vâ ‘Alî Dede bin Mustafâ ve ‘Îsâ bin Mehmed ve Satılmış bin Hüseyin ve Hoca Pâşâ bin 

Ahmed vech-i meşrûh üzere cedd-i a‘lâsın beyân idüp şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-

şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Muharrem sene 971 (1-10 

Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve ‘inde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

117-7 Komşular Arasında Pencere Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Cevher bin ‘Abdullah ma‘a Bilâl ibn ‘Abdullah et-tabbâh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Cevher ikrâr idüp benüm sofamın şark tarafında 

bir penceresi vardı mezbûr Bilâl dahî bir sofa binâ idüp zikr olan pencereye perde olur deyu 

nizâ‘ etdiğimde mezbûr Bilâl’in yüz akçasın alup pencereden ferâgat itdim da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur didikde merkûm Bilâl tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Velî bin Hüseyin ve ‘Alî bin Nebî ve Habîb bin Dâvud ve ‘İvaz bin 

Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

117-8 Alınan Borç Karşılığı Tîmârın Rehn Verilmesi 

Kazıyye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karataş Kazâsı’ndan Mustafâ Beg bin Mûsâ fî meclisi’ş-

şer‘ Niğde’den Bâyezîd Beg bin Safer Beg muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr 

Bâyezîd Beg’den altmış sikke altun karz aldım meblağ-ı mezkûr lâzımü’l-edâ deynimdir 

Niğde Kazâsı’nda Kantarbalı nâm karyeden binbeşyüzoniki akça tîmârımın berâtla mezkûr 

Bâyezîd Beg’e rehn tarîkiyle virdim zikr olan tîmârımın mahsûlün deynim edâ olunca zabt 

ide didikde mezkûr Bâyezîd Beg tasdîk idüp vech-i meşrûh üzere zikr olan tîmâr hissesin 

kabz idecek olup tarafeynin rızâlarıyla vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 

1563). 
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Be-mahzar Lutfî Beg bin Cârulllah ve İbrahîm Beg bin Yılanlu ve Erdoğdu bin Âhî 

Evrân ve Âhî Evrân bin Beğendik ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

117-9 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i Murâd bin ‘Alî ma‘a İbrahîm bin Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Nasûh nâm müteveffânın İsmâ‘îl nâm yetîmine vasî 

Mahmûd bin Mehmed ve zevcesi Sâbır meclis-i-şer‘a Murâd bin ‘Alî nâm kimesneyi ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp Pîresed Mahallesi’nde taht-ı tasarrufunda ma‘lûmü’l-hudûd iki 

menzil mezkûr Nasûh fevt oldukda İbrahîm ve İsmâ‘îl ve Hızır nâm oğullarına ve mezbûre 

zevcesine intikâl eyledi mezkûr İbrahîm cümlesini sekizyüz akçaya sana bey‘ eylemiş kabûl 

eylemeyüp hissemizi taleb ideriz didikde mezkûr Murâd zikr olan iki menzil mezkûrdan 

vârislere Nasûh’dan intikâl eylediğini ikrâr idüp ve lâkin İbrahîm nâm oğlundan satun aldım 

deyu hüccet ibrâz idüp hüccetinde zikr olan menzilin birini İbrahîm benimdir deyu satmış 

olup ve birini dahî benim ve İsmâ‘îl’indir deyu bey‘ eylemiş bulunup mezkûrân vasî ve Sâbır 

hisselerin bey‘ini kabûl eylemedikde mezkûr Murâd zikr olan menzillerin cümlesini İbrahîm 

üzerine ‘aybıyla red idüp zikr olan menzillerden hisseleri mezkûrân Sâbir’e ve vasîye hükm 

olunup ve Murâd’ın akçası İbrahîm’den hükm olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî 

evâ’il-i Muharremi’l-harâm. 

Hüdâverdi bin Hüseyin ve Yûsuf bin Mehmed ve Hızır bin Mustafâ ve Velî bin Latîf 

ve Ahmed bin Hâcı ve Pîrî Beg bin ‘Alî. 

 

118-1 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i vesâyet-i Ümmet bin İlyâs be-mesâlih-i Ümmet bin İbrâhîm el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm vefât ider oldukda merkûm Hızır Şâh 

Efendi’yi vasî nasb itmiş olup ba‘dehu mezkûr Hızır Şâh dahî vefât idüp mezbûr Ümmet 

vasîsiz kalup mesâlihini görür vasîye küllî ihtiyâcı olduğu ecilden mezkûr Ümmet bin İlyâs 

kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Ümmet bin Ahmed ve ‘Osmân bin İbrâhîm ve Mustafâ bin ‘Alî ve 

gayruhum. 

 

118-2 Giyecek Ücreti Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bâli Beg (bin) Mustafâ el-mültezim min sâbıkan Havâss-ı Belvîrân 

be-muvâcehe Mustafâ kâ’im-makâm-ı Mustafâ Ağa. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bâlî’nin Karye-i Rûmdiğin’den Mehmed nâm 

kimesne ile ba‘zı esbâbım aldı deyu nizâ‘ olup şehzâde-i civânbaht âsitânesinden şer‘ ile 

görülmesi içün Konya vilâyeti efendilerine emr-i şuhûr îrâd idüp kullarından (...karalı...) başı 

olan Mustafâ Ağa’yı mu‘în-i şer‘ ta‘yîn itdürüp bunda meclis-i şer‘a müşârün-ileyh Mustafâ 

Ağa’nın kâ’im-makâmı Hüdâverdi Çavuş muvâcehesinde ikrâr idüp didi ki mezkûr Ağa ile 

zikr olan nizâ‘a mübâşeret husûsunda ücret-i kadem (...silik...) yüz altun yetmezse elli altun 

kavl eyledim didikde mezkûr Hüdâverdi Çavuş bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî 

evâ’il-i Muharremi’l-harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Ya‘kûb Çelebi bin Nureddîn ve Sarı Müfîd bin İbrâhîm ve Sinân bin Göçer 

ve Mehmed bin Mustafâ ve gayruhum. 
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118-3 Vekîl Ta‘yîni ve Borç İkrârı 

Kazıyye-i vekâlet-i Şeyhî bin Hâcı Sâdık ‘an kıbel-i ebîhi el-mezbûr bi-taleb-i 

(...silik...) lehu ‘alâ Kara Memi bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Şeyhî’nin mezbûr Hâcı Sâdık kablinden Kara 

Memi’de olan koyun bahâsını talebe ve kabza vekâleti İshâk bin ‘Ömer ve Ya‘kûb bin 

İhtiyâr şehâdetleriyle mezkûr Kara muvâcehesinde sâbit olup bi’t-taleb defter olundu 

ba‘dehu mezbûr Kara Memi meclis-i şer‘de mezbûr vekîl Şeyhî muvâcehesinde bi’t-tav‘ 

ikrâr idüp mezkûr müvekkil Hâcı Sâdık’a koyun bahâsından yedi sikke altunum var didikde 

vekîl-i mezkûr Şeyhî bi’l-vekâle tasdîk idüp edâsına hükm olunup defter olundu. 

Be-mahzar Mustafâ bin Hızır ve Mustafâ bin Ramazân ve ‘Abdulkâdir bin ‘Îsâ Fakîh. 

 

118-4 Borç Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘Osmân ma‘a Selîme bint-i Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûre Selîme kızım vireyin deyu on altunum aldı deyu da‘vâ etmişdim hâliyâ 

müslümânlar mutavassıtûn olup beş altuna sulh etdiler bedel-i sulh meblağ-ı mezkûru alup 

kabz itdim didikde mezbûre Selîme tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Muharrem 

sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Beg ve Ahmed bin Eskici ve Sa‘dullah bin (...silik...) ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

118-5 Ticârî Ortaklık Da‘vâsı 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mustafâ bin ‘Abdî gulâm-ı şehzâde bi’l-ikrâr-ı el-ân 

zikruhu ‘an kıbel-i ‘Alî bin Gözükara. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî’nin müştereği şehzâde-i civânbaht 

âsitânesinden emr-i şerîf getürüp şehzâde hazretlerinin kullarından Mustafâ Beg el-mühtedî 

nâm kimesneyi kul almışidi ücret-i kadem husûsunda ikrâr-ı mezkûr vekîl Mustafâ Beg 

ikrâra vekîl idüp irsâl eylediği Mehmed bin Yûsuf ve İbrahîm bin Süleymân şehâdetleriyle 

şer‘an sâbit oldukdan sonra mezkûr Mustafâ mübâşir-i Mustafâ Beg muvâcehesinde bi’l-

vekâle ikrâr idüp emr getürdüğüm da‘vâm bundan evvel sulh olunup (...okunmuyor…) 

verecek olmuşlardı hâliyâ edâ-yı sulh mukarrer olup nizâ‘ olunmazsa ücret-i kadem otuzbeş 

altun ola eğer nizâ‘ iderlerse (...silik...) görülüp hâsıl olan rızkı taksîm idüp nısfı müvekkilim 

‘Alî’nin ola ve nısf-ı âharı ücret-i kadem içün mübâşir Mustafâ Beg’in ola didiğü mezkûr 

Mustafâ Beg dahî zikr olan kavle râzı olup talebleriyle defter olundu fî evâ’il-i Muharremi’l-

harâm. 

Hâcı Emrullah bin ‘Alî Fakîh ve Hasan bin Yûsuf ve Hüsâm Fakîh bin Pîrî ve 

Mehmed bin Esâd. 

 

118-6 Mer‘adan Sökülen Yer Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Halîl ‘an Karye-i Çakımlık be-muvâcehe Hasan bin 

Edhem ve Hızır Bâli bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn Hasan ve Hızır Bâli ve Mehmed mezbûr 

Mustafâ’yı meclis-i şer‘a ihzâr idüp karye-i mezbûre sınurunda genden sökdüğün yer bizim 

mer‘amızdır didikde mezkûr Mustafâ hüsn-i ihtiyârıyla nizâ‘ olunan yerden ferâgat eyledim 
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deyüp sipâhîleri olan Mûsâ Beg ma‘rifetiyle kayd-ı defter olundu fî evâ’il-i Muharremi’l-

harâm sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Mehmed Çelebi bin Kâsım ve İbrahîm bin Mehmed ve Bîkâroğlu Hasan Pâşâ Beg ve 

Ümmet bin İlyâs.  

 

118-7 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Çavuş bin Ahî Çavuş be-muvâcehe Mûsâ bin Fahrî el-vasî ‘alâ 

eytâm-ı merhûm Hızır. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî Çavuş fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr vasî Mûsâ 

muvâcehe ikrâr ve i‘tirâf kılup Beghekîm Mahallesi’nde kıbleten ve şarken tarîk-i ‘âmmla ve 

şimâlen Dârü’l-hadîs ve garben Hâcı Lutfî-zâde mülkü ile mahdûd olan bir sofa ve bir 

tâbhâne ve bir oda ve bir ahûru ikibin akçaya bey‘-i bi’l-vefâ ile üçyüz akça icâresiyle târîh-i 

kitâbdan bir yıla alup kabz ve kabûl itdim didikde vasî-i mezkûr Mûsâ bi’l-vesâye mezkûr 

‘Alî Çavuş’un ikrârın vicâhen tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî 11 Muharrem 

sene 971 (31 Ağustos 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî ve Halîl bin Otmân ve ‘Abdul‘azîz Efendi bin ‘Abdullatîf 

ve Mehmed bin İsma‘îl ve gayruhum. 

 

118-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Memi bin Ulaş ve Ahmed bin Hızır ve Mustafâ bin Canbâz ve Mehmed 

bin (...karalı...) ve Halîl Baba bin Yahyâ mezkûrlar şurb-ı hamr itdüklerine fî meclisi’ş-şer‘ 

ikrâr etdiklerinden sonra ellerinde hamrları bile zâhir gelüp za‘îmü’l-vakt  âdemisin talebiyle 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 

Eylül 1563). 

Be-mahzar Muhyiddîn Halîfe ve Usta Bayram. 

 

119-1 At Satışı 

Kazıyye-i Mehmed bin ‘Abdî Hızır bin Mehmed.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır meclis-i şer‘a mezbûr Mehmed ile hâzırân 

oldukda ikrâr idüp işbu Mehmed’e üçyüzyirmi akçaya bir doru ulak bey‘ eyledim meblağ-ı 

mezbûru alup kabûl ve kabz eyledim didiği mezbûr Mehmed bi’l-muvâcehe tasdîk idüp 

defter olundu fî evâsıt-ı Muharremi’l-harâm sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 

Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mustafâ bin ‘Alî.  

 

119-2 Mülk Satışı 

Sûret-i Hoca Mehmed el-mu‘anven bi-‘unvân-ı ‘Alâ’eddîn Efendi bin Seydî. 

Akarra ve a‘tarafa Hüsâm bin Pîr Ahmed el-vekîl el-mutlâk ‘an kıbel-i Kamer Hatun 

bint-i Mustafâ es-sâbitü’l-müseccel vekâletehu şer‘an bi-ennehu kadbe‘â bi-vekâletihi el-

mezbûre bey‘-i sahîh-i şer‘î min hâmili hâze’l-kitâb Hoca Mehmed bin Hasan ve hüve iştirâ 

ve ettibâ minhu mâ-hüve mülku el-müvekkile el-mezbûre ve zâlike cemî‘ü’s-sanduk el-

mevzû‘ fî bezzâzistân merhûm Kadrî Efendi el-kâyin fî bâtın-ı medîneti Konya el-mahrûse 

bi-hakkı’l-karâr el-müntehî hudûduhu ilâ et-târik mine’t-tarafeyn ve ilâ sandıka ‘Abdî 

şimâlen ve ilâ sanduk el-müşterî el-mezbûr garben bi-cümleti’l-hudûd ve kâffeti’l-hukûk 
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ve’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve’l-mürâfık ve bi-küllî hakkın sevâin dâhil-i fî hi ev-hâric ‘inde 

semeni mu‘ayyen ve meblağ-ı mübeyyen hudûduhu hamsete ve selâsûn zeheben tâmmü’l-

vezn ve kâmilü’l-i‘yâr tis‘an ve isnâ‘an(?) bi-âtiyyen sahîheyni şer‘iyyeyni müştemilen 

‘ale’l-îcâb ve’l-kabûl mine’t-tarafeyn ve tekâbız fî’l-bedeleyn mine’t-tarafeyn ikrâren 

sahîhen şer‘iyyen ve i‘tirâfen sarîhen mer‘iyyen musaddakan min kıbeli’l-müşteri el-mezbûr 

vicâhen cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve seb‘în ve 

tis‘ami’e (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Şuhûdü’l-hâl el-Hâcı Ahmed Çelebi bin el-Hâcı Emrullah ve Mehmed Çelebi bin 

Kâsım ve Mûsâ bin Mehmed ve Hoca Kara bin Hamza ve Receb bin Süleymân ve 

Muharrem bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

119-3 Küfür ve Darb Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Behrâm bin ‘Abdullah ma‘a Tûrahân bin Sinân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Behrâm meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Tûrahân bana şer‘a muhâlif şetm idüp ve beni döğdü deyu da‘vâ ve nizâ‘ etmişidim 

hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup beş sikke altuna inkârdan sulh etdiler ben dahî bedel-i 

sulh meblağ-ı mezkûru alup kabz idüp zikr etdiğim da‘vâmdan vazgelüp ferâgat etdim eğer 

hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde mezbûr Tûrahân mukırr-

ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem 

sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Sinân Çavuş bin İlhân ve Hoca Mehmed bin 

Hasan ve ‘Alî bin ‘Alî ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

119-4 Borç Karşılığı Verilen Mülk Rehni ve Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i İbrahîm bin ‘Abdullah ‘an kıbel-i Mahmûd Beg bin Şems Beg mîr-

livâ-i Burusa el-mahrûse.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Beg hazretleri Kamer Hatun bint-i ‘Abdullah’dan 

karzdan ikiyüz fılori ve çuka bahâsından binsekizyüz cem‘an onüçbinsekizyüz semân ve 

seb‘în ve tis‘ami’e Ramazânı gurresinden onun on bir buçuk hesâbı üzere mu‘âmele olup 

rehn samur kaplı serâser vaşak postu kaplı miski atlas kaftan ve bir gümüş şam‘dân ve iki 

gümüşlü sebet bend(?) ve bir gümüşlü ‘Arab hançeri ve bir sırma dikme ‘aba ve bir altunlu 

kuşak ve bir şâhbenk kaftan boğçasıyla virüp hâliyâ rehni kabz ve meblağ-ı mezkûru teslîme 

mezkûr İbrahîm’i vekîl itdüğü İbrahîm bin ‘Abdullah ve Hüsrev bin ‘Abdullah şehâdetleriyle 

sâbit olup mezbûre hatun muvâcehesinde sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem 

sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hoca Mehmed bin Hasan ve Süleymân bin 

‘Abdullah ve Süleymân bin ‘Abdullah. 

Ba‘dehu mezbûre Hatun meblağ-ı mezkûru bi’t-temâm alup kabz idüp mezkûr olan 

rehni vekîl-i mezkûra teslîm etdim deyüp fî meclis-i şer‘ tarafeynden teslîm ve tesellüm 

bulunup ikrâr ve tasadduk vâki‘ oldukdan sonra vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurirre fî’t-

târîh el-mezbûr (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

‘İnde’l-mezkûrîn. 

 

119-5 Tîmâr Mahsûlü Değişimini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûsuf bin İbrahîm ve ihve ‘Alî ma‘a Mûsâ Beg ibn Kara Budak. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf Beg asâleten ve karındaşı ‘Alî Beg 

tarafından vekâleten ikrâr ve i‘tirâf kılup Kazâ-i Belvîrân’da müşterek tîmârımız olan 

Mezra‘a-i Kızılağacı ve Mezra‘a-i Güllü mahsûlün mezkûr Mûsâ Beg’in kazâ-i mezkûrda 

Mezra‘a-i Çukuralan’ın mahsûlüyle istibdâl etdik şu tarîk üzere ki mâdâm ki zikr olan 

tîmârlar elimizde olan benüm zikr olan tîmârım Mûsâ Beg zabt ide ve mezkûr Mûsâ Beg 

tîmârın ki zikr olunmuşdur karındaşım ile ben zabt idem didikde mezkûr Mûsâ Beg dahî 

vech-i meşrûh üzere istibdâl etdik didikden sonra bir birini ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk 

idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharremi’l-harâm sene 971 (11-20 

Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve ‘Abdî Çelebi bin Cemâl Halîfe ve Emrullah 

bin Ümmet ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

119-6 Köle ‘Azâdı 

Kazıyye-i ‘ıtk-ı Hemdem bin ‘Abdullah. 

Şehide’ş-şâhidun el-‘adlûn min ahrâri’l-müslimîn ‘Alî Dede bin Hamza ve Mehmed 

bin Hamza ‘akîbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î ve’d-da‘vâ es-sâdıra ‘ani’l-med‘uv Hemdem el-mezbûr 

et-tavîlu kadden el-asfarı leven el-efrak hâciben el-ganemîyu ‘aynen el-kevsahu kebid er-

Rûsiyyu aslen be-muvâcehe Hızır Çelebi ibn Mevlânâ merhûm Hüdâyî el-münker bimâ evlâ 

zikrihu bi-enne’l-merhûm el-mezbûr kadd debera ‘abduhu el-mevsûf el-mezbûr fî hâl-i 

hayâtihi ve kemâl-i sıhhatihi kabl-i târîhi vefâtihi hamseti a‘vâm tedbîren mutlaken hasbeten 

lillahi’l-‘azîm ve taleben li-merzâtihi’l-cesîm mehreben mîn azâbihi’l-elîm yevme yetse zıllu 

el-mer’u tahta zıllihi sadakâtihi ve ‘amelen bimâ kâle’n-nebiyyi sallallahu ‘aleyhi ve sellem 

men a‘taka rakabeten mü’mineten a‘takullahu te‘âlâ li-külli ‘uzven minhu ‘uzvun minhu 

mine’n-nâr şehâdet-i sahîha şer‘iyye makrûneten bi’s-semâ‘i ve’l-kabûl li-kevnihima mine’s-

sikât ve’l-‘udûl bi-mûcibi şehâdetihâ hükima bi-‘atkı el-gulâm el-mevsûf el-mezkûr li-kevni 

kıymetihi vâfiyen bi-sülüs-i mâl fesâ‘iden hükmen sahîhen şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî 

evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve 

Emrullah Çelebi bin Ümmet ve Hasan Halîfe bin Nûrullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

120-1 Bulunmuş Merkeb Da‘vâsı 

Kazıyye-i vekâlet-i Hamza Çelebi bin ‘Alî ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Emîr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûre ‘Âyşe ikrâr-ı âtîye mezbûr Hamza Çelebi’yi 

vekîl itdüğü Mustafâ bin ‘Abdulganî ve Yûsuf  bin Bahşayîş şehâdetleriyle sâbit oldukdan 

sonra ‘Abdurrahman bin Ramazân kancık bir merkebim yitirmişidim mezbûre hatun tutmuş 

şer‘le taleb iderim didikde mezbûr Hamza Çelebi ikrâr idüp zikr olan merkebi 

Eştersarâyı’nda gurbet tâyifesi bırakmış olup Sinân nâm sipâhî getürüp mezbûre 

müvekkileteme teslîm etmiş mezbûre dahî zikr olan merkebi merkûm ‘Abdurrahman’ın 

idüğün bilüp teslîm etdi didikde mezbûr ‘Abdurrahman tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Muharrem sene 971(11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Sâmûd bin Hâyır ve Mustafâ bin Yûsuf ve Hüseyin bin Mustafâ ve 

Mehmed bin Hızır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

120-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i sübût-ı Hasan bin Hüseyin ma‘a Özbek bin Ya‘kûb. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki bağlar kurbunda Aymanos nâm mevzi‘den mezkûr Hasan 

meclis-i şer‘a mezkûr Özbek’i ihzâr idüp bi’l-muvâcehe takrîr-i da‘vâ kılup gece ile evimde 

yatırken mezkûr Özbek evime girüp bir sanduku üzerine getürüp ‘avratım duyup eve hırsız 

girmiş deyu haber virüp ben dâhî varırken mezkûr Özbek gidi virüp feryâd etdüğümde 

etrâfdan müslümânlar feryâdımdan gelüp mezkûru tutup bağladık dedikde mezkûrdan su’âl 

olundukda Hatunsarây’ından gelürken yolda bir iki ‘avrat avazı gelüp ana vardım bunun 

evine varmadım deyu inkâr idüp mezkûr Hasan’dan sıdk-ı da‘vâsına mutâbık beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Hâcı Mehmed bin İshâk ve Velî bin Mûsâ ve Mahmûd bin 

Mehmed ve Dâvud bin ‘Alîhân şehâdet içün hâzırûn olup mezbûr Hasan feryâd etdikde 

bizler dâhî varup mezkûr Hasan havlusu kapusunda mezkûrun eteğin dutmuş yetişdik 

mezbûru tutup bağladık deyu şehâdet etdiklerinde mezkûrların şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 

971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Velî bin ‘Alî ve Sevindik bin Yûsuf ve Mehmed bin Sarı ve Pîrî bin 

Sevindik ve Hasan Halîfe bin Nûrullah. 

Ba‘dehu mezkûr Özbek mezbûr Hasan’ın evine Şa‘bân nâm kimesne alup gidip eve 

girdiğimizde duyulduk mezkûr Şa‘bân kaçdı beni tutdular zikr olan papuç ve torbalar 

mezkûr Şa‘bân’ındır deyu ikrâr etdikde ve şarâbı kimden aldunuz deyu su’âl olundukda Hâcı 

nâm kimesneden aldık deyüp ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. (11-

20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn.   

 

120-3 Vekîl Ta‘yîni ve Muhâla‘a  

Kazıyye-i vekâlet-i Ya‘kûb bin ‘Alî ‘an kıbel-i Hüdâverdi bin Ganî ma‘a Hüsnâ bint-i 

‘Abdullah el-vekîl ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Hoca ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Hüdâverdi zevcesi ‘Âyşe ile hul‘ okuşmağa 

mezbûr Ya‘kûb’u vekîl etdüğü ‘Alî bin Hâcı ve Hüseyin Sofî bin Emîr şehâdetleriyle 

mezbûre Hüsnâ muvâcehesinde sâbit olup defter olundu ve mezkûre Hüsnâ’nın kızı 

tarafından hul‘a vekîl olduğu şâhidân-ı mezkûrân şehâdetleriyle sâbit olup ba‘dehu vekîlân-ı 

mezkûrân dört ay vardır ki zikr olan hul‘ oldu deyu ikrâr etdiklerinde vâki‘-i hâl sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 

1563). 

Be-mahzar Mehmed Fakîh bin Aydın ve Seyyid Süleymân bin Seyyid ‘Îsâ ve Pîr ‘Alî 

bin ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

120-4 Fi‘l-i Şenî‘ Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî Fakîh bin Mehmed ma‘a Seydî ‘Alî bin Nasûh ve ihve Çûra. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî Fakîh meclis-i şer‘a mezkûrân Seydî ‘Alî’yi 

ve ihve Çûra ihzâr idüp üzerlerine takrîr-i kelâm idüp mezkûrân Seydî ‘Alî ve Çûra kızım 

Sultân’a fi‘l-i şenî‘ idüp bekâretin izâle etmişler zulmdür şer‘le lâzım geleni taleb ederim 

didikde mezkûrân Seydî ‘Alî ve Çûra’dan su’âl olundukda inkâr ile cevâb virdiklerinde 

mezbûrdan da‘vâsına muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âcizim yemîn-i 

billah etsünler dedikde mezkûrâna yemîn teklîf olundukda kelâm-ı kadîme vaz‘-ı yed 

etdürülüp yemîn virildikden sonra vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Muharremi’l-harâm sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 
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Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Ahmed bin ‘Ömer ve Bazarbaşı Ca‘fer bin 

Mûsâ ve ‘Ömer Fakîh (bin) Mûsâ ve Yahyâ bin ‘Alî ve Sefer bin İmîrza ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

120-5 Tapu İle Yer Verdiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ganîsâv bin Veled ma‘a İmîrza bin Sarı.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ganîsâv meclis-i şer‘de mezkûr İmîrza 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Sudirhemi Nâhiyesi’nde berât-ı pâdişâhî ile 

mutasarrıf olduğum Mezra‘a-i Asarlık bundan akdem tevzî‘ oldukda nısfı Latîf Çelebi’ye ve 

nısfı Ramazân nâm kimesneye virilüp hâliyâ mezkûr Ramazân zikr olan yerin ba‘zın tasarruf 

idüp ve ba‘zın hâlî koyup tasarruf itmediği sebebden müstehak-ı tapu olmağın mezkûr 

Ramazân’ın tasarrufunda olan yerden mâ‘adâsın işbu mezkûr İmîrza’ya yüz akçaya kânûn 

üzere tapuya virüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim varup mutasarrıf ola didikde mezkûr 

İmîrza bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 

971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hasan Halîfe bin Nûrullah ve Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Şeyh Yahyâ ve Sefer bin Pîrî ve gayruhum. 

 

120-6  Hırsızlık Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Katırcı Kara ‘Alî bin Hâcı Mehmed ma‘a Ca‘fer Beg bin Pîrî Beg. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Katırcı Kara ‘Alî fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Ca‘fer 

Beg bin Pîrî muvâcehesinde  ikrâr ve i‘tirâf kılup İslâmbol’dan Şam Efendisi Müftü-zâde 

kiras getürüp Konya Kazâsı’na tâbi‘ Kurşunlu nâm karyeye konuldukda gece ile dört re’s 

katırım sirka olunup Dulkadiroğulları’ndan Koca Beg bin Şâh ‘Alî ve Süleymân bin Şâh ‘Alî 

nâm kimesneler sirka etdiler deyu da‘vâ ve taleb etdüğümde müslümânlar araya girüp sulh 

idüp bedel-i sulh iki katır ve bir at virülüp ben dahî zikr olan üç re’s davarı mezkûr Ca‘fer 

Beg yedinden alup kabûl ve kabz etdim ammâ otuzüç altuna alınmış bir kaçak doru 

katırımdan mâ‘adâ kabûl etdim zikr olan katırın da‘vâsı bâkîdir dedikde mezkûr Ca‘fer Beg 

diğer hayvânları mezkûra teberru‘an kendü mâlımdam virdim inşâallah mezkûr Koca Beg ve 

Süleymân elime girdikde anlardan alayım deyu tasdîk idüp vâki‘-i hâl defter olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Öküz Çavuş ve Sinân Çavuş bin Bahâdır ve Behrâm Beg bin ‘Abdullah ve 

Rüstem Beg bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

120-7 Darb Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kâsım Beg bin ‘Abdullah ‘an kıbel-i Ahmed âhihu ma‘a ‘Alî bin 

(...karalı...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kâsım Beg karındaşı mezkûr Ahmed tarafından 

vekâleti şer‘le sâbit oldukdan sonra ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûr müvekkilimi merkûm ‘Alî 

şiş ile urdu da‘vâ etmişidim hâliyâ mezkûr Ahmed da‘vâsından vazgelüp ferâgat etdi eğer 

hilâf-ı zikr da‘vâ olunursa ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde mezbûr ‘Alî tasdîk idüp 

tarafeyn ihbârlarıyla vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-

20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Hasan Beg bin Bınâri ve Bostân Beg bin Hasan Çavuş ve Emrullah Çelebi 

bin Ümmet ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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120-8 Birbirlerini Darb Ettiklerini İkrâr 

Kazıyye-i ‘Alî bin Kemâl ma‘a Memî bin ‘Abdurrahman.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân birbirini darb etdikleri ikrârlarıyla sâbit olup 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 

Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hasan Halîfe bin Nûreddîn ve Mehmed Ağa 

bin Hızır. 

 

121-1 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Mehmed Ağa bin Hızır el-vasî ‘alâ mesâlih-i yetîm-i Dede Beg ibn İsmâ‘îl 

ma‘a Halîl Dede bin Derviş Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki vasî-i mezkûr meclis-i şer‘a müteveffâ Dede Beg’in 

karındaşı mezkûr Halîl’i meclis-i şer‘a ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup 

müteveffâ-i mezkûrun hayli mâlın kabz etdik bi’l-vesâye taleb iderim dedikde merkûm Halîl 

cevâb virüp müteveffâ karındaşım Şam’a gitdüğü târîhinden beni evi üzerine koyup almasına 

virmesine vekîl etdi hizmetden yirmialtı altun ve bir gümüş kaşık bahâsından onbeş altun ve 

bir camış katır bahâsından dörtyüzelli akça ve bir bargir bahâsından ikiyüzseksen akça 

cem‘an üçbinyüzdoksan akça makbûzum olup ve harcın görüp beş altun (...okunmuyor…) 

içün bir inek yüzelli akça ve iki koyun yetmiş akça ve yağ bahâsına elli akça ve kullara 

kaftan içün dokuz altun ve kılıç içün sarâca otuz akça ve arpa ve saman dört akça verdi 

oğluna kaftan kırk akça ve havluya altmış akça ve kara ve câriyeye biz altmış akça seccâde 

bahâsına yüzelli akça ve bir zili bahâsıçün seksen akça ve ayakkablar içün altmış akça ve 

küçük câriye altmış akça ve bir kırmızı kaftan bahâsına altmış akça ve dört müd pirinç altmış 

akça hamam harcına yüz akça kırk kile buğday dörtyüz akça ve gitdüğü târîhden günde üç 

akça at bahâsına yüzelli günde dörtyüzelli akça ve rûhuçün beş altun cem‘an 

ikibinyediyüzkırk akça deynim olup dörtyüzyetmiş akça bâkî kalmışdır didikde vasî-i 

mezkûr kabûl itmeyüp emîn olduğu sebebden yemîn-i billah itdürülüp yemîniyle tasdîk 

olunup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 

971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Sinân Halîfe bin Mehmed ve Hasan Halîfe 

bin Nûrullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

121-2 Kamış ve Ot Biçilmesi Da‘vâsı 

Kazıyye-i Cemâ‘at-i Karaaslan ve Tol ve Durak ma‘a Hasan Pâşâ Beg bin Bınârî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki zikr olan cemâ‘at meclis-i şer‘a gelüp kadîmü’l-eyyâmdan 

ilâ hâze’l-an Donuzboğazı kurbunda vâki‘ olan sazdan kamış ve ot biçüp müntefi‘ olagelmiş 

iken hâliyâ mezkûr Hasan Pâşâ Beg bana tîmâr kayd olunmuşdur deyu ba‘zımızın esbâbın ve 

ba‘zımızın akçasın alur olıgelmişe muhâlifdir bize zulmdür dediklerinde mezbûr Hasan Pâşâ 

Beg ikrâr idüp mezbûrlardan yerimde da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur varup otun ve kamışın 

yolsunlar dedikde ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’l-mezbûrîn 

(11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563). 

 

121-3 Bulunmuş İnek Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı bin Güvendik ‘an Karye-i Çandır ma‘a Yumlu Çavuş. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Hâcı mezkûr Yumlu Çavuş elinde bir çoş öküzü 

bulup benüm ineğimden doğmuş ineğimdir deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr Hüseyin Fakîh 

bin Safâ ve Kademlü bin Şeyh ‘Alî ve Şehsûvâr bin Seydî ve ihve Sâlih ve Burhân bin 

Mustafâ zikr olan öküz merkûm Hâcı Beg ineğinden doğmuş öküzüdür deyu şehâdet 

etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

Ba‘dehu Erdemşâh bin Hâcı zikr olan öküzü mezbûr Yumlu Çavuş’a ben satdım 

dedikde mezbûr Yumlu Çavuş tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 

971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Ba‘dehu Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çavuş zikr olan çoşu mezbûr Erdemşâh’a altıyüz 

akçaya ben satdım didikde Erdemşâh tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. 

Be-mahzar Hüseyin bin ‘Abdullah ve Hızır bin Mehmed ve Hüseyin bin ‘Alî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

121-4 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mehmed bin Mustafâ ‘an kıbel-i Nisâ bint-i Sinân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Mehmed’in meclis-i şer‘de mezbûre Nisâ 

kablinden vekâleti mutlâka ile vekîl idüğü Mustafâ bin Mehmed ve ‘Alî bin Ferhâd 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu. 

Ba‘dehu mezkûr Mehmed’in Mehmed bin Mehmed bin Sinân nâm yetîme kıbel-i 

şer‘den vasî nasb olunup ba‘de’l-kabûl bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Muharremi’l-harâm 

sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Üstâd Yûnus bin Mehmed ve Beytî bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

121-5 Yer Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Kerîm Ağa bin İbrâhîm ve Bâyezîd Ağa bin Yahyâ be-muvâcehe 

Safâ bin Mustafâ ‘an Sahrâ-yı Konya. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Kerîm Ağa ve Bâyezîd Ağa fî meclis-i şer‘i’ş-

şerîf bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf idüp Karye-i İsmil sınurunda kıbleten Bâyezîd Ağa el-

mezkûr havlusu ile ve şimâlen arz-ı hâlî ile ve şarken mekâbir ile ve garben Bâyezîd el-

mezkûr harmanı ile mahdûd olan yer hâlî ve mu‘attal olup müstehak-ı tapu olduğu ecilden 

işbu sâhibü’t-tescîl mezkûr Safâ’ya dam binâ eylemek içün ikiyüz akçaya tapu virdik 

meblağ-ı mezkûr bi’t-temâm alup kabûl ve kabz eyledik dediklerinde mezkûrân Kerîm Ağa 

ve Bâyezîd Ağa’nın ikrârların vicâhen ve şifâhen mezkûr Safâ tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu hurrire evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 

1563). 

Şuhûdü’l-hâl. 

Hüsâm Halîfe bin Durmuş Fakîh ve Ganî bin İbrâhîm ve Yûsuf bin Nasûh ve Derviş 

bin İlyâs ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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121-6 Kal‘a Dizdârlığı Mahsûlü Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Ağa bin Hamza dizdâr-ı Kal‘a-i Mevendüz(?)-i sâbık ma‘a 

Kurd bin Mehmed Ağa el-vekîl ‘an kıbel-i Mehmed Ağa. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Mehmed Ağa fî meclisi’ş-şer‘ hâliyâ dizdâr olan 

Mehmed Ağa bin ‘Abdullah tarafından ıslâh-ı âtîye Hızır bin Mehmed ve Yûnus bin 

Mehmed şehâdetleriyle vekâleti sâbit olan mezbûr Kurd muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup 

bundan akdem kal‘a-i mezbûre dizdârlığı husûsunda hâliyâ dizdâr olan Mehmed Ağa ile 

nizâ‘ımız olmuşidi hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup bana ‘âyid olan dizdârlık 

mahsûlün vekîl-i mezkûr Kurd’a târîh-i defterden elli gün va‘de ile kırkbeş fıloriye bey‘ idüp 

ve beni dizdârlık da‘vâsından vazgeçürdiler ben dahî müslümânların sulhün kabûl idüp 

dizdârlık da‘vâsından ferâgat idüp ve seb‘în yılı mahsûlün mezbûr Kurd’a kırkbeş fıloriye 

elli gün va‘de ile bey‘ etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem 

‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olunmaya didikde merkûm Kurd mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrâr-ı 

muharrerinde tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 

Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Nasûh Beg bin Kaplan ve Ferihşâd bin Ca‘fer ve Yûsuf bin Mehmed ve 

Hüseyin bin Hamza ve Hızır bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Abdullah ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

121-7 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Mustafâ bin ‘Abdurrahman el-vasî el-muhtâr ‘alâ eytâm-ı Nasûh 

bin Çavuş ma‘a Yûsuf bin İbrâhîm.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr vasî el-muhtâr Hâcı Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr 

idüp mezkûr Yûsuf vasî-i muhtâr olduğum yetîmin ikibindokuzyüze mezkûr Yûsuf’a bir 

evin bey‘ etmişidim hâliyâ zikr olan akçayı bi’t-temâm alup kabz etdim dedikde mukırr-ı 

mezkûr Hâcı Mustafâ Beg ikrâr-ı mezkûru tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Şuhûdü’l-hâl. 

Hâcı Hüseyin bin İbrâhîm ve Sarı bin ‘Abdülkerîm ve Halîl bin İbrâhîm ve gayruhum.  

 

122-1 Mirâs  

Kazıyye-i Hamza bin Yûsuf ve ihve ‘Osmân ma‘a Fâtıma Hatun bint-i İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân Hamza ve ‘Osmân meclis-i şer‘a mezkûre 

Fâtıma Hatun’u ihzâr idüp muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp Mahalle-i Pürçüklü’de hudûdu 

‘inde’l-ahâli ma‘lûm olan evler bizim halamız olan Nefîse Hatun’undur fevt olup verâseti 

bize münhasıradır şer‘le hakkımız taleb ideriz didiklerinde mezkûre hatundan su’âl 

olundukda zevcim olan Mehmed bin Sâlih hâl-i huyûtunda mezkûre Nefîse Hatun’dan satun 

alup hâliyâ andan vefât idüp bana intikâl etdi deyu ikrâr etdikde mezkûre hatunun ikrârı bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 

Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Hasan 

Pâşâ Beg bin Bınârî ve gayruhum. 

 

122-2 Satın Alınan Kölenin Sâhibinin Çıkması ve Parayı Geri Alma 

Kazıyye-i Elvân bin Uzun ‘Alî ma‘a Halîl bin ‘Alî. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Elvân meclis-i şer‘a mezkûr Halîl’i ihzâr idüp 

muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp bundan akdem Seydî nâm ‘Arab’ı yirmi altun ve bir çal 

atım alup bana bey‘ etmişdin hâliyâ Mucuk Hüseyin zikr olan ‘Arab’a müstehak çıkıp şer‘le 

sâbit idüp aldı senden  meblağ-ı mezkûr ve atımı taleb iderim deyüp mezkûr Halîl dahî zikr 

olan meblağı virmeğe mukırr oldukdan sonra karındaşı Hasan Beg on güne değin va‘de alup 

virmek içün üzerine  devr itdürüp mukırr oldukdan sonra mezkûr Elvân vicâhen tasdîk idüp 

bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 

Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Kerîm Ağa bin Bunsuz ve Halîl bin Güvendik ve Halîl Fakîh bin 

Muhyiddîn ve Hâcı Erşedi bin Yûsuf ve Satılmış Fakîh bin Halîl ve gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûr Elvân meblağ-ı mezkûrun kabzına ‘Abdurrahman Çavuş fî meclisi’ş-

şer‘ vekîl idüp mezbûr Çavuş dahî kabûl idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-

20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

 

122-3 Alacak Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl el-mezbûr ma‘a Mustafâ bin Hüseyin ve ihve Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Halîl fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr Mustafâ ve Mûsâ 

mahzarında ikrâr idüp mezkûr Mustafâ’dan yetmiş altun ve Mûsâ’dan elli altun karz-ı hasen 

virdim deyu hükm ve kavl getürüp da‘vâ ve taleb etmişidim zikr olan da‘vâmdan vazgelüp 

min külli’l-vücûh ferâgat etdim min ba‘d da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm eğer hilâf-

ı zikr da‘vâ ve taleb idersem ‘inde’l-hükkâm masmû‘ olmaya didikde mukırr-ı mezkûrun 

ikrârın mezkûrlar vicâhen tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn fî’t-târîh el-mezkûr. 

 

122-4 Köle Satışı İptâli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl el-mezkûr ma‘a Velî bin Veys ve ihve ‘Abdulkerîm. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Halîl Beg meclis-i şer‘de mezkûrân Velî ve 

‘Abdulkerîm mahzarında bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Mucuk Hüseyin bin Sâlih nâm 

kimesnenin ayrılup giden Seydî nâm ‘Arab’ı ben mezkûrân Velî ve ‘Abdulkerîm’den satun 

aldığıma bilür müslümânlar vardır deyu da‘vâ etmişidim hâliyâ ikâmet-i beyyineden ‘âciz ve 

kâsır oldum bana bey‘ itmedüklerine yemîn etsünler didikde mezkûreyne yemîn virilüp 

ba‘de’l-yemîn mezkûrların töhmetin mezbûrdan bere’ât-ı zimmetlerine hükm olunup bi’t-

taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 

Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

122-5 Emânet Konulan Câriye Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin ‘Abdullah ma‘a Mehmed bin Emîr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed-i evvel Mehmed-i sânîyi meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ kılup Fâtıma nâm câriyemden doğmuş Melek nâm sagîr câriyemi 

sende emânet komuşidim şer‘le taleb iderim dedikde mezkûr Mehmed-i sânî zikr olan Melek 

nâm kızı bende emânet kodun bundan akdem Konya’da nâyibü’ş-şer‘ olan Muslihiddîn 

Halîfe câriye değildir deyu beslemek içün benden aldı ba‘de vefâtuhu oğlanları ve evi 

cemâ‘atı Larende’ye alup gitdi câriyen idiğin bilmezim deyu inkâr idüp mezkûr Mehmed-i 
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evvelden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Ahmed bin Derviş ve Velî bin 

Mehmed edâ-i şehâdet idüp mezkûr Mehmed Fâtıma nâm mülk câriyesin ‘Abdullah nâm 

mu‘tak ‘Arab’a nikâh etdirip mezkûre Melek Fâtıma’dan doğdu mezkûrun câriyesidir deyu 

şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tahlîfi’l-‘ârî şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup zikr olan 

câriye mezkûr Mehmed-i sânîden Mehmed-i evvele hükm olunup bi’t-taleb sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 

1563). 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve Emrullah bin Ümmet ve ‘Osmân bin (boş) el-muhzır 

ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

122-6 Vasî Ta‘yîni  

Kazıyye-i Cennet bint-i Hamza el-vasîye ‘alâ eytâm-ı Velî el-müteveffâ zevcihâ es-

sâbık Hüseyin ve Süleymân ve Fâtıma. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Cennet Hatun oğulları mezkûrun Hüseyin ve 

Süleymân ve Fâtıma’ya kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup mezkûre dâhî vesâyet-i mezkûreyi 

kabûl idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 

Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mustafâ bin Mehmed. 

   

122-7 Öldürülülen Hayvan Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Öksüz ‘Alî ma‘a Emrullah bin Hâcı el-vekîl ‘an kıbel-i âhihu 

Lütfullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî bunda gelüp mezbûr Lütfullah benüm bir 

ulağım öldürdü deyu da‘vâ ve nizâ‘ etmişidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup 

inkârdan beş altuna sulh eylediler meblağ-ı mezkûru merkûm Emrullah elinden alup kabz 

etdim müslümânların sulhun kabûl etdim da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı zimmetin ibrâ ve iskât 

etdim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem masmû‘ olmaya dedikde mezbûr Emrullah tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 

Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Bekir Fakîh bin Hamza ve Mûsâ Beg bin 

Mahmûd Pâşâ ve Mehmed Çavuş bin Hamza Çavuş ve gayruhum. 

 

122-8 Hırsızlık Da‘vâsı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki sârik Ramazân bin Hancı’nın elinde ba‘zı esbâb 

getürülüp ba‘zısını hâsımları isbât idüp teslîm olunup bâkî bir ak boğası zenne kaftan iki 

mâ’i üstüne bir kaba kılıç iki çenber biri al biri (...silik...) sâhibi ma‘lûm olmayup mezkûr 

Ramazân’ın zevce Eslem nâm kızına teslîm olunup defter olundu fî evâsıt-ı Muharrem (sene 

971) (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve 

Derviş ‘Alî bin Şehzâde ve Hâcı Emrullah bin ‘Alî Fakîh. 

 

122-9 İçki İçildiğinin Tescîli  

Kazıyye-i za‘îmü’l-vakt ‘Alî subaşı ma‘a (...silik...). 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki nefs-i Konya’da za‘îm olan mezkûr ‘Alî subaşı (...silik...)  

Bostâncı Mahmûd’u getürüp şurb-ı hamr idüp el-ân serhoşdur deyu da‘vâ etdikde mezbûre 

‘avrat inkâr idüp mezbûre ‘avratın ağzında râyiha-i hamr var idüğü ahrâr-ı müslimînden 

İsma‘îl bin ‘Alî ve Mahmûd bin Velî el-Habbâz şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra kimin ile 

şurb-ı hamr etdin deyu su’âl olundukda Ca‘fer nâm kimesne ile ve bir ‘Arab ve bir kimesne 

ile dâhî üç nefer kimesne ile şurb-ı hamr etdim deyu ikrâr idüp mezbûrenin ikrârı za‘îm-i 

mezkûr talebi ile sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 

971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Şuhûdü’l-hâl. 

İsmâ‘îl bin ‘Alî ve Mahmûd bin Velî ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum. 

 

123-1 İzinsiz Yapılan Ağıl ve Yol Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı Emrullah bin ‘Alî Fakîh ma‘a Seydî Mahmûd Fakîh bin Habîb. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Konya Kazâsı’na tâbi‘ Karye-i Sarâyini’nde Yukarı 

mahallede ba‘zı müslümânların koyun ağılı olup hâliyâ mezkûr Hâcı Emrullah meclis-i şer‘a 

mezkûr Seydî Mahmûd’u ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup zikr olan ağılın 

bir mikdârın bölüp divâr yapup evine ilhâk idüp  benim ve sâyir müslümânların koyunu 

yatağına mered etdin deyüp mezkûr Seydî Mahmûd Fakîh dâhî kadîmden tasarrufumdadır 

deyu nizâ‘ idüp mâ-beynlerinde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâki‘ oldukdan 

sonra mezkûr Seydî Mahmûd Fakîh mukırr ve mu‘terif olup târîh-i kitâbdan iki yıl evvel ağıl 

isminde binâ etdüğü divârı yıkup giderin benüm kadîmden geçegeldüğüm yoluma mâni‘ 

olmağın dimeğin mezbûr el-Hâc Emrullah ve sâyir zikr olan (...karalı...) hakkı olan 

kimesneler bu minvâl üzere müdde‘îden olan yoluna mâni‘ olmayup zikr olan divar yıkılmak 

üzere râzı olduklarında vâki‘-i hâl defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-

20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve 

Şemseddîn Halîfe bin Ya‘kûb ve Sefer Halîfe bin Bâyezîd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

123-2 Alacağın Bir Kısmının Alınıp Bir Kısmından Ferâgat Edilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mezîd bin Üveys ma‘a Ümmet bin Seydî Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Mezîd meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Ümmet’de koyun bahâsından ellidört altun almam vardı kırkbeş altunun alup kabz 

etdim mâ‘adâsından ferâgat etdim da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı dedikde merkûm Ümmet 

mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Sun‘ullah bin Dâvud ve Nasûh bin Koca Ahmed ve Velî bin Hurşîd ve 

Seyfeddîn bin Balımkulu ve gayruhum. 

 

123-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mahmûd bin Hâcı İlyâs ‘an kıbel-i Fâtıma Kızı bint-i İbrahîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Fâtıma Hamza nâm kimesne ile ev husûsunda 

olan da‘vâsına mezkûr Mahmûd’u vekîl etdüğü Hasan bin Bâli ve Hüseyin bin Cûra 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 971 / 31 

Ağustos- 9 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 
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123-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Yûsuf ve Sinân bin ‘Osmân ma‘a Mahmûd el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Hamza ve Mahmûd ile mâ-beynlerinde bir ev 

husûsunda nizâ‘ları olup Mahmûd hüccet ibrâz etdikde Nefîse Hatun oğlu Mehmed bin Sâlih 

satdı bin akçaya lâkin muvâza‘a etdiler didikde ikrârı bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Hasan Çavuş bin Sarı ve Süleymân bin Halîl ve Selîm bin Bektemur ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

123-5 Borç İkrârı 

Akarra Kâsım bin ‘Abdullah bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ selâsîn zeheben 

ve tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr el-muhzır Bâli bin Seydî Ahmed ikrâren şer‘iyyen cerâ 

zâlike ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

123-6 Mirâs Da‘vâsında Sulh 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki sâbıkü’z-zikr Hamza bin Yûsuf ve karındaşı Sinân bin 

‘Osmân meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Mahmûd’un müvekkilesi Fâtıma 

tasarrufunda Pürçüklü Mahallesi’nde kıbleten Mahmûd ve şarken dahî ve tarafeynden tarîk 

ile mahdûd olan evleri mûrisimizden irsle intikâl etmiş hakkımız vardır deyu nizâ‘ etmişidik 

hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup beşyüz akçaya sulh etdiler bedel-i sulh meblağ-ı 

mezkûru alup kabz idüp zikr etdiğimiz da‘vâmızdan ferâgat etdik dediklerinde mezkûr 

Mahmûd tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharremi’l-harâm sene 971 (11-20 

Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Zeynelhân bin Mezîd ve Mahmûd bin Mehmed ve Velî bin Hüseyin ve 

Hasan bin ‘Alî ve Emrullah bin ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

123-7 Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Hüseyin be-muvâcehe Mehmed Çelebi bin İbrahîm Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe mezbûr 

Mehmed Çelebi şöyle ikrâr ve i‘tirâf kılup dedi ki işbu mezkûr Mehmed Çelebi elinden bin 

râyicü’l-akça alup mukâbelesinde (...okunmuyor…) havlusunda hudûdu kıbleten tarîk ve 

şarken Ya‘kûb’a ve şimâlen gedik ve garben tarîke müntehî olan bağımı bey‘-i bâtla bey‘ 

idüp teslîm eyledikden sonra târîh-i kitâbdan bir yıl temâmına değin yüzyirmibeş akça 

icâreye alup kabûl eyledim didiği mezkûr Mehmed Çelebi bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm sene 971 (20 

Muharrem 971 / 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve ‘Abdî bin ‘Abdurrahman ve Budak bin Hâcı 

Mehmed ve İsmâ‘îl bin Oruç ve gayruhum. 

Ba‘dehu Pîr ‘Alî bin Hamza ikrâr idüp mezkûr Mehmed Çelebi elinden beşyüz akça 

alup mukâbelesinde Hoşhân Mahallesi’nde kıbleten Gâzi ve şarken Hasan ve şimâlen tarîk 

ve garben Hâcı Derviş’e hudûdu müntehî olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp Selîm’den târîh-i 
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mezkûrdan bir yıl temâmına altmış akçaya icâra kabûl eyledim didikde mezkûr Mehmed 

Çelebi tasdîk idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (20 Muharrem 971 / 9 Eylül 1563). 

Şuhûdü’l-mezkûrûn. 

 

123-8 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mustafâ el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı Sinân ma‘a Hızır 

bin Devlü. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki vasî-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan eytâmın 

buğday ve arpa ve burçak bahâsından yüzaltmış akça borcum vardı bi’t-temâm alup kabz 

etdim dedikde mezbûr Hızır tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene 971 

(11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos- 9 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Seydî Mahmûd Halîfe bin Habîb ve 

Mehmed bin Beydullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

123-9 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sefer bin Mustafâ ve Alî bin Hasan ma‘a ‘Alî bin ‘Abdullah kâ’im-

makâm-ı ‘Alî Subaşı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân kimesneleri meclis-i şer‘a mezkûr diğer ‘Alî 

ihzâr idüp mezbûrlar şurb-ı hamr etmişler dedikde mezbûr inkâr idüp Ahmed bin Seydî  

Derviş bin Ahmed  şehâdetleri ile sâbit olup mezkûr diğer ‘Alî talebi ile defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Nazar bin Köse ve Hâcı ‘Alî bin Hâcı Mahmûd ve Hasan bin ‘Abdullah ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

123-10 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Yûsuf ma‘a Hızır Çavuş bin Hüdâverdi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr Hızır Çavuş 

mahzarında bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan akdem bir gök kır katırımı yirmiyedi altuna 

bey‘ idüp ol vakit on altunun alup ve hâliyâ onyedi altunun dâhî aldım mezkûr Çavuş’a bir 

akça hakkım kalmadı bi’t-temâm alup haklaşdım didikde mezkûr Hızır Çavuş tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 

1563). 

Be-mahzar Hüdâverdi bin ‘Alî ve Ahmed bin Hüseyin ve Mustafâ bin ‘Alî ve Mehmed 

bin Hasan ve Celâsin Dede bin ‘Alî ve gayruhum. 

  

124-1 Namzedden Ayrılma 

Kazıyye-i Bahrî bin Süleymân ma‘a Kutlu Kadın bint-i Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Bahrî merkûme Kutlu Beg’i meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp nâmzedlik üzere mezbûre hatuna ibrişin ve ketan virdim dedikde mezbûre Kutlu Beg 

inkâr idüp Bahrî’den beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın yemîn etsün 

dedikde yemîn-i billah etdikden sonra da‘vâdan zimmeti berâ’etine hükm olunup defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Aşık bin Ahmed ve Hasan bin Sâlih ve Yûsuf bin Ahmed ve Ümmet bin 

Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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124-2 Borç İkrârı 

Akarra Mahmûd bin Seydî Ahmed bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ 240 li-Satı 

bin Dâvud min semeni’l-karz ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Muharrem 

971 / 10-19 Eylül 1563). 

 

124-3 Vasînin Nafaka Talebi 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Aynî bint-i ‘Abdullah ma‘a Safer bin Süleymân el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre ‘Aynî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

babası Mustafâ fevt olup Fâtıma ve Ümmühânî nâm kızları mezbûr vasî vesâyetden çıkmak 

üzere zikr olan yetîmeleri bilâ nafaka beslemeği mültezim oldum dedikde ikrârı bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 

1563). 

Be-mahzar Mehmed bin ‘Alî ve Ahmed bin Mehmed ve Ahmed bin Hâcı Mehmed ve 

Mustafâ bin Aydoğmuş ve Hamza bin İmâm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûre ‘Aynî vasî-i mezbûr Safer ile olan nizâ‘ına Mehmed bin ‘Alî’yi 

vekîl etdim deyu fî meclis-i şer‘ ikrâr idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 

Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

 

124-4 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Mehmed ve Resûl bin Aşık ve Muhterâm bint-i Devlü ma‘a 

Mustafâ bin Aydoğmuş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde kıbleten Seydî oğlu 

Mehmed ve şarken Emîr mülkü ve şimâlen Mustafâ bin Receb mülkü ve garben Nûrullah bin 

İshak mülklerine hudûdu müntehî olan ev yerleri mezkûrun mülkü olup mezkûr Mûsâ 

hissemi ikiyüzaltmış akçaya ve Resûl hissemi yüzelli akçaya ve Muhterâm’a dahî hissemi 

yüzelli akçaya mezkûr Mustafâ’ya cem‘an beşyüzaltmış akçaya bey‘ etdik dediklerinde 

merkûm Mustafâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 

Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Hâcı Mehmed ve Emîr bin Yûsuf ve Mehmed bin ‘Alî ve Pîrî 

bin Nebî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

124-5 Yaralı Keşfî ve Tedâvi İçin Cerrâha Mürâca‘at 

Kazıyye-i ikrâr-ı mecrûh Hasan bin Mehmed ma‘a ‘alâ Mahalle-i Sârkasâblar. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Mahalle-i Sârkasâblar’dan mezkûr Hasan kasığında sağ 

tarafından bıçak ile urulup mecrûh olup mezkûr babası Mehmed bin Ümmet talebiyle 

üzerine varılup mahalle-i mezkûre halkından Mustafâ bin Îvad ve ihve İsmâ‘îl ve Hüseyin 

bin Şa‘bân ve Mûsâ bin Mustafâ ve sâyirleriyle cem‘ olup su’âl oldukda ikrâr idüp ben 

kendimi bıçak ile zikr olan yerden urdum cerâhet benim fi‘lim ile oldu mahallem halkından 

ve sâyirlerden bu husûsa müte‘allık da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur deyüp ba‘dehu mezkûr babası 

Mehmed dahî ikrâr idüp işbu mecrûh oğlum Hasan benim katımda kendüyü zikr olan yerden 

bıçak ile soğlayup mecrûh eyledi mahalle halkında ve sâyirlerde bu husûsa müte‘allık 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur deyüp ve mecrûh-ı mezkûrun vâlidesi Ümmü bint-i Îvad dahî 

ikrâr idüp benim ma‘lûmum oldu oğlum Hasan kendüyü mecrûh eyledi mahalle halkında ve 
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sâyirlerde bu husûsa müte‘allık da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikleri mahallesi halkından 

mezkûrûn kimesneler talebleriyle defter olundu fî evâhir-i Muharremi’l-harâm sene 971 (21-

30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Gaybî bin Hâcı ‘an Mahalle-i Pürçeklü ve Mahmûd bin Mehmed ‘an 

Mahalle-i ‘Abîd ve Velî bin Sarı ‘an Mahalle-i Sırçalu ve Ya‘kûb bin ‘Alî ‘an Mahalle-i 

Fakîhdede ve Selîm bin Bektemur ‘an mahalle-i el-mezbûre ve Mehmed bin Hâcı ‘an 

Mahalle-i Yeni ve Süleymân bin ‘Alî Mahalle-i Hüdâyî ve gayruhum. 

Ba‘dehu mecrûh Hasan’ın valideyni mezkûrân Mehmed ve Ümmü meclis-i şer‘de 

ikrâr ve i‘tirâf kılup Cerrâh ‘Alî bin Cerrâh Hamza ve Yehûd Kurd Cerrâh muvâcehesinde 

ikrâr ve i‘tirâf oğlumuz mecrûh Hasan’a ilâc eylemeğe mezkûrân cerrâha vefât iderse demin 

da‘vâ eylememek üzere izn virdik didiklerinde mezkûrân cerrâhlar bi’l-muvâcehe tasdîk 

idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Ya‘kûb bin ‘Alî ve İsmâ‘îl bin Îvad ve Bayram bin Mustafâ ve Mahmûd bin Mehmed 

ve gayruhum. 

 

124-6 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bekir bin Kerim ma‘a Ahmed bin Hâcı Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Bekir ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûr Ahmed’e 

yediyüz akça borcum var deyu ikrâr idüp sâbıkan sicil olmuşdur virüp hesâblaşdım dedikde 

ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 

1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

124-7 Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin Yahyâ ma‘a Sefer bin Süleymân el-vasî ‘alâ eytâm-ı 

Mustafâ bin Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Süleymân fî meclisi’ş-şer‘ vasî el-mezkûr Sefer 

yüzüne ikrâr ve i‘tirâf kılup vasî-i mezkûr yedinden kırksekiz altun Mahalle-i Durakfakîh’de 

hudûdu ahâli katında ma‘lûm olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ihdâ ve seb‘în Muharremi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile dört altun icâreye aldım didikde vasî-i mezkûr Sefer vicâhen 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-

19 Eylül 1563). 

Şuhûdü’l-hâl. 

Mehmed bin ‘Alî ve Ahmed bin Mehmed ve Hamza bin En‘âm ve Mustafâ bin 

Aydoğmuş ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

124-8 Mülk Satışı (Yer Satışı)  

Bâyi‘ Hızır Çavuş bin Hüdâyî el-vekîl ‘an kıbel-i Ümmü bint-i Îvad müşteri Sinân bin 

Rüstem mebî‘ arzü’l-kâyine fî havlu-i Ağaçolukbaşı hudûd-ı ilâ tarîk kıbleten şarken nehr ve 

tarîk ve şimâlen Sevindik mülkü ve garben Mehmed mülkü ile mahdûd yer semen sikke 23. 

Be-mahzar Hâcı bin ‘Alî ve Habîb Ağa bin Hâcı Mehmed ve el-Hâc İsmâ‘îl bin ‘Alî ve 

Süleymân bin Pîr Ahmed el-kasâb ve Mehmed bin Bâyezîd ve Yûsuf bin Fakîh Ahmed ve 

Nebî bin Pâşâ Dayı ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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124-9 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Bâyi‘a Sittî bint-i Ahmed müşteri Hüdâverdi bin ‘Îsâ mebî‘ menzilü’l-kâyin bir sofa 

bir tâbhâne iki oda bir (...karalı...) fî Mahalle-i Akbaş hudûdu kıbleten Mehmed bin Hızır ve 

şarken Lutfî mülkü ve şimâlen tarîk ve garben tarîk semen 3.300. 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hâcı Sefer bin Mustafâ ve Mehmed bin 

Ahmed ve Dede Bâli bin Yûnus ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

124-10 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Ahmed ma‘a Mehmed bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed merkûm Emrullah’a bir kırmızı ferâce 

ve bir lacuverdi çuka dolama virdim kız karındaşı bana virse gerekdir virmedi şer‘le taleb 

iderim dedikde merkûm Emrullah iki kaftanın aldım (...karalı...) karındaşıma virecek 

olmadım almam vardı ana tuta aldım dedikde ikrârı mezbûr Mehmed Çelebi ile defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Mûsâ bin Ümmet ve Hızır bin Derviş ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

125-1 Vakıftan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ramazân bin (...silik...) be-muvâcehe mütevelli Hasan bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ramazân meclis-i şer‘de mezbûr Hasan 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Hâcı Mustafâ vakfı olan akçadan işbu Hasan 

elinden bin râyicü’l-vakt akça alup kabz eyledim mukâbelesinde Debbâğhâne’de dükkânım 

içinde olan ma‘lûmü’l-hudûd odamı bey‘-i bâtla bey‘ idüp teslîm eylediğimden sonra târîh-i 

sicilden bir yıl temâmına değin yüzyirmibeş akçaya icâreye kabûl eyledim didikde mezkûr 

mütevelli Hasan bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Muharremi’l-harâm sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hasan Çelebi bin 

Yûsuf ve Mustafâ bin ‘Alî. 

 

125-2 Kavga ve Ölürse Diyeti Ödeme Ta‘ahhüdü 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şeyhî bin Seydî Ahmed ma‘a Hûbyâr ‘an Karye-i Girid tâbi‘ Nâhiye-

i Sudirhemi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hûbyâr meclis-i şer‘a merkûm Şeyhî’yi ihzâr idüp 

muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ kılup ‘ammim olan Hâcı bin Nebî’yi muhkem alt idüp hâliyâ 

sâhib-i firâşdır mezkûrdan şer‘le lâzım geleni taleb iderim didikde mezkûr Şeyhî’den su’âl 

olundukda mezkûr Hâcı harmanım basup ben dahî mezbûru alt etdim eğer benim darbımdan 

ölürse ‘arâmetin ben çekeyin deyu ikrâr idüp merkûm talebi ile sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî ve Ramazân bin Bâyezîd ve Hasan bin ‘Abdullah ve 

gayruhum. 

 

125-3 Türbe-i Celâliye Evkâfı Sâlyânesi Alımını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan Beg mütevelli-i Türbe-i Celâliye ma‘a Mehmed Beg el-havâle.  
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki hâliyâ Türbe-i Celâliye kuddise sırrıhu evkâfına mütevelli 

olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim mezkûr Hasan Beg fî meclis-i şer‘ hâss-ı pâdişâhîye 

hükm-i şerîfle havâle gelen mezkûr Mehmed Beg muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr 

idüp türbe-i mezbûreye yıllık hâss-ı pâdişâhîden kırkbin akça sâlyâne olunmuşdur seb‘în 

senesinde vâki‘ olan sâlyâne içün havâle-i mezkûr Mehmed Beg yedinden onbirbinikiyüz 

akça alup kabz etdim didikde mezkûr Mehmed Beg mezbûr mütevelliyi ikrâr-ı muharrerinde 

tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 

971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Hasan bin ‘Alî ve Mustafâ Çelebi bin Hamza Çelebi ve Ahmed bin Hâcı ve 

Muharrem bin Süleymân ve gayruhum. 

 

125-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Meryem bint-i Aslan ma‘a Emrullah bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Emrullah meclis-i şer‘a merkûme Meryem’i ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup Tebrîzî Köprüsü havlusunda kıbleten tarîk-i 

‘âmm ve şarken İbrâhîm Çelebi mülküne ve garben Na‘lband Bâli mülküne ve şimâlen Şeker 

ve karındaşları mülklerine hudûdu müntehî olan üç tahta bağ babam ‘Alî’den intikâl etmiş 

bağdır sen tasarruf idersin hakkımı şer‘le taleb iderim didikde mezbûre Meryem zikr olan 

bağı yirmi yıl vardır tasarruf iderim şirâ-yı şer‘le satun alınmış mülkümdür didikde mezbûr 

Emrullah zikr olan bağı mezbûr Meryem yirmi yıldan berü tasarruf itdüğüne inkâr idüp 

mezbûre Meryem’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden ‘Abdî Çelebi bin İshak 

Hoca ve Yahyâ bin Mehmed ve Süleymân bin Bulud mezkûr Mehmed’den bağı mezbûre 

Meryem yirmi yıl vardır mülkiyet üzere tasarruf ider deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-

ta‘dîli’ş-şer‘î tahlîfü’l-‘ârî şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ oldukdan sonra bilâ mâni‘ on 

beş yıl mürûr iden kazıyyenin istimâ‘ı memnû‘ olmağın mezbûr Emrullah’ın da‘vâsı istimâ‘ 

olunmayup zikr olan bağ mezbûre Meryem’in tasarrufunda kemâkân ibkâ ve mukarrer 

kılınup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter  olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 

Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar İbrâhîm Çelebi bin Pîrî Beg ve ‘Abdî Çelebi bin İshak Hoca ve Bostân 

Çavuş bin Hasan Çavuş ve Mustafâ bin Seydî Ahmed ve gayruhum. 

 

125-5 Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Seydî bin ‘Ömer el-vekîl bi’l-ikrâri’l-âtî Diğin ‘an kıbel-i 

Mehmed Efendi ibn Kemâl. 

Akarra el-Hâc Seydî el-mezbûr el-vekîl ‘an kıbel-i Mehmed Efendi el-mezbûr ‘an 

gıbb-ı sebt vekâlet-i şehâdet-i Pîrî Çelebi bin Süleymân ve ‘Abdî Efendi bin Nebî bi-enne el-

müvekkil-i el-mezbûr (...silik...) bey‘-i sahîh-i şer‘î min Mehmed Efendi ibn Hasan el-

müderris ve hüve iştirâ-i minhümâ hüve mülkihu ve zâlike cemî‘ü’l-menzili’l-(...silik...) bi’s-

sübûti’l-kâyin fî Mahalleti Kürkçü min mahallât-ı Konya el-müntehiye hudûd-ı ile’t-tarîki’l-

hâs kıbleten ve Ramazân ve şarken tarîk ve şimâlen tahte’l-kal‘a ve garben cümletü’l-hudûd 

semen-i mu‘ayyen kadaru (...silik...) dirhem makbûz ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike hurrire fî 

evâ’il-i Saferi’l-muzaffer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Osmân bin Günek ve Hüseyin bin Mahmûd ve ‘Alâ’eddîn Efendi el-Kazâ-

i Belvîrân ve ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Mehmed bin Hamza Sofî ve ve gayruhum mine’l-

cemmi’l-gafîr. 

Ba‘dehu zikr olan bey‘ fesh olunmuşdur ‘amel olunmaya. 
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125-6 Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin ‘Alî ma‘a Hasan bin Âhî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Hasan’a dörtbin akça deynim olup üçbin akçasına Çandır Değirmeni dimekle ma‘rûf 

değirmenden  altı sehm hakkımı bundan akdem rehn komuşidim hâliyâ zikr olan hakkımın 

mahsûlün târîh-i kitâbdan bir yıla bin akçaya virdim yıl temâm oldukda üçbin akçayı vire 

virmez ise zikr olan değirmen beyne’t-tâlibîn bey‘ oluna her neye çıkarsa bey‘ olunup 

haklaşıla didikde mezbûr Hasan tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 

971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Ağa bin Hızır ve Halîl bin Mahmûd ve ‘Abdî bin Mehmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

125-7 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mahmûd bin Mustafâ ‘an kıbel-i zevcetuhu Muhsine bint-i ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Muhsine Kamer nâm câriye da‘vâsı husûsuna 

zevci mezbûr Mahmûd’u vekîl itdüğü Bekir Çelebi bin Hâcı ve Mustafâ bin ‘Alî 

şehâdetleriyle Mahmûd bin İbrahîm muvâcehesinde sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

 

125-8 Câriye Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i vekîl-i mezkûr mezkûre müvekkiletem mezbûre Kamer’i merkûm 

Mahmûd’dan Manisa’da üçbin akçaya satun aldı dedikde kelimâtı mezbûr Mahmûd talebiyle 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

 

125-9 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Sâlih bin Ahmed ma‘a Ahmed bin Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sâlih’in mazı bahâsından yüzyirmi altun hakkı 

yemînden nukûlüyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 

971 / 20-29 Eylül 1563). 

 

126-1 Mirâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır Çavuş meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup müteveffâ babam Mevlânâ Hüdâyî’nin ‘akârdan gayrı tecemmülât hâneden ve gayrıdan 

onikibin akçadan benüm ve müvekkiletem hemşîrem Şemsî hissesiçün asâleten ve vekâleten 

altmışiki altun alup kabz etdim zikr olan muhallefâtdan ‘akârdan gayrıda benüm  ve 

Şemsî’nin da‘vâmız yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersek masmû‘ olmaya dedikde 

mezbûrun karındaşları fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ve ‘Osmân Çelebi tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Muharrem sene 971 (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Ağa bin Hızır ve Hamza Dede bin Selîm ve Bekir Beg bin Hâcı 

ve Üstâd Safer bin Sinân ve Halîl bin Mahmûd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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126-2 Mirâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Osmân Çelebi bin Mevlânâ Hüdâyî ma‘a ihve Mehmed Çelebi ve Hızır 

Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Osmân Çelebi mezkûrân karındaşları 

muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ kılup benüm mevâcibimden merhûm babam hayli hakkım alup 

kabz idüp ol mukâbelede mâlından ikiyüz sikke fılori ikrâr etmişdir şer‘le taleb iderim 

dedikde mezkûrân Mehmed Çelebi ve Hızır Çavuş inkâr idüp müdde‘î-i mezkûr ‘Osmân 

Çelebi’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Hamza Dede bin Selîm ve 

Mehmed bin Habîb merhûm-ı mezkûr kabl-ı vefâtuhu bir yıl evvel sıhhatinde iken oğlu 

‘Osmân Çelebi’ye alup kabz etdiği mevâcibi mukâbelesinde ikiyüz sikke fılori ta‘yîn etdi 

deyu şehâdet etdiklerinde mezkûrân kabûlüyle şehâdetleri gıbbe’t-ta‘dîl hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 

1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

  

126-3 Vekîl Aracılığıyla Mülk Satışı 

Kazıyye-i vekâlet-i Pervâne bin ‘Abdullah el-vekîl ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Mehmed 

Subaşı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre ‘Âyşe Hatun Tûtî Mahallesi’nde kıbleten ve 

şarken tarîk-i hâs ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garben Cemâl mülküyle mahdûd evlerini el-

Hâc Seydî bin ‘Ömer’e altıbin akçaya bey‘ idüp ikrâra mezbûr Pervâne’yi vekîl etdüğü 

Süleymân bin Mehmed ve Mehmed bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâ’il-i Saferi’l-muzaffer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘inde’ş-şâhidân el-mezbûrân ve el-Hâc Nûrullah bin ‘Alî ve ‘Alâ’eddîn 

Efendi Kazâ-i Belvîrân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûr Pervâne altıbin akçayı alup kabz etdim didüğü Hâcı Seydî talebiyle 

tahrîr olundu fî’t-târîh el-mezkûr. 

Be-mahzar Hâcı Emrullah ve ‘Osmân (...silik...). 

Ba‘dehu mezbûr Pervâne ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûr mahdûd evi ihdâ ve seb‘în ve 

tis‘ami’e Saferi gurresinden ilâ sene-i kâmile yevmi altışar akça hesâbı üzere yediyüzyirmi 

akçaya kabûl etdim didikde mezbûr  Hâcı Seydî virdüm deyüp tarafeyn rızâlarıyla sebt-i sicil 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Alâ’eddîn Halîfe bin ‘Osmân Halîfe. 

 

126-4 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Tursun bin Mehmed el-vekîl ‘an kıbel-i Mustafâ bin Erdoğdu. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ havlu-i Bityemez’de kıbleten 

Türâbekmez ve şarken Hâcı Velî mülkü ve şimâlen tarîk ve garben Hâcı mülkü ile mahdûd 

olan bağın bey‘ine ve kabzına mezkûr Tursun’u vekîl etdüğü Arslan bin ‘Abdullah ve 

Mehmed bin Erdoğdu şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 

971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Hüseyin bin Celâl ve Ahmed bin Hüseyin ve Hasan bin Mehmed ve ‘Abdî 

bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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126-5 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nefîse Hatun bint-i Mustafâ ma‘a Tursun bin Mehmed el-vekîl ‘an 

kıbel-i Mustafâ bin Erdoğdu. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Nefîse Hatun fî meclisi’ş-şer‘ vekîl-i mezbûr 

Tursun muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan akdem mezkûr Mustafâ’ya karz-ı hasen 

yirmisekiz altun virmişidim hâliyâ vekîl-i mezkûr Tursun yedinden bi’t-temâm alup kabz 

etdim gayrı bir habbe hakkım kalmadı didikde mezkûr Tursun bi’l-vekâle tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

126-6 Alacağın Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bâyezîd bin Pîr Ahmed ma‘a havâle Halîl Beg bin Hasan ‘an 

‘ulûfeciyân-ı yemîn. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Bâyezîd fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Halîl Beg 

yüzünde bi’t-tav‘ ikrâr idüp bundan akdem Konya Emîrânesi Mukâta‘ası’na emîn olan Üstâd 

‘Alî’nin üçbin akça zarar-ı mâlına ve tahvîl-i âhir oldukda haklaşup yine kefîl olmuşidim 

mezkûrun tahvîli âhir olmadın mezkûr havâle Halîl Beg zikr olan kefâlet içün benden bin 

akça alup zikr olan akçanın alınmasıçün Âsitâne-i Sa‘âdet’den hükm-i şerîf getürmüşüm 

hâliyâ meblağ-ı mezkûru merkûm havâle Halîl Beg’den hükm olunup bi’t-temâm alup kabz 

etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezkûr Halîl Beg dahî bi’l-muvâcehe tasdîk idüp 

bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Yitilmiş Ağa bin Dâvud ve Nûrullah bin ‘İvaz ve İmîrza bin ‘Alî ve 

gayruhum.  

 

126-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i İbrâhîm bin Ahmed ma‘a Rusul bin Tura Hâcı. 

Mezkûr İbrahîm merkûm Rusul üzerinde merkeb bahâsından yüzbeş akça hakkı zâhir 

olup sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

 

126-8 Anbarda Bulunan Mahsûlün Çalınması Hâlinde Zararı Ödemeyi Kabûl Etme 

Kazıyye-i ikrâr-ı cemâ‘at-i Karye-i Yenicekapı ma‘a Derviş Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki karye-i mezbûre cemâ‘atinden İmâm Mehmed Fakîh ve 

Hasan bin Bayrâm Gâzi ve Süleymân bin Çırak ve ‘Alâ’eddîn bin Hamza ve Pîr ‘Alî bin 

(...okunmuyor…) nâm kimesneler ikrâr ve i‘tirâf kılup merkûm Derviş Beg karyemiz 

mahsûlün cem‘ idüp anbar virdik füruht zemânı olunca anbarın ağzından sökmek ve hırsuz 

almak zararın kabûl etdik dediklerinde mezbûr Derviş Beg tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî  evâ’il-i Saferi’l-muzaffer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Ca‘fer Halîfe en-nâyib ve Tabîb Hasan Halîfe ve Şeyh-i Zâviye-i Fakîh 

Ahmed Sultân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

126-9 Kapıya Katran Sürme 

Kazıyye-i ikrâr-ı cemâ‘at-i Yenicekapı ma‘a Süleymân bin Hüseyin. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki karye-i mezbûreden mezkûrûn kimesneler ve gayrı fî 

meclisi’ş-şer‘ edâ-yı şehâdet idüp merkûm Süleymân’ın kapusuna katran sürmüşler mezkûre 

evi cemâ‘ati müstakîm doğru kimesnelerdir eyi bilürüz yaramazlıkların görmedik ve 

işitmedik katran garazan sürülmüşdür dediklerinde mezbûr Süleymân talebi ile tahrîr olundu 

hurrire fî evâ’il-i Saferi’l-muzaffer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

126-10 Borç İkrârı 

Akarra Bâli bin Aydoğmuş bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi min semeni’l-‘add meblağ-ı 

tis‘ami’e dirhemen li-Safer bin Süleymân bi’l-va‘de el-mu‘ayyene ilâ temâmi’ş-şehr 

Saferü’l-muzaffer sene 971 ikrâren şer‘iyyen hurrire fî evâ’il-i şehr-i mezkûr (1-10 Safer 971 

/ 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve ‘Ömer el-kâtib ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

126-11 Borç İkrârı 

Akarra Nebî bin Mahmûd bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi min semeni’l-(...karalı...) 

meblağ-ı tis‘ami’e ve sittîn dirhemen li-Kara Bekir bin İskender ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike 

ve hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

 

126-12 İçki İçildiğinin Tescîli 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki işbu Mûsâ bin Durmuş’un ağzında râyihâ-i hamr var 

idüğü Kerîm ve Mustafâ nâm kimesneler şehâdetleri ile sâbit olup sebt-i sicil olundu hurrire 

fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

127-1 Hırsızlık Da‘vâsından Ferâgat  

Kazıyye-i ikrâr-ı Bâli bin Mustafâ mültezim-i sâbık Emîrâne-i Belvirân ve Aladağ 

ma‘a Mehmed bin Ganî Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki tahvîl-i sâbıkda mezkûr mukâta‘aya ve ana tâbi‘ olanlara 

mültezim olan mezkûr Bâli fî meclisi’ş-şer‘i’ş-şerîf bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf idüp 

bundan akdem Rûmdiğin nâm karyede sâkin olan mezkûr Mehmed evim açup iki çuka 

kaftanım ve üç ‘aded dülbendim ve mîrî akçadan üçyüz sikke altun yoldaşımın bir kumaş 

kaftanın alup ve mezkûr Mehmed’in babası zikr olan esbâbın bir mikdârın virüp ve gayrısın 

bâkî ondadır deyu ikrâr idüp (...silik...) inkâr ider hayfdır şer‘le taleb iderim deyu hükm-i 

şerîf ve kul getirmişidim hâliyâ muslihûn araya girüp altmışdört sikke fıloriye ıslâh etdiler 

ben dahî bedel-i sulh olan altmışdört sikke fılori bi’t-temâm alup kabz etdim zikr olan 

husûsların ve dâhî ve bundan âhar zinâ kasdıyla evime girdin deyu da‘vâ ve nizâ‘ etmişdim 

min ba‘d cemî‘inden ferâgat etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur mezkûr Mehmed’in zimmetini 

zikr olan da‘vâmdan ibrâ ve iskâd etdim min ba‘d da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur ba‘de’l-yevm 

da‘vâ ve taleb idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde ve mezkûr Mehmed bin 

Ganî dahî bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Bâli iki yund ve bir ‘Arab ve bir at 

ve beş kıt‘a kalicem sirka idüp kalicenin iki kıt‘asın virüp ve birin elinde görmüşlerdir şer‘le 

taleb iderim deyu hükm ve kul getürmüşdüm hâliyâ yine müslümânlar araya girüp ıslâh 

etdiler es-sulh-ı hayr fehvâsıyla ‘amel kılunup mezkûr olan (...silik...) bedel-i sulh virdüğüm 

meblağdan mezkûr Bâli’nin zimmetin ibrâ ve iskât etdim min ba‘d da‘vâm ve nizâ‘ım 
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yokdur ba‘de’l-yevm da‘vâ ve nizâ‘ sâdır olursa ‘inde’l-hükkâm masmû‘ olunmaya didikde 

tarafeynden birbirleri muvâcehelerinde tesâduk ve tesâdür vâki‘ olup mezkûrların ikrârları 

talebleriyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Saferi’l-hayr sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-

29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mevlânâ ‘Alâ’eddîn Efendi el-kâdı-i Belvîrân ve Mehmed Çelebi bin Pîr 

Mehmed Hoca ve Ahmed Çavuş bin Mûsâ ve Velî bin Halîl ve Bayram Sofî bin Mûsâ Pâşâ 

ve Hüdâverdi bin İlyâs ve Sâlih bin Hüseyin ve Erdoğmuş bin Halîl ve ‘Alî Dede bin 

Mustafâ. 

 

127-2 Câriye Satışından Olan Borca Karşılık Vekîl Aracılığıyla Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hoca Mü’min bin Satı ma‘a Mûsâ bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hoca Mü’min fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Mûsâ 

mahzarında ikrâr idüp bundan akdem mezkûr Mûsâ’dan altmışsekiz sikke fıloriye bir câriye 

almışidim el-ân zimmetimde edâ olunacak deynimdir târîh-i kitâbdan otuz gün va‘de olup 

otuz güne değin edâ iderim idemez isem Hatîb Mehmed Çelebi Mahallesi’nde kıbleten tarîk 

ve şarken Hâcı Saruhân ve şimâlen Debbâğ Hamza ve garben Debbâğ Elvân mülkleri ile 

mahdûd babam mezkûr Satı’nın mülk evlerini işbu Seydî bin Satılmış devrî vekîlim olup 

otuz gün temâm oldukda zikr evleri bey‘ idüp mezkûr Mûsâ’ya câriye bahâsından olan 

deynimi edâ ide didikde mezkûr Seydî kefâlet-i mezbûreyi kabûl itdikden sonra mezkûr Satı 

dahî vech-i meşrûh üzere olan kazıyyeyi kabûl etdikden sonra mezbûrların ikrârların mezkûr 

Mûsâ tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 

971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Hâcı Hızır bin Hâcı ‘Ömer ve Mehmed bin Durduhân ve Erdoğdu bin 

Şa‘bân ve gayruhum. 

 

127-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye ikrâr-ı Durmuş bin Emrullah ‘an kıbel-i Hüsnâ bint-i Ahmed Ağa be-

muvâcehe-i  Hüseyin Fakîh bin Pîrî el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı müteveffâ Ahmed Ağa el-

mezkûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Hüsnâ’nın babası mezkûr Ahmed Ağa’dan irs-i 

şer‘le intikâl iden hisse-i şer‘iyesinin da‘vâ ve talebine mezkûr Durmuş’u vekîl idüp vekâleti 

Üstâd bin ‘Abdulkerîm ve ‘Abdî bin Ahmed Ağa şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Hamza ve Beydullah bin Bâyezîd ve ‘Abdî bin Mehmed ve 

gayruhum.  

 

127-4 Ra‘iyyet Resmi Da‘vâsı  

Kazıyye-i Hasan bin Ahmed ‘an erbâb-ı tîmâr mutasarrıf-ı Karye-i Kapucukavlusu(?) 

tâbi‘-i Kazâ-i Gülnar ma‘a İbrâhîm bin Halîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘a Aynedâr 

Mahallesi’nde sâkin merkûm İbrâhîm’i ihzâr idüp sen benüm ra‘iyyetimsin berâtım 

târîhinden beri hakkım taleb iderim dedikde mezkûr sipâhînin elinde olan sûret-i deftere 

nazar olundukda kendi mukayyed olup nim çift ta‘yîn olunmağın berâtı mûcibince târîhi 

sittîn ve tis‘ami’e Şa‘bân’ından virilmiş bulunmağın ol târîhden berü mezkûrun hakkı hükm 

olunup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 
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Be-mahzar Ahmed bin Hâcı ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Osmân bin Günek ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

127-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı)  

Kazıyye-i ikrâr-ı Velî bin ‘Alî ma‘a Sefer Hoca bin Mehmed kâ’im-makâm-ı Mehmed 

Hoca bin Seydî el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Kürsü-i Türbe-i Celâliye. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Velî fî meclis-i şer‘ merkûm Sefer Hoca 

muvâcehesinde ikrâr idüp Havlu-i Kazalta’da(?) kıbleten tarîk ve şarken Hâcı Hızır ve 

şimâlen Hâcı Derviş ve garben tarîke müntehî olan mülk bağımı bin akçaya işbu kâ’im-

makâm-ı mütevelli Sefer Hoca’ya bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene seb‘în ve tis‘ami’e 

Cemâziye’l-âhirinin ibtidâsından ilâ temâmü’s-sene yüzoniki akça kirâya kabûl etdim 

didikde mezkûr Mehmed Hoca vicâhen tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Emrullah bin Hâcı Yûsuf ve Sefer Hoca bin Mehmed ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

127-6 Borç İkrârı 

Akarra ‘Ömer bin Hamza bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ-ı erba‘ami’e dirhem 

li-Mehmed bin Yûsuf  ‘an berâ’i’s-sûr(?) ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

 ‘İnde’l-mezkûrîn. 

 

127-7 Borç İkrârı 

Akarra Emîr bin ‘Ömer bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ selâsemi‘ete ve isnâ 

dirhem fızzâ râyic-i fî’l-vakt min semeni’l-kâyin ve’l-esbâb li-Mustafâ bin ‘Alî ve âhihu 

Seydî ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Memî bin Fakîh ve Mustafâ bin Çırak ve Durmuş 

bin İbrâhîm ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

127-8 Mülk Satışı (Yer Satışı)  

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Hâcı Yûsuf ma‘a Halîl Çelebi bin el-Hâc Emrullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Halîl 

Çelebi elinden yüz altun vakf akçayı alup havâli-i Sarıkasâblar’da kıbleten tarîk ve şarken 

Hâcı Bâli tarlası ve şimâlen Hâcı Mustafâ vakfına ve garben Îvad Kasâboğlu Mustafâ 

mülküne hudûdu müntehî olan yeri bey‘ idüp târîh-i defterden ilâ sene yediyüzyirmi akça 

icâreye kabûl etdim dedikde mezkûr Halîl Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Ahmed Halîfe bin Pâşâ ve Mehmed Çelebi bin Pîr Ahmed ve Mustafâ 

Çelebi bin el-Hâc Lutfî ve Pîr Ahmed bin Hâcı Mehmed ve el-Hâc Süleymân bin Hüseyin ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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127-9 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Hasan Pâşâ Beg bin Pîr ‘Ömer ‘an kıbel-i âhihu Selîme 

bint-i Hoca Beg.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Selîme Hatun Havlu-i Dikilitaş’da kıbleten ve 

şimâlen ve garben tarîk-i ‘âmm ve şarken Külahcı bağıyla ve içinde dört dönüm yerlerin ve 

mahdûd olan mülk bağımın bey‘ine ve i‘tâ-yı hüccete mezkûr Hasan Pâşâ Beg’i vekîl idüp 

vekâleti Hüseyin bin Bâyezîd ve Halîl Beg bin Güvendik şehâdetleri ile sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

(...silik...) ve Halîl Beg bin Güvendik ve ‘Abdurrahman bin (...karalı...) ve Emîr 

Ahmed bin ‘Alî. 

 

128-1 Mülk Tasarrufu Da‘vâsı  

Kazıyye-i Hoca Velî bin ‘Alî ma‘a Mehmed bin Ahmed Ağa evlâdı ‘Abdî ve Hüseyin 

ve ‘Abdurrahman ve Hoca ve Durmuş bin ‘İmrân el-vekîl ‘an kıbel-i Zülfü ve Hüsnâ bint-i 

merhûm Ahmed Ağa ‘an yed-i Muhyiddîn el-mevlâ bi-hâzihi el-kısmet-i hilâfe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Velî’nin mezbûrûn ‘Abdî ve Hüseyin ve 

‘Abdurrahman ve Cûra ve vekîl-i mezkûr Durmuş ile havâli-i Selîfâr’da bir kıt‘a yerde 

nizâ‘ları olup şer‘ ile görülmesi teklîf olunup mahall-i nizâ‘ın üzerine varılup ‘akd-ı meclis 

oldukda mezbûr Hoca Velî mezbûrûn kimesneler muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i 

müdde‘î kılup on yıldan ziyâdedir ki merkûm Ahmed Ağa fevt olup havâli-i mezbûrede bir 

kıt‘a bağı ve ona muttasıl bir kıt‘a yeri ki hudûdu kıbleten Üstâd Muhyiddîn mülküne ve 

çaya  ve şarken kâfir Kara’ya(?) ve şimâlen ırmağa ve garben vakf bağa ve Hâcı Receb’e 

müntehîdir lâzımü’l-edâ deynim içün bey‘ olundukda zikr olan bağın ve yerin nısf-ı şâyi‘ini 

üçbin akçaya mezkûr Durmuş ve Hüsâm Fakîh bin Pîrî nâm vasîleri bey‘ idüp satun aldım ol 

târîhden beri iştirâk üzere tasarruf iderim şimdiki hâlde tasarrufuma mâni‘ olurlar didikde 

mezkûrûn kimesneler bağa muttasıl olan yerin nısfı bey‘ olunmamışdır yalnuz bağ bey‘ 

olunmuşdur deyu inkâr idüp müdde‘î Hoca Velî’den da‘vâsına muvâfık beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden ‘Osmân bin ‘Alî ve Hâcı Beg bin Ahmed Ağa ve vasî-i 

mezkûr Hüsâm Fakîh edâ-i şehâdet idüp zikr olan bağa muttasıl yerin nısf şâyi‘asıyla bağın 

nısfı ile üçbin akçaya Hoca Velî’ye bey‘ olunup Hoca Velî dahî satun almışdır şehâdet ideriz 

didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup zikr olan yerin nısf şâyi‘i mezkûr Hoca 

Velî’ye hükm olunup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Saferi’l-muzaffer sene 971 (11-20 

Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Üstâd Muhyiddîn bin Seydî ve Seydî Dede bin Asılbegi ve Sarâc Hüseyin 

bin Bâyezîd ve Hüsâm bin Memî ve ‘Osmân bin Hâcı ve Hâcı Mûsâ bin Ümmet ve Mehmed 

bin Nasrullah ve ihve Bostân ve ‘Alî bin Velî. 

 

128-2 Mîrâs 

 Kazıyye-i kısmet-i Hoca Velî bin ‘Alî ma‘a ‘Abdî ve Hüseyin ve ‘Abdurrahman ve 

Cûra ve Zülfü ve Hüsnâ ‘an yed-i Muhyiddîn el-mevlâ bi-hâzihi el-kısmet-i hilâfe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hoca Velî mezbûrûn ‘Abdî ve Hüseyin ve 

‘Abdurrahman ve Cûra ve Zülfü ve Hüsnâ evlâ Ahmed Ağa ile havâli-i Sahrâ’da iştirâk 

üzere mutasarruf oldukları beş kıt‘a yerin kısmetin taleb idüp kısmeti bu fakîre tevfîz olunup 

ehl-i haberden Seydî Dede bin Asılbegi ve Sarâc Hüseyin bin Bâyezîd ve Hüsâm bin Memi 

ve ‘Osmân bin Hâcı ve Hâcı Mûsâ bin Ümmet nâm kimesneler ile kısmet olunup zikr olan 

beş kıt‘a yerden büyük yer dimekle ma‘rûf olan yerin kıble tarafından nısfı ki hudûdu 
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kıbleten ve şarken tarîk-i hâssa ve şimâlen ‘Abdî ve Hüseyin yerine ve garben tarîk-i ‘âmma 

müntehîdir dört ağac-ı ceviz ve bir ağac-ı armud ile Hoca Velî’ye ta‘yîn olunup zikr olan 

yerden bir kıt‘a yer ki Velîoğlu yeri dimekle ma‘rûfdur hudûdu kıbleten tarîk-i ‘âmma ve 

şarken Seydî Dede bin Asılbegi ve şimâlen ve garben ırmağa müntehîdir dört ceviz ağaçları 

ve iki kavak ağaçlarıyla mezkûr Hoca Velî’ye ta‘yîn olunup ve harman yerinin garb 

tarafından nısfı dahî Hoca Velî’ye ba‘dehu mezkûr büyük yerin şimâl tarafında nısfı ki 

hudûdu kıbleten Hoca Velî ve şarken ‘Abdulkâdir ve şimâlen ve garben tarîk-i ‘âmma 

müntehîdir ve sürülmüş bağ kurbunda bir kıt‘ yer ki hudûdu kıbleten Nasrullah ve şarken 

Mehmed bin Asılbegi ve şimâlen ve garben ırmağa müntehîdir ve bir kıt‘a yer dahî ki 

Elberde yeri dimekle ma‘rûfdur hudûdu kıbleten ırmağa ve şarken Nasrullah ve şimâlen ve 

garben kezâlik ve bir kıt‘a yer dahî ki harman yeri altındadır hudûdu kıbleten tarîk-i ‘âmma 

ve şarken ırmağa ve şimâlen tarîk-i hâssa ve garben kezâlik içinde eşcâr-ı müsmîre ve gayr-ı 

mühmiresi ile mezkûrûn ‘Abdî ve Hüseyin ve ‘Abdurrahman ve Cûra ve Zülfü ve Hüsnâ 

nâm kimesnelere ta‘yîn olunup ve harman yerinin şark tarafından nısfı dahî mezkûrûn 

kimesnelere ta‘yîn olunup tarafeynden vech-i meşrûh üzere kısmeti bi’l-asâle ve’l-vekâle 

kabûl idüp rızâlarıyla vâki‘-i hâl defter olundu. 

Şuhûdü’l-mezbûrûn ve Hüsâm Fakîh bin Pîrî ve Mehmed bin Nasrullah ve ihve Bostân 

ve ‘Alî bin Velî ve gayruhum. 

 

128-3 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed Beg bin ‘Îsâ ma‘a ‘Alî Beg bin Durdu. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed Beg meclis-i şer‘a mezkûr ‘Alî Beg’i 

ihzâr idüp üzerine takrîr-i da‘vâ kılup mezkûr ‘Alî Beg bana hilâf-ı şer‘ envâ‘ kelimât 

etdüğünden gayrı bire geyik diyüp yumruk ile başıma urdu şer‘le hakkım taleb iderim didi 

mezkûr ‘Alî Beg’den su’âl olundukda inkâr ile cevâb virüp merkûm Ahmed Beg’den sıdk-ı 

da‘vâsına muvâfık beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Ca‘fer Çavuş bin ‘Osmân 

ve Çini bin Ahmed edâ-i şehâdet idüp mezkûr ‘Alî Beg merkûm Ahmed’in başına yumruk 

ile vurup darb itdüğünden gayrı bire geyik didi deyu şehâdet etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 

971 / 20-29 Eylül 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Mehmed Çelebi bin Ahmed Hoca ve ‘Abdî Beg bin ‘Abdullah ve 

Ramazân Beg bin ‘Abdullah ve Seydî Beg bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

128-4 Tîmâr Mahsûlü Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çavuş ‘an erbâb-ı tîmâr ma‘a Emîr bin 

Bâyezîd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed Çelebi mezkûr Emîr muvâcehesinde 

ikrâr idüp berât-ı pâdişâhî ile mutasarrıf olduğum nefs-i Eremsun(?karalı) ve gayrıda vâki‘ 

olan tîmârımın seb‘în senesinin mübârek Ramazân’ı ibtidâsından ilâ temâmü’s-sene bir yıllık 

mahsûlün mezkûr Emîr’e yüz sikke fıloriye bey‘ etmişidim hâliyâ bi’t-temâm alup kabz 

etdim bir habbe hakkım kalmadı dedikde mezkûr Emîr tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Bostân Çavuş bin Bâli ve Durmuş Voyvoda ve Mehmed Çelebi Efendi el-

kâdı-i Anduğu sâbıkan ve ‘İvaz bin Turgud ve gayruhum. 
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129-1 Yer Mülkiyeti Da‘vâsı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Piyâle bin ‘Abdullah ma‘a ‘Osmân bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Osmân meclis-i şer‘a merkûm Piyâle’yi ihzâr 

idüp benüm kadîmden çiftliğim olan yeri sen tasarruf idersin şer‘le taleb iderim dedikde 

merkûm Piyâle cevâb virüp zikr olan yeri sipâhîden tapuya aldım deyu hüccet ibrâz etdikde 

nazar olunup zikr olan yer Mezra‘a-i Yazlık’da olup sipâhîsi olan Mehmed Çelebi bin Nasûh 

Çelebi kıbleten ve şarken tarîk-i ‘âmmla ve şimâlen ve garben nehr ile mahdûd olan yer 

yirmi yıl mikdârı boz kalup tapuya müstehak olmağın târîh-i hüccetden üç yıl evvel Piyâle 

bin ‘Abdullah’a altıyüz akçaya bi-tarîki’t-tapu bey‘ idüp semenin dahî kabz etdim eline 

temessük virdik dimeğin hüccet virilmiş bulunup mezkûr ‘Osmân’a su’âl olundukda zikr 

olan yeri bi-akîl(?) yedi dokuz yıl mikdârı battâl oldu sonra gene Mehmed Çelebi’den satun 

aldım dedikde mezkûr Mehmed Çelebi zikr olan yeri mezkûr Kör ‘Osmân’a satmadım 

satdığım yer âhardır deyucek zikr olan yeri mezkûr Mehmed Çelebi’den satun aldığına 

‘Osmân’dan beyyine taleb olundukda şâhidim yok yemîn olsun dimeğin yemîn-i billah 

etdikden sonra zikr olan yer mezkûr Piyâle’ye hükm olunup defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Saferi’l-muzaffer  sene 971 (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Nazar ve Mahmûd bin Mehmed ve Nûrullah bin 

Bârî(?) Hoca ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

129-2 Mülk Satışı (Yer satışı) 

Kazıyye-i vekâlet-i Emrullah bin Hâcı Yûsuf ‘an kıbel-i Ümmü bint-i ‘Abdî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Ümmü Sadırlar kurbunda kıbleten ve şimâlen 

tarîk ve şarken Yûsuf yeri ve garben Cellâh Mustafâ yeri ile mahdûd yerini bey‘a ve kabz-ı 

semene ve i‘tâ-yı hüccete mezkûr Emrullah’ı vekîl etdüğü ‘Osmân bin Aydoğmuş ve 

Emrullah bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup vekîl-i mezkûr zikr olan yeri Mûsâ bin 

Sevindik’e ve ‘Abdulkâdir bin ‘Îsâ’ya ellialtı altuna bey‘ etdim didüğü tahrîr olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

 Be-mahzar Emrullah bin Mustafâ ve Velî bin Hüseyin ve ‘Osmân bin Aydoğmuş ve 

‘Alî bin Kara Beg ve ibnuhu Emrullah ve Hasan bin Ahmed. 

 

129-3 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Kasâb ma‘a Mehmed bin Minnet. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Kasâb Hâcı ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr 

Mehmed’e koyun bahâsından otuzyedi altun ve yirmi akça deynim vardır târîh-i defterden 

altı güne değin virecek oldum didikde ikrârı mezbûr Mehmed talebiyle defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr ‘inde’l-mezbûrîn (1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563). 

 

129-4 Nâmzedlik Da‘vâsı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır Beg bin Mehmed ‘an gulâm Şahin ma‘a Hürmet bin Murâd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır Beg fî meclis-i şer‘ mezbûr Hürmet 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan akdem mezkûr Hürmet’in kızı 

Hûndî’ye nâmzed olmak içün yirmi sikke fılori ve bir kilim virmişidim ba‘dehu mezkûr 

Hürmet virmeyüp nizâ‘ etdikde hakkımı taleb etmek içün Âsitâne-i Sa‘âdet’den hükm-i şerîf 

ve kul getürmüşidim hâliyâ müslümânlar araya girüp bir ak ulak ve bir ala tosun virüp mâ-

beynimizi ıslâh etdiler bedel-i sulh içün ben dahî zikr olan ulağı ve tosunu alup kabz etdim 
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min ba‘d nâmzedlik husûsunda ve gayrıda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur min külli’l-vücûh 

ferâgat etdim da‘vâ ve nizâ‘ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde mezkûr 

Hürmet dahî ikrâr idüp benüm dahî bedel-i sulh olarak virdüğüm ulakda ve tosunda da‘vâ ve 

nizâ‘ım yokdur ben dahî da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm masmû‘ olmaya didikde tarafeynden 

birbirini tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 Safer 

971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Mustafâ bin Mehmed ve Ahmed bin Hâcı ve 

Mihr‘alî bin İlyâs ve Karaca bin İlyâs ve Mehmed Çavuş bin Halîl Fakîh ve gayruhum. 

 

129-5 Alacak Da‘vâsı  

Kazıyye-i İbrâhîm bin ‘Alî ma‘a Yûsuf bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm davar bahâsından yüzonbeş akça almam 

var dedikde mezkûr Yûsuf virüp hesâblaşdım deyüp gıbbe’l-inkâr beyyine ‘âciz olmağın 

merkûm İbrahîm yemîn-i billah etdikden sonra meblağ-ı mezkûr hükm olunup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar İbrahîm bin Ahmed ve Hâcı bin Ramazân ve Ahmed bin Hâcı ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

129-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed Çelebi bin Mûsâ ma‘a Ahmed bin Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed Çelebi meclis-i şer‘a merkûm Ahmed’i 

ihzâr idüp senün karındaşın müteveffâ Ca‘fer üzerinde benüm mûrisim Hasan’ın 

dörtyüzaltmış akça alımı vardı sahan ve tepsi ve tencere ve nukûddan Aynedâr 

Mahallesi’nde şarken Hızır mülkü ve kıbleten tarîk ve şimâlen Sarâc ve garben Mustafâ 

mülkü ile mahdûd bir oda ve bir ahur ve hayâtı rehn kodu didikde gıbbe’l-inkâr Seydî bin 

Üveys ve Hüdâverdi bin Mûsâ kazıyye vech-i meşrûh üzere olmuşdur deyu şehâdet 

etdiklerinde gıbbe’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 Safer 

971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Mustafâ ve Sâlih bin Mahmûd ve Mustafâ bin ‘Alî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

129-7 Ev Basma Da‘vâsı 

Kazıyye-i Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ bi-kıbel-i ‘an müdde‘î-i Muhyiddîn Efendi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Bazarbaşı Hüseyin’in Kara ‘Alî Çavuşoğlu 

Bâyezîd nâm sipâhî beş nefer hizmetkârı  ile Merâm Deresi’nde bağ evinde evin basup 

hakâret eyledi deyu şikâyet olundukda za‘îmü’l-vakt Durmuş Kethüdâ ile mahall-i hâdiseye 

varulup istifsâr  olundukda ol mahalde hâzır olan Hallâc ‘Abdî bin Hamza ve Hızır bin 

Mustafâ ve Mehmed bin Şahin ve Kara Mahmûd bin Kutlu ve Muslihiddîn bin Hâcı Hasan 

ve Yûsuf bin Kasâb ‘Alî ve Seydî bin ‘Alî nâm müslümânlar haber virüp mezkûr Bâyezîd 

sipâhî kulu Gazanfer ve Ferhâd subaşısı iki yoldaşı dahî altı nefer kimesne âlet-i harble 

mezkûr Hüseyin’in evin basup Hüseyin nâm hidmetkârın cebren alup gitmek istediklerinde 

kurtulmak içün evlerine kaçup cebr ile girüp ehl ve ‘ıyâlimiz yanından çeküp ve mezkûr 

Hüseyin’i ve ba‘zı âdemlerini kılıç arkası ile urup hakâret eylediler dedikleri müşârün-ileyh 

Durmuş Kethüdâ ma‘rifetiyle defter olundu ba‘dehu mezkûrûn ehl-i fesâd Değirmencioğlu 

Mustafâ’nın evinde şarâb mahallin idüp şarâb fi‘îli ile bu makûle fesâd etdiler deyu 
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mezkûrûn müslümânlar haber virdikleri kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 

Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Cellâh ‘Abdî bin Hamza ve Hızır bin Mustafâ ve Mehmed bin Şahin ve 

Kara Mahmûd bin Kutlu ve Muslihiddîn bin Hâcı Hasan ve Yûsuf bin Kasâb ‘Alî ve Seydî 

bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

130-1 Hibe İsbâtı Da‘vâsı 

Sûret-i sicil ‘an yed-i Muhyiddîn el-me’mûr bi-hâzihi el-kazıyye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki Öylebanladı Mahallesi’nde Yûsuf bin Mustafâ fevt olup 

metrûkâtı beyne’l-verese kısmet oldukda vereseden Mûsâ ve Bostân ebnâ merhûm Yûsuf 

kızı olan Münevver kıbelden Ahmed bin ‘Alî ve Durmuş bin (...silik...) şehâdetleriyle 

vekâleti sâbit olan Şa‘bân bin Mehmed muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î 

kılup müteveffâ babamızın hâl-i huyûtunda ve kemâl-i sıhhatinde mahalle-i mezbûrede 

hudûdu kıbleten tarîk-i ‘âmma ve şarken Hâcı Derviş’e şimâlen Durmuş ve Sinân nâm 

kimesnelere ve garben tarîk-i ‘âmma müntehî olan evini ve tahta köprüden hudûdu kıbleten 

tarîk ve şarken vakf ve şimâlen Hoca ‘Alî garben gedike müntehî olan bağını ve mezkûr 

bağın kurbunda olan yerini ki hudûdu kıbleten ve şarken tarîk-i hâssa ve şimâlen vakf yere 

ve garben ‘Îsâ Çelebi Mescidi vakfı olan yere müntehîdir bizim ikimize hibe ve temlîk idüp 

bizler de kabûl ve kabz eyledik el-ân mülkümüzdür deyüp mezkûr vekîl Şa‘bân bi’l-vekâle 

inkâr idicek ahrâr-ı müslimînden Velî Dede bin Mûsâ ve Memî Sofî bin Yûsuf şehâdetleriyle 

sâbit olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Saferi’l-muzaffer sene 971 (11-20 

Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Nûrullah bin ‘Alî el-mûytâb ve Süleymân bin Şeyhbaba ve Durmuş bin 

‘Alî ve İbrâhîm bin Mustafâ ve Hâcı İbrâhîm bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

130-2 Yer Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Ramazân ‘an Karye-i Çumra. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr karyeden mezbûr Hâcı meclis-i şer‘a gelüp bi’t-

tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp müteveffâ karındaşım İbrâhîm kabl-ı vefâtuhu ‘Alîoğlu Çiftliği 

dimekle ma‘rûf yeri babamız mâlıyla satun aldı deyu nizâ‘ idüp yetîmi vasîsi Kiçi Hatun ile 

husûmet etmişidim hâliyâ zikr etdiğüm da‘vâmdan vazgelüp ferâgat etdim zikr olan yer 

mezkûr İsmâ‘îl’in satun alınmış yeridir fevt olup sagîr oğluna intikâl etdi da‘vâm yokdur 

zikr olan yeri zirâ‘at idersem ücret ile zirâ‘at iderin didikde vasîye-i mezbûre Kiçi Hatun 

tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Saferi’l-muzaffer sene 971 (11-20 

Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbegi ve Yûsuf bin Rüstem ve Hatîb bin Mehmed 

Fakîh ve Bâli bin Mehmed ve Velî bin Hâcı Ahmed ve el-Hâc Mustafâ bin ‘Abdurrahman ve 

gayruhum. 

 

130-3 Mülkiyet Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kalender bin Hasan Çavuş  ma‘a (...karalı...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr fî meclis-i şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Biremânî 

Mahallesi’nde tarafeynden tarîk ve kıbleten Yâdigâr mülkü ve garben Mustafâ bin ‘îsâ 

mülküne hudûdu müntehî olan evlerin nısfü’ş-şâyi‘în Hâdice nâm hatun mezkûr yeri dörtyüz 

akçaya bey‘ etmiş zikr olan ev benüm câriyem mülküdür deyu da‘vâ etmişidim hâliyâ bi-
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ıslâhi’l-müslimîn dört sikke altun alup ıslâh etdüğüm da‘vâmdan ferâgat etdim eğer hilâf-ı 

zikr da‘vâ idersem mesmû‘ olmaya didikde mezkûr yeri mukırr-ı mezkûr tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 

1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Hâcı ve Ümmet bin Mehmed ve Hasan Pâşâ Beg bin 

Pîr ‘Ömer Beg ve gayruhum. 

 

130-4 Satışın Fesh Edildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i Mûsâ bin Nasûh ma‘a Mehmed bin İmâm. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed mezbûr Mûsâ’yı meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp sekizyüz akçaya sana bir at bey‘ etdim şer‘le kıymetin taleb iderim didikde mezkûr 

Mûsâ bana satduğun atın bey‘ini fesh idüp alup kabûl etdin didikde mezkûr Mehmed inkâr 

idüp Mûsâ’dan feshe beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Sefer Dede bin Ganî 

Fakîh ve Mahmûd bin Mûsâ mezkûr Mehmed Mûsâ bin Nasûh’a sekizyüz akçaya satduğu 

atın bey‘ini müflisdir deyu fesh idüp kabûl etdi deyu şehâdet etdiklerinde hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 

Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

130-5 Borç İkrârı 

Akarra ve a‘tarafa Safer bin Emîr ma‘a Hamza bin Sinân el-muhzır bi-enne ‘aleyhi ve 

fî zimmetihi meblağ isnâ ‘aşere fılori tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr Hamza el-mezbûr min 

semeni’l-gars(?) ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 

Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hasan Pâşâ Beg bin Pîr ‘Ömer Beg ve Kayık Beg bin ‘Abdullah ve Bostân 

Çavuş bin Bâli ve gayruhum. 

 

130-6 ‘Öşr Da‘vâsı 

Kazıyye ikrâr-ı Ferruh Beg mütevelli-i Evkâf-ı Merhûm Pîrî Pâşâ ma‘a Hasan Çavuş 

Emîn-i Mîrâbiye. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki nefs-i Konya Mîrâbiyesi’ne iltizâmla emîn olan mezkûr 

Hasan Çavuş meclis-i şer‘a mezkûr mütevelli Ferruh Beg’i ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-

i müdde‘î kılup şehir sınurunda ba‘zı yerler zirâ‘at idüp mîrîye ‘âyid olan ‘öşrü virmezsin 

şer‘le taleb iderim didikde mezkûr Ferruh Beg ben zirâ‘at itdüğüm yerlerin ekserî Nizâmiye 

Medresesi vakfıdır zirâ‘at idüp ‘öşrün müdderrise virdim didikden sonra ikrâr ve i‘tirâf kılup 

şehr sınurunda olup suvarılmağa kâbil olan yerlerin mîrîye ‘âyid olan ‘öşrün vireyin deyu 

mukırr olup virecek oldukdan sonra vâki‘-i hâl mezbûr Hasan Çavuş talebiyle tahrîr olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Saferi’l-muzaffer sene 971 (11-20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş ve Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ ve 

Mehmed Ağa bin Hızır ve gayruhum. 

 

130-7 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr. 
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Mehmed bin Hamza mezkûr Mehmed’in ağzında râyiha-i hamr olup ve şurb-ı hamr 

itdüğü ikrârıyla sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Safer 971 / 30 

Eylül- 9 Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

131-1 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Hâcı Kasâb bin Halîl ma‘a Hüseyin bin Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Kasâb mezkûr Hüseyin’e ikiyüzkırkdört 

deri virdim didikde merkûm  Hüseyin yüzaltmışaltı koyun derisi aldım yüzyirmiikisin 

üçerbuçuk akçaya kırkdört derisin dörder akçaya aldım akçasın virüp hesâblaşdım dedikde 

mezbûr Hâcı elliyedi akçadan mâ‘adâsın bi’t-temâm aldım didiği bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Lütfullah bin ‘Alî Fakîh ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

131-2 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Bâyezîd bin Pîrî ma‘a Kara Ahmed bin Hamza. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı Hamza ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûr Kara 

Ahmed’e bir mikdâr yer satmışidim sağrıcılarda dokuz altuna meblağ-ı mezkûru bî-kusûr 

alup kabz etdim dedikde merkûm Kara Ahmed tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Safer sene 971 (11-20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Cabbâr bin Mürüvvet ve Murâd bin ‘Abdullah ve Hayreddîn bin Yûsuf ve 

Hüseyin bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

131-3 Vasiyet Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i vasiyet-i Derviş bin Mahmûd be-muvâcehe ibnuhu Yûsuf ve Hürrem bin 

Mahmûd âhî el-müteveffâ el-mezbûr ve el-vasî-i ‘Alî eytâm. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki ahrâr-ı müslimînden Mehmed bin Ümmet ve Mehmed bin 

Mahmûd ve Pîr Ahmed bin ‘Alâ’eddîn edâ-i şehâdet idüp dedi ki mezkûr Derviş Zevle 

Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve şarken tarîk ve şimâlen Emîr mülkü ve garben tarîk ile 

mahdûd evlerden biraz virüp karındaşı ile müşterek olup hissesin satup hatunu hissesine 

virülüp ziyâdesi rûhuna harc olmasına vasiyet etdi didikleri mezbûr Yûsuf ve vasî Hürrem 

talebi ile talebi ile defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 Safer 971 / 30 

Eylül- 9 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn ve ‘Abdî bin ‘Alî  ve ‘Alî bin İsma‘îl. 

  

131-4 Mîrâsdan Mehr Talebi Da‘vâsında Sulh 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki müteveffâ Pîr Gâyib Sofî’nin Emine ve Mehmed nâm 

yetîmlerine vasî olan re’isü’l-mâlların Mehmed Ağa tarafından kazıyye-i âtîye ve mezbûr 

yetîmlerin hukûku da‘vâsına Mustafâ bin Mehmed ve Seydî bin Hamza şehâdetleri ile 

vekâleti sâbit olan Muharrem Beg bin Ahmed meclis-i şer‘a mezkûr Pîr Gâyib Sofî’nin 

kendü evvel fevt olan hatunu Halîme bint-i Mehmed’in vâlidesi Kiçi bint-i Pîr Hasan ve kız 

karındaşları Sittî ve Zülfü’ye vekîl olan Cemâl bin Kâdı’yı ba‘de’s-sübût vekâleten ihzâr 

idüp mezbûr Pîr Gâyib Sofî’den üçbin akça almışsız fî şer‘ zikr olan yetîmler içün şer‘le 
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taleb iderim didikde mezkûr Cemâl cevâb virüp mezkûr Halîme fevt olup dörtbin akça 

mehrinden  ikibin akçasın hibe idüp ikibin akçasın taleb etdüğümde ve mezbûre Halîme’yi 

merkûm Pîr Gâyib Sofi katl etdi deyu da‘vâ olunup mâ-beynimizde münâza‘a vâki‘ oldukda 

bi-ıslâhi’l-müslimîn elli altuna sulh olundu bedel-i sulhu alup bi’l-vekâle kabz etdim didikde 

gıbbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd ahrâr-ı müslimînden Pîr Ahmed bin Mehmed ve Hâcı bin 

Mehmed mezkûre Halîme’nin ikibin akça mehr olup katl etdin deyu Pîr ‘Alî bin Sofî’den 

taleb olundukda bi-ıslâhi’l-müslimîn üçbin akçaya sulh olunup merkûm Pîr Gâyib Sofî râzı 

olup bedel-i sulh elli altun virdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 

Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Ahmed ve Hâcı bin Mehmed ve Mustafâ bin Mehmed ve Seydî 

bin Hamza ve gayruhum. 

 

131-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Nasrullah bin Bâyezîd ma‘a Sultânşâh bin Âşık. 

Merkûm Nasrullah merkûm Sultânşâh’a karz onbeş kile buğday kendi içün ve beş kile 

oğlu Zeyneddîn içün aldı taleb iderim dedikde mezbûr kesdim aldım dedikde beyyine taleb 

olundukda ‘âciz olup mezbûr Nasrullah’dan karz virdüğüne beyyine taleb olundukda Memi 

bin Mustafâ ve Mustafâ bin Şefî karz-ı hasen yirmi kile buğday virdi deyu şehâdet 

etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘-i hâl defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-

20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mustafâ bin ‘Alî ve Halîl el-muhzır ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

131-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Ömer bin Hâcı ma‘a Hamza bin Yûsuf.  

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Hamza meclis-i şer‘a mezbûr ‘Ömer’i ihzâr 

idüp bağ bahâsından ikiyüz akça hakkım vardır şer‘le taleb iderim didikde mezkûr ‘Ömer el-

ân edâsı lâzım deynimdir deyu ikrâr etdikde bi-talebi’l-merkûm Hamza sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Safer sene 971 (11-20 Safer 971 / 30 Eylül- 9 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hoca ‘Abdî bin Yûsuf ve ‘Abdî bin Mehmed ve Halîl bin İskender ve 

gayruhum. 

 

131-7 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Bâli bin Pîrî ‘an kıbel-i Mü’mine bint-i Mustafâ. 

Mezkûre Mü’mine’nin zevcî ‘Îsâ bin Bahşî ile da‘vâsı olup fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr 

‘Îsâ muvâcehesinde mezkûr Bâli’yi bi’z-zât vekîl idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer 

sene 971 (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

Be-tahvîl Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi zîde fazluhu fî 21 Safer sene 971 (10 Ekim 

1563). 
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132-1 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Abdurrahman bin Yûnus ve ‘an kıbel-i Meryem bint-i ‘Abdullah 

sâbit-i vekâlet-i şehâdet Hoca bin Âşık ve Hâcı İbrâhîm bin Armağan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Abdurrahman’ın mezkûru vekîl itdüğü mezkûrân 

şehâdetleri ile sâbit olup bi’t-taleb sebt olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-30 Safer 

971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mevlânâ Muhyiddîn Efendi el-müderris ve 

gayruhum. 

 

132-2  Mülk Satışı (Yer Satışı)  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin ‘Abdullah ma‘a Hüdâverdi bin Aydoğmuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ ikrâr ve i‘tirâf idüp harman sınurında 

kıbleten tarîk ve şarken tarîk ve şimâlen Emîr ve garben tarîk ile mahdûd yirmi dönüm 

yerimin hakk-ı karârın Emîr Çavuş’a dörtyüz akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz 

etdim dedikde merkûm Hüdâverdi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 

971 (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Muhyiddîn Efendi ve Yahyâ bin ‘Îsâ ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

132-3 Alacak Da‘vâsı ve Ölüm Tescîli 

Kazıyye-i Bâyezîd Çavuş bin İbrâhîm Çavuş ma‘a Ken‘ânoğlu İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Çavuş meclis-i şer‘a mezkûr İbrâhîm’i ihzâr idüp 

takrîr-i kelâm idüp Mehmed bin Yûsuf’da şer‘î hakkım vardır hâliyâ mezkûr Yûsuf Ka‘be-i 

Şerîf’e giderken deryâda fevt olmuş vârisi sensin muhallefâtı sana intikâl etdi şer‘le hakkımı 

senden taleb iderim didikde mezkûr İbrâhîm mezbûrun fevt olduğun bilmezin deyu inkâr 

idüp mezbûr Bâyezîd Çavuş’dan fevt olduğunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Mehmed nâm kimesne Ahmed bin ‘Abdurrahman mezkûr Mehmed deryâda 

fevt oldu varup yerinde lâzım gelürse şehâdet idesiz dedikde ve ‘Alî bin Meneş nâm kimesne 

Mehmed Çelebi bin Saruhân mezkûr Mehmed bin Yûsuf deryâda fevt oldu varup yerinde 

şehâdet idesiz deyu şehâdet etdiklerinde mezbûrların şâhiden şehâdetleri mukaddemâ ve 

seb‘în ve tis‘ami’e fî hayyizi’l-kabûl ve’s-sikât ve’l-‘udûl mezbûr Bâyezîd Çavuş talebi ile 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar  Fahrü’l-akrân Bostân Çavuş ve Süleymân bin Şeyhî ve ‘Abdî bin Mehmed 

ve Halîl bin (...karalı...) ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu emîn-i mâl-ı gâyib Mustafâ inkâr etdikde Mehmed Çelebi bin Saruhân ve 

Ahmed Fakîh bin ‘Abdurrahman şâhid-i ecel Mehmed ve ‘Alî bin Menteş taraflarından 

ikisiyle şehâdet idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (21-30 

Cemâziye’l-evvel 971 / 6-15 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ Hamza el-hatîb ve Nebî Halîfe bin Mûsâ ve Hasan Çelebi bin 

Hâcı Pîrî. 

   

132-4 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Ahmed bin Yûsuf ‘an kıbel-i Hadîce bint-i Hâcı Mehmed. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hadîce bağ husûsunda da‘vâya mezkûr 

Ahmed’i vekîl itdüğü Emîr bin Pîrî ve Memî bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mustafâ bin 

Mahmûd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

132-5 Mülkiyet Da‘vâsı  

Kazıyye-i Ahmed bin Yûsuf ma‘a Mehmed ve Ahmed ebnâ Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘a merkûm Mehmed ve 

Ahmed’i ihzâr idüp havâli-i Kürdün’de kıbleten tarîk ve şarken sizin bağınız ve şimâlen arz 

ve garben Selîme kızı mülküne hudûdu müntehî olan bir tahta bağ ve dip ev dimekle ma‘rûf 

ev mezbûre müvekkilem Hâdice’nindir babanuz Süleymân bir bağın satup bedel virdi on yıl 

vardır ki tasarruf ider şer‘le taleb iderim dedikde gıbbe’l-inkâr Memi bin Yûsuf ve Ahmed 

bin Mehmed mezkûr Süleymân mezbûrenin bir bağın satup zikr olan bağı bedel virdi deyu 

şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire 

fî evâhir-i Safer sene 971(21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve ‘inde’l-mezbûr. 

 

132-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed bin Mustafâ ma‘a İlhân bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘a mezkûr İlhân’ı ihzâr idüp 

değirmende nevbetim alduğundan gayrı üç otum (...silik...) aldı şer‘le hakkım talebi derim 

didikde mezkûr İlhân’dan su’âl olundukda inkârıyla cevâb virüp mezbûrdan beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Mehmed bin Mahmûd ve Yûsuf bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit 

olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 

1563). 

Be-mahzar Sefer bin Satılmış ve Piyâle bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

  

132-7 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Çırak el-vekîl ‘an kıbel-i Receb bin Memi ve Sittî ve 

Selîme bint-i Receb el-mezbûr ma‘a Budak bin Hâcı Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hasan bi’l-vekâle fî meclis-i şer‘ bi’t-tav‘ ve’r-

rızâ mezkûr Budak muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûrûn müvekkilelerimin 

mûrisesi Hüsnâ’dan intikâl etmiş zevci Mehmed’de hakkı olup beşyüz akçasına mezkûr 

Budak kefîl olmuşidi meblağ-ı mezkûru merkûm Budak yedinden bi’t-temâm alup kabz 

etdim didikde mezbûr Budak mukırr-ı mezkûru tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Safer sene 971 (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Erdoğdu Fakîh bin Mehmed ve Mehmed bin Ahmed ve Sinân bin ‘Abdî ve 

gayruhum. 

 

132-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî Pâşâ bin Kâsım ma‘a Kapucu Balabân bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî Pâşâ meclis-i şer‘a mezkûr Balabân’ı ihzâr 

idüp takrîr-i kelâm idüp mezkûr Balabân beni bî-günâh dutup habs idüp hilâf-ı şer‘ yetmiş 
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akçam bir def‘a ve otuz akçam bir def‘a ve yirmi akçam bir def‘a alup bana zulm eyledi 

şer‘le hakkım taleb iderim didikde mezkûrdan su’âl olundukda zikr olan otuz akçadan âharın 

inkâr idüp merkûm ‘Alî Pâşâ’dan beyyine taleb olundukda Mustafâ bin İbrâhîm ve Ümmet 

bin Ramazân şehâdetleri ile sâbit vech-i meşrûh üzere olduğu gibidir deyu şehâdet 

etdiklerinde şehâdetihümâ sâbit olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-

30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

133-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Fâtıma bint-i Pîrî Dede ma‘a Ebûbekir Dede bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre hatun ikrâr idüp Mü’minhalîfe Mahallesi’nde 

kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şarken dahî ve şimâlen vakf yeri ve garben Ebûbekir Dede mülkü 

ile mahdûd iki hayâd ve iki oda ve bir tâbhâne ve bir sofa ve dip hâtı(?) müştemil evlerimi 

mezbûr Ebûbekir Dede’ye ikibinüçyüz akçaya satup dokuzyüzün aldım mâ‘adâsın alacak 

oldum dedikde mezbûr Ebûbekir Dede tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer 

sene 971(21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve Mustafâ bin 

‘Abdullah ve Mehmed bin Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

133-2 Vekîl Ta‘yîni ve Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i sübût vekâlet-i Ahmed bin Hüseyin ‘an kıbel-i Sittî Nefîse bint-i Hâcı Baba 

ma‘a Hâcı İbrâhîm (bin) Teberrük el-vasî ‘alâ eytâmi’s-sehâ(?). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki merhûm Kerîm Çelebi’nin mezkûr Hâcı İbrâhîm’e olan 

deyni içün mezkûr Ahmed’i merhûmun vâlidesi mezbûre Sittî Nefîse vekîl etdüğü vekâleti 

Mahmûd bin Ahmed ve Nebî bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve gayruhum. 

Ba‘dehu Hâcı İbrâhim el-mezkûr vekîl-i mezkûr muvâcehesinde müteveffâ 

‘Abdulkerîm bin Mustafâ zimmetinde kemhâ bahâsından yetmişaltı sikke altun almam vardı 

ölüp üzerinde kaldı deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd ahrâr-ı müslimînden 

Nasûh bin Hâcı Ahmed ve Pîrî bin Hâcı Hızır mezkûr Hâcı İbrahîm’in müteveffâ-i mezkûr 

üzerinde kemhâ bahâsından yetmiş altunu vardı ölüp üzerinde kaldı deyu şehâdet 

etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezkûrun muhallefâtından hükm 

olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Hüseyin Çelebi bin Seyyid Hayrânî ve Kurd 

Hoca oğlu Hâcı Ahmed. 

 

133-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hayrân bin Hâcı Mansûr ma‘a Velî bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Velî meclis-i şer‘a mezbûr Hayrân’ı ihzâr idüp 

‘Arab bahâsından otuz altun hakkım var şer‘le taleb iderim didikde mezkûr Hayrân zikr olan 

‘Arabın ‘özrü var idi iki elli güne müslümânlar va‘de virdiler şâhidim vardır deyu ikrâr idüp 

ikrârı mezkûr Velî talebi ile defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 

/ 10-18 Ekim 1563). 
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Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve Halîl bin Otmân 

ve gayruhum. 

 

133-4 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mustafâ Beg bin İlyâs ‘an kıbel-i Kamer bint-i Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Kamer’e babası mezkûr müteveffâ Mehmed irsle 

intikâl iden hisse-i şer‘iyesinin da‘vâ ve talebine mezkûr Mustafâ Beg’i vekîl idüp vekâleti 

Seydî bin Yûsuf  ve Halîl bin Karagöz şehâdetleri ile sâbit olup sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Sofî Hâcı ve Hızır bin (boş) ve Mehmed bin İnsân ve 

gayruhum. 

 

133-5 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr ‘Alî bin Mustafâ, Ahmed bin Ahî, İsmâ‘îl bin Mûsâ, İbrâhîm bin Seydî, 

Ahmed bin Çeşmeci. 

Mezkûrûn kimesnelerin ağızlarında râyiha-i hamr var idüğü Mehmed bin Sinân ve 

Mahmûd bin Hâcı Mehmed veled-i Hamza Safer veled-i Sirâc Seyyid Hüseyin bin Seyyid 

Genç şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 

971 / 10-18 Ekim 1563). 

Hasan bin Mahmûd mezkûrlar kendi evinde şurb-ı hamr etdikleri ikrârıyla sâbit olup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

133-6 Borç İkrârı 

Akarra Derviş Çelebi bin Pîrî Çelebi bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ semâniye 

fılori mine’l-karzi’l-hasen el-makbûz li-Mustafâ bin ‘Abdullah ikrâren şer‘iyyen hurrire fî 

evâhir-i Safer sene 971(21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve ‘Abdî bin Mehmed ve Ramazân el-muhzır ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

133-7 Borcun Ödendiğinin Tescîli ve Kefîlden Mâl Talebi 

Kazıyye-i Hâcı Kademeri bin Yûsuf ma‘a Seydî bin Yûsuf ve Ahmed bin Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Seydî ve Ahmed ikrâr ve i‘tirâf idüp Hâcı 

Kademeri’nin mezkûr Ahmed’e ikiyüzellibeş altun vireceği olup mezkûr Seydî vekâlet ile 

Ahmed asâlet ile zikr olan altunu virüp hesâblaşdık da‘vâmız yokdur dedikleri mezkûr Hâcı 

Kademeri talebi ile defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 

1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Ca‘fer Halîfe bin İlyâs ve Velî Dede bin Mûsâ 

ve Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr Seydî merkûm Ahmed’den kefâlet ile mezkûr Kademeri’ne kefâlet ile 

virdiğim akçadan elli altun kaldı taleb iderim dedikde mezbûr Ahmed borcu yüzellibeş altun 

ile ben sana teslîm etdim dedikde gıbbe’l-inkâr beyyine taleb olunup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 
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133-8 Borç İkrârı 

Akarra Reyhân bin ‘Abdullah bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ seb‘în dirhem 

fızzâ râciy-i fî’l-vakt min semeni’l-karz li-Hasan bin Turahân ikrâren şer‘iyyen ve cerâ 

zâlike ve hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

133-9 Kefâlet  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Turân ma‘a Hâcı Mustafâ bin Hâcı Armağan ve Hoca 

Durmuş bin Seydî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp sâbıkan 

Konya devletlülerinden koyun almak içün karındaşım Bayram yirmiüçbin akça almışidi 

meblağ-ı mezkûra ben kefîl oldum mukaddemâ dahî (...silik...) didikde ikrârı mezbûrân Hoca 

Durmuş ve el-Hâcı Mustafâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-

29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Mehmed ve Halîl bin el-muhzır ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

133-10 Köleyi Kitâbete Kesme 

Kazıyye-i ikrârı Halîl bin Mü’min ma‘a ‘abduhu Ferâş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl ikrâr ve i‘tirâf kılup ‘abd-ı memlûkum olan 

mezkûr Ferâş’ı târîh-i defterden yedi yıla kitâbete kesdim yedi yıl hıdmet etdikden sonra 

mâlımdan azâd olsun dedikde mezbûr Ferâş tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Saferi’l-muzaffer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Velî Dede bin Mûsâ ve Ca‘fer Halîfe bin İlyâs ve Ahmed Beg el-havâle ve 

İbrahîm Emîr bin Safer Fakîh ve Memi Çelebi bin Ahmed el-kâtib ve Piyâle bin ‘Abdullah 

ve ‘Ömer bin ‘Alî ve İshak bin Satılmış ve Bekir Çelebi bin Hâcı Beg ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

134-1 Kadının Nâ-mahrem Evinde Kaldığının Tescîli 

Kazıyye-i Selîm bin Şâhmer ve Mahmûd bin İbrahîm ‘an Taşbınâr ma‘a Memi bin Tur 

Hasan merdüm-i za‘îm ve Yûsuf bin ‘Abdullah merdüm-i Mustafâ Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Selîm ‘Arabın nâ-mahrem ‘avratıyla mezbûr 

Şâhmer bulunup yirmi gündür mezkûrun evinde yaturun didiği Kâdı bin Tûmân ve Mahmûd 

bin Aydın şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 

Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mûsâ bin Sevindik ve Mehmed bin Ahmed ve Mahmûd bin Avdıl ve ‘Alî 

bin Karabeg. 

 

134-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Subaşı ma‘a Hasan Çavuş bin Hamza Emîn-i Mîrâbiye. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hasan Çavuş bir ‘Arab câriyem ve üç ayağı sekil 

bir atım ve onikibin nakd akçam bir altun zincir ve bir cevherî münkaş ve bir altun göğüs 
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aynası ve bir mor iskerler(?) ferâcem ve bir kırmızı iskerler(?) çukam evimden sirka olundu 

hâliyâ Sudirhemi subaşısı olan mezkûr Hüseyin Subaşı elinde buldum didikde mezkûr 

Hüseyin Subaşı’dan su’âl olundukda Sudirhemi Nâhiyesi’nde Karye-i Kesterye’de(?) 

Karababa evleri (...karalı...) Rûm-ili yiğidi yanında zikr olan câriye zânid girdemiş nısfü’l-

leylde tutdum mezkûre câriyeyi alup emânet kodum ve zikr olan atı koyup kendi gitdi varup 

Bilecik nâm karyede yoldaşları varmış Kara Balî’den gayrı altı nefer kimesne ile gelüp 

câriyeyi almak istediler mezkûr âdemlerinin birinin adı Maksûd’dur almağa kâdir olmayup 

koyup gitdiler deyu cevâb virdikden sonra vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Ba‘dehu zikr olan câriye ve at mezkûr Hasan Çavuş’un sirka olunan câriyesi ve atı 

idüğüne mezkûr Hasan Çavuş’dan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Mûsâ bin 

Yûsuf ve ‘Ömer bin Mustafâ ve Mehmed bin Mustafâ edâ-i şehâdet idüp zikr olan câriye ve 

at mezkûr Hasan Çavuş mülküdür mülkünden sirka olundu deyu şehâdet-i şer‘iye 

etdiklerinde mezkûrların şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin İlyâs ve Mahmûd bin Ümmet ve Halîl Ağa bin İskender ve 

Bostân bin Hamza ve İbrâhîm bin Mehmed ve Mûsâ bin Halîl ve Nasûh bin Tanrıvermiş ve 

gayruhum mine’l-cemmi’l-gafîr. 

Ba‘dehu mezkûr Hasan Çavuş fî meclisi’ş-şer‘ bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp (...silik...) 

mezkûr Hüseyin Beg yedinden mezkûr câriye ve atı alup kabz etdim hırsuzum mezkûr Kara 

Bâli ve Maksûd ve beş nefer yoldaşıdır mezkûr Hüseyin subaşıdan da‘vâm ve nizâ‘ım 

yokdur didikde mezkûr za‘îm tasdîk idüp talebi ile sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

134-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Gülâbî bin Berketmelü(?) ma‘a Derviş Halîfe bin Habîb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Gülâbî merkûm Derviş Halîfe’yi meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp  karzdan ve gayrıdan ikiyüz akçam var şer‘le taleb iderim dedikde mezbûr Derviş 

Halîfe inkâr idüp Gülâbî’den beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın 

yemîn müteveccih oldukda yemîn-i billah etdikden sonra vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve ‘Abdî bin Mehmed ve Seydî bin 

Hamza ve Mustafâ bin Çırak ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

134-4 Alacak Da‘vâsı  

Kazıyye-i Ümmet bin Ahmed ma‘a Süleyman bin Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ümmet meclis-i şer‘a merkûm Süleymân’ı ihzâr 

idüp katır bahâsından binyüz akça hakkım var deyu da‘vâ etdikde mezbûr Süleymân binyüz 

akça borcumdur deyu ikrâr idüp ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 

971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Halîfe bin Yûsuf ve ‘Abdullah bin Durak ve Beydullah bin Mehmed 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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134-5 Tîmâr Hissesinin Başkasına Devri  

Kazıyye-i ikrâr-ı Pâşâ bin Mustafâ tâbi‘-i Kazâ-i Karataş ma‘a ibnuhu Mustafâ bin 

Pâşâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Pâşâ meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

berât-ı pâdişâhî ile mutasarrıf olduğum Karye-i Eskihisâr’dan ve Ekekeçi ve Pîrnârderesi ve 

Bademli’den ve Pîrnârdepesi’nden ikibinüçyüzonaltı akçalık tîmârımdan sülüs hissem 

mahsûlün babam mezkûr Mustafâ’ya ta‘yîn etdim varup tasarruf etsün kimesne mâni‘ 

olmaya didikde merkûm Mustafâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Saferi’l-

muzaffer sene 971(21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Çamcı ve Mehmed bin Sarıca ve Sevindik Kethüdâ ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

134-6 Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Seydî bin Yûsuf ma‘a Ahmed bin Hâcı.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Seydî ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Ahmed’in 

Hâcı Kademeri’ne ikiyüzellibeş altun vireceği vardı ikiyüzbeş altunun mezkûr Ahmed virdi 

Kademeri’ne da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde merkûm Ahmed tasdîk idüp defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

134-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Seydî el-mezbûr ma‘a Ahmed el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Seydî merkûm Ahmed’den Hâcı Kademeri’ne 

kefâlet ile elli altun virdim taleb iderim dedikde mezbûr Ahmed zikr olan altunu İslâmbol’da 

sana teslîm etdim dedikde gıbbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd ahrâr-ı müslimînden el-Hâcı 

Kademeri bin Hamza ve Mustafâ bin Mehmed ve Aydoğmuş bin Mahmûd zikr olan elli 

altunu mezkûr Ahmed merkûm Seydî’ye teslîm etdi deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-

18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Mehmed ve Süleymân bin İsma‘îl ve ‘Alî Baba bin Hâcı el-

muhzır ve Mustafâ bin Emre ve Lutfî Fakîh bin Mustafâ ve Hâcı Hamza bin Tûrân ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

134-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Beg bin ‘Abdullah el-vekîl ‘an kıbel-i (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hüseyin Subaşı (...silik...) mezkûr ‘Alî’nin vekîli 

itdüğü Mansûr bin Ahmed ve (...silik...) sâbit oldukdan sonra ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr 

Hüseyin Subaşı (...silik...) Karye-i Ulumuhsine cemâ‘atiyle kâtil zan olunan Mehmed’i 

(...silik...) içün ikibin akça ücret-i kadem kavl etmişidi meblağ-ı mezkûru karye-i 

mezbûreden Bâli bin Mûsâ ve ‘Osmân bin ‘İvaz ve Seydî Ahmed bin Mezîd ve sâyir cemâ‘at 

elinden alup kabz etdi didikde ikrârı mezkûr talebiyle defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer 

sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 
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Ba‘dehu mezbûr cemâ‘at zikr olan akçayı Mehmed Ağa bin Hızır’dan on gün va‘de ile 

bi-tarîki’l-karz alup kabz etdik vâcibü’l-edâ deynimizdir dedikleri tahrîr olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Ahmed Beg bin Nasûh ve Lutfî Fakîh bin Mustafâ ve Ahmed bin Mehmed 

ve Üveys Beg bin Ahmed. 

 

135-1 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin Mustafâ ‘an kıbel-i Şâhzemân bint-i Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Şâhzemân’ın ba‘zı kimesneler ile nizâ‘ı olup 

da‘vâsına mezkûr Mehmed’i vekîl itdüğü Hüseyin bin Mehmed ve ‘Alî bin Mahmûd 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 

10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Beydullah bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Abdî bin Mehmed. 

  

135-2 Borca Karşılık Mülk Rehni  

Kazıyye-i ikrâr-ı Muhammed bin Mustafâ ma‘a Mustafâ Dede bin Ahmed el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Muhammed ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ-yı 

mezbûrdan Muhammed Çelebi’nin eytâmı akçasından mezkûr vasî elinden bin akça alup 

kabz etdim havâli-i Karaüyük’de kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şarken Şeyh ‘Alî Çavuş mülkü ve 

şimâlen Velî mülküne ve garben tarîke hudûdu müntehî bağımı rehn kodum ve bir kaftan 

bahâsından yüz akça dahî vardır dedikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Seydî bin ‘Ömer ve Muslihiddîn bin Seydî Ahmed ve Mehmed Fakîh bin 

Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

135-3 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Hüsâm bin Hamza müşteri Mehmed bin Mahmûd mebî‘ iki oda bir ahur ve bir 

mahûta fî Mahalle-i Karaaslan hudûduhu kıbleten bâyi‘ ve şarken ve şimâlen tarîk ve garben 

Ramazân Hoca mülküne iki üç yıl edâ semen sikke 20. 

Be-mahzar Mehmed Fakîh bin Hamza ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve 

Nûrullah bin Bâli Hoca ve Süleymân bin Mehmed ve Mehmed Çelebi bin Ramazân ve 

Mehmed bin Hasan ve Pîr Velî bin (boş). 

 

135-4 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Ramazân bin Hızır ‘an kıbel-i Cemîle bint-i Yûsuf.   

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Cemîle ‘âkıle olup hakkı kabzına mezkûr 

Ramazân’ı vekîl etdüğü Mustafâ bin Mûsâ ve İbrâhîm bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn  
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135-5 Borç İkrârı 

Akarra Hâcı bin ‘Âmir bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ semân ve erba‘în 

zeheben li-Mustafâ Beg ibn Mehmed ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 

Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

 

135-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Halîme bint-i İlyâs Fakîh ma‘a Ca‘fer bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Halîme Mustafâ Çelebi merkûm Ca‘fer’den 

dokuz altun havâle etdi virmez dedikde mezbûr Ca‘fer yedi altun havâle etdi deyüp iki 

altunu inkâr etdikde Değer bin Elagöz ve Mustafâ bin ‘Alî dokuz altun mezbûr Mustafâ 

Çelebi mezbûr Halîme Ca‘fer’den havâle etdi deyu şehâdet etdikleri ecilden gıbbe’t-tahlîf 

ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 

1563). 

 

135-7 Bulunmuş Hayvan Da‘vâsı 

Kazıyye-i Pîr Ahmed bin Gaybî ma‘a Avdıl bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Pîr Ahmed merkûm Avdıl elinde bir boz kolanlı 

ulak bulup yola gitdi zâyi‘ oldu ulağımdan doğmuş ulağımdır dedikde gıbbe’l-inkâr Hüseyin 

bin Hasan ve Hasan bir Ya‘kûb zikr olan ulak mezbûr Pîr Ahmed’in ulağından doğmuş 

ulağıdır deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-tezkiye ve’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Saferi’l-muzaffer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 

1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Mustafâ bin Ramazân ve Murâd bin ‘Abdullah 

ve Sa‘mûr Halîfe bin Hızır. 

Ba‘dehu zikr olan ulağı mezkûr Avdıl’a ben satdım deyu Latîf Çelebi bin Sinân Dede 

ben satdım deyu i‘tirâf idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

135-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Mahmûd bin Hâcı Beg ağzında râyiha-i hamr var idüğü Hâcı Mehmed 

bin Ahmed ve ‘Ömer bin Mezîd şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

 

135-9 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ bin İskender ‘an kıbel-i Kadrî bint-i Hâcı Bayram. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Kadrî’nin zevci Mehmed ile ba‘zı husûsda 

nizâ‘ları olup da‘vâya fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Mustafâ’yı vekîl idüp defter olundu hurrire fî 

selh-i Safer sene 971 ( 29 Safer 971 / 18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Ramazân ve Ahmed bin Mehmed ve Mehmed bin Beydullah 

ve Ahmed bin Mehmed gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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135-10 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı bin ‘Alî el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı (...silik...) Hatun Mehmed ve Ahmed 

ebnâ Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mütevelli-i mezkûr mezkûrân Mehmed ve Ahmed’i 

meclis-i şer‘a ihzâr idüp zikr olan vakfdan mezkûr Süleymân üzerinde ikibinyüz akça vardı 

ölüp üzerinde kaldı şer‘le taleb iderim dedikde mezbûrân Mehmed ve Ahmed inkâr idüp 

mütevelliden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Kerîm Halîfe bin Ya‘kûb ve 

İsma‘îl bin ‘Alî zikr olan akça mezkûr Süleymân üzerinde olup fevt olup üzerinde kaldı deyu 

şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene 971 (21-29 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Ramazân ve Ahmed bin ‘Alî ve Mustafâ bin Seydî ve ‘Abdî 

bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

135-11 Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Mehmed ma‘a ‘Alî bin Ya‘kûb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûr Ya‘kûb 

oğlu ‘Alî’ye otuzüç altun karz virmişidim hâliyâ bi’t-temâm alup kabz etdim dedikde 

mezbûr ‘Alî tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Safer 971 / 10-18 

Ekim 1563). 

Be-mahzar Hoca Velî bin ‘Alî ve Yûsuf bin Hızır ve Lutfî bin İbrahîm ve Ahmed bin 

Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

135-12 Bulûğa Erdiğini Tescîl ve Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin İbrahîm. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a gelüp onsekiz yaşımdayın 

bâliğ oldum deyüp ve ‘alâmet-i bulûğumdan haber virüp mütehammil olduğu ecilden 

bulûğuna hükm olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Safer 971 / 10-18 

Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

Ba‘dehu mezkûr Mustafâ ikrâr idüp İbn Sâlih Mahallesi’nde kıbleten Mahmûd ve 

şarken dahî ve şimâlen Bâli Dede ve garben Bahşî mülkü ile mahdûd evleri mezbûr muhsen 

Mustafa’ya altıyüz akçaya satdım dedikde mezbûr muhsen tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mahmûd bin ‘Ömer ve Mehmed bin İbrahîm ve Halîl bin İbrahîm ve 

Mehmed Ağa bin Hızır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

136-1 Azâdlı Olduğunu İsbât 

Kazıyye-i Mahmûd Çelebi mültezim ihtisâb-ı voyvoda-i Lârende ma‘a Kanber ‘Arab 

bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mahmûd Çelebi zikr olan ‘Arab’ı meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ kılup zikr olan ‘Arab’ı Lârende’de yava tutdum yavadır dedikde 

mezbûr ‘Arab ben (...silik...) ‘Alâ’eddîn Hâlife’nin mülk ‘Arab’ı iken beni mâlından azâd 

etdi dedikde gıbbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Mehmed bin Bâyezîd ve Hüseyin bin 

‘Abdullah mezkûr ‘Arab ‘Alâ’eddîn Halîfe’nin azâdlı kuludur deyu şehâdet etdiklerinde 
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gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘ şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563).  

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve ‘inde’ş-şâhidâni’l-mezbûrîn. 

 

136-2 Borç İkrârı 

Akarra Mustafâ bin Seydî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ seb‘a fılori li-

‘Osmân bin ‘Abdullah min semeni’l-gars(?) ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-

i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Emrullah bin Ümmet ve Mustafâ bin ‘Alî ve Halîl el-muhzır ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

136-3 Yer Da‘vâsına Şâhid Getinmek İçin Süre Talebi 

Kazıyye-i Ümmet Halîfe bin Ahmed ma‘a Yitilmiş Ağa bin Dâvud.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ümmet Halîfe ile Yitilmiş Ağa mâ-beyninde 

Aydoğmuş nâm kimesne satduğu yer husûsunda nizâ‘ları vâki‘ olup Yitilmiş Ağa bey‘-i 

sâbık da‘vâsı olup altı güne değin şâhid getüreyin getürmezsem zikr olan yer husûsunda 

da‘vâm olmaya didiği bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

136-4 Borç İkrârı 

Akarra Mustafâ bin Ahmed bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ hamse hasene li-

Mehmed bin Seyyid ‘Alî ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

136-5 Mülk Satışı  

Bâyi‘ Pîr Mehmed bin ‘Alî müşteri ‘Abdulkerîm bin Çelebi mebî‘ Keremü’l-kâyin fî 

havlu-i Sâhib hudûduhu kıbleten tarîk ve şarken Pîr ‘Alî ve şimâlen Seydî Mahmûd mülkü 

ve garben Dîvâne Kara semen 1.800 makbûz. 

Be-mahzar Seydî Mahmûd bin Ahmed ve Ahmed bin Hoca ve Derviş ‘Alî bin ‘İvad ve 

Ahmed bin Hâcı ve Emrullah bin Mustafâ.  

 

136-6 Borç İkrârı 

Akarra İbrâhîm bin ‘Alî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ elf ve mi’e dirhem li-

Derviş bin Safer ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-

28 Ekim 1563).  

Semen 312. 

 

136-7 Vekîl Ta‘yîni ve Hisse Satışı 

Kazıyye-i vekîl-i Mustafâ bin Hâcı ‘an kıbel-i zevcetuhu Ümmü bint-i Mehmed. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Ümmü Medrese Mahallesi’nde hudûdu ahâli 

katında ma‘lûm evlerden hisse-i şâyi‘âsın taleb itmeğe mezbûr Mustafâ’yı vekîl itdüğü Pîrî 

bin Ahmed ve Şâhkulu bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr zikr olan evden mezkûrenin sülüs hissesin Muharrem ve ‘Alî 

ebnâ Yûsuf’a üçyüzaltmış akçaya ve kabza mine’l-(...karalı...) ve’l-fulûs el-gayri’l-

ma‘dûdeye satdım akçasın alup kabz etdim didiği tahrîr olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 Be-mahzar Hâcı Mûsâ bin Hâcı Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Osmân bin İbrahîm 

ve Bostân bin Aydoğmuş. 

 

136-8 Borcu Ödediğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bayburd bin Hüdâlı ma‘a Hâcı bin Âşık. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bayburd fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

‘Abdî Fakîh nâm kimesnenin hidmetine yardım etdim iki kile buğday temlîk virdi ben dahî 

zikr olan buğdayı alup mezkûr Hâcı’ya borcum vardı virdim hesâblaşdım didikde merkûm 

Hâcı alup kabz etdim deyüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563).  

Be-mahzar Ümmet Halîfe (bin) İlyâs ve Satılmış Ağa bin Dâvud ve Yahyâ Çelebi bin 

Mehmed ve Velî bin Pîrî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

136-9 Hul‘ İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Seydî Gâzi bin Seyyid Hân ‘an kıbel-i İbrahîm bin Hâcı Memi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrahîm İslâmbol’a gitdikde zevcesi Melek bint-i 

Halîl ile hul‘ okuşmağa mezkûr Seydî Gâzi’yi vekîl itdüğü Habbâz Pâşâ bin ‘Alî ve İsma‘îl 

bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-

10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve ‘Abdurrahman Halîfe bin Hâcı Halîfe ve 

‘Osmân el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûre hatun ‘iddet nafakasından ve kâtibinden ve sâyir de‘âvî ve 

talebesinden vazgeçdikden sonra esbâbın alacak olup bu minvâl üzere vekîl-i mezkûr dahî 

hul‘ tarîki üzere bi’l-vekâle boşadım deyüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

136-10 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kazıyye-i ‘Alî bin Hızır ma‘a Nûrullah bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûr Nûrullah’ın ulak bahâsından merkûm ‘Alî 

üzerinde 

 

136-11 Borca Karşılık Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Yûsuf ma‘a Mustafâ Beg bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Mustafâ 

Beg’den yirmi altun alup İbn Sâlih Mahallesi’nde hudûdu ahâli katında ma‘lûm evimi bey‘ 
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idüp târîh-i defterden ilâ sene-i kâmile bir yıla mezkûrun bir fırını ile günde üç akça icâreye 

kabûl etdim dedikde mezkûr Mustafâ Beg tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hüseyin Kethüdâ ve el-Hâc Mustafâ bin Armağan ve Ca‘fer bin Ahmed ve 

ihve ‘Alî. 

 

136-12 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Bâyi‘ Mûsâ bin Hamza müşteri Mehmed bin Hoş(?) mebî‘ menzil müştemil-i ‘ale’l-

sofa ve’l-beyti’s-sevî(?) ve’l-hücre ve’l-ıstabl ve’l-mahûtîn ve eşcârü’l-kâyin be-Mahalle-i 

Topraklık hududuhu kıbleten müşteri ve şarken ve şimâlen tarîk ve garben Ahmed mülkü 

semen 1.000. 

Be-mahzar Budak bin İlyâs ve Mehmed bin Yûsuf ve Pîr Ahmed bin Ümmet ve 

Mehmed Sofî bin Ramazân ve Mûsâ bin Ramazân ve ‘Alî bin Kerîm ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

136-13 At Satışı Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hâcı Sinân ma‘a Mehmed bin (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî (...silik...) ikrâr ve i‘tirâf kılup iki 

yanı (...silik...) iki kıç ayağı sekil alnı sakar alt dudağı sekili atımı bir doru yağız ulağın alup 

bir akça üstüne (...silik...) mezbûr Mehmed’e ben satdım dedikde merkûm Mehmed tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-

28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Beg el-muhtedî ve Hızır bin İlyâs ve Hasan bin (...silik...) ve 

Ahmed bin Mûsâ. 

 

137-1 Mîrâs Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i Hûndî bint-i Mustafâ ve Fâtıma bint-i ‘Alî ma‘a Cennet ve Nûrullah bin 

Lutfî el-vasî li-Nisâ bint-i Yûsuf ‘an yed-i Muhyiddîn ibn Minnet (...okunmuyor…) el-

kazıyye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hûndî meclis-i şer‘a mezbûrûn Fâtıma ve 

Cennet ve Nûrullah el-vasî muvâcehelerinde ikrâr ve i‘tirâf kılup sâbıkan fevt olan zevcim 

‘Alî bin İsmâ‘îl nâm kimesnenin muhallefâtından Mahalle-i Gülek’de hudûdu kıbleten 

Kemâl Çavuş ve şarken ‘Âbid ve şimâlen ve garben tarîk-i ‘âmma müntehî olan evlerden ve 

havâli-i Yaka’da  hudûdu kıbleten Emrullah ve Yûsuf ve şarken Mustafâ ve şimâlen Hâcı ve 

garben Sinân Bağı dimekle ma‘rûf olan bağıma müntehîdir şer‘ ile bana intikâl iden hakkım 

içün ve mehr-i mü’eccelim içün mezkûrûn kimesneler elinden üçyüz akça alup mîrâsa 

müte‘allık da‘vâmdan ve mehr-i mü’eccelim da‘vâsından ferâgat eyledim da‘vâm ve nizâ‘ım 

kalmadı dedikde mezkûrûn Nûrullah ve Fâtıma ve Cennet bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 

1563). 

Be-mahzar Hâcı Hüseyin bin İbrâhîm ve Menteşe bin Mezîd ve Bahâdır bin Nebî ve 

Bekir bin Seyyid Yûsuf ve gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûr Fâtıma meclis-i şer‘de mezkûrân Nûrullah el-vasî ve Cennet 

muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup Mahalle-i Gülek’deki hudûd evlerden müteveffâ babam 

mezkûr ‘Alî’den irs-i şer‘ ile bana intikâl hissemi dörtyüz akça işbu Cennet’e ve vasî-i 
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mezkûr Nûrullah’a bey‘ idüp meblağ-ı mezbûr dörtyüz akçayı Bekir bin Seyyid Yûsuf’dan 

bi-tarîki’l-havâle kabûl eyledim deyüp mezkûrân Cennet ve Nûrullah bi’l-muvâcehe tasdîk 

eyledikden sonra mezkûr Bekir bi-tarîki’l-havâle dörtyüz akçayı ba‘dehu mezkûre Fâtıma’ya 

virmeği mültezim olup vâki‘ü’l-hâl defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 19-28 Ekim 1563). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn. 

 

137-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Safer Fâkih bin Mehmed ‘an kıbel-i Hâlise bint-i Mehmed Hoca. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre hatun zevci ‘Abdulkerîm’den muhallefâtından 

olan hukûku da‘vâsına mezbûr Safer Fâkih’i vekîl itdüğü Muslihiddîn Halîfe bin Mehmed ve 

Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel 

sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Muhyiddîn Efendi el-müderris ve Habîb Dede bin Hasan ve Aslan bin 

Şâmlı ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

137-3 Vasî Tay‘îni 

Kazıyye-i vesâyet-i Hüseyin bin Bâli ‘alâ mesâlih-i yetîme Hânım bint-i Hüseyin el-

müteveffâ ebûhâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki müteveffâ Hüseyin’in mezbûre Hânım sagîre olup vasîye 

muhtâc olmağın mezkûr Hüseyin vasî nasb olunup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-

evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar İmîrza bin Hâcı İbrahîm ve Ahmed Fakîh bin ‘Abdurrahman ve Hüseyin 

bin Mustafâ. 

 

137-4 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman ma‘a Hızır Bâli bin Sâlih. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır Bâli mezbûr ‘Abdullah’dan bi-tarîki’l-karz 

ikiyüzon akça almam var dedikde mezbûr ‘Abdullah meblağ-ı mezkûr borcumdur didiği bi’t-

taleb tahrîr olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-

28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

  

137-5 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hüseyin bin Mustafâ ‘an kıbel-i zevcetuhu Mü’mine. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Mü’mine’nin zevci Mustafâ ile olan da‘vâsına 

merkûm Hüseyin’i vekîl itdüğü Hızır bin Süleymân ve Hamza bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hüseyin Fakîh bin Pîrî ve İmîrza bin İbrahîm ve Ahmed Fakîh bin 

‘Abdurrahman. 
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137-6 Mülke Şuf‘a Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mustafâ bin Hâcı Ahmed ma‘a Şeyhî bin (boş). 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a merkûm Şeyhî’yi ihzâr 

idüp Bityemez’de hudûdu ahâli katında ma‘lûm bir kıt‘a iki çiftlik yeri Kara Mûsâ nâm 

kimesne bana satmış karındaşım ile benüm dahî hakkım vardır şuf‘a tutdum dedikde 

merkûm Şeyhî inkâr idüp hîn-i istimâ‘da şuf‘a tutduğuna beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Üveys bin Hızır ve Hüseyin bin Pîrî hîn-i istimâ‘da şuf‘a tutdu deyu şehâdet 

etdiklerinde vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Kâsım ve Ahmed bin Hâcı ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

137-7 Vasî ve Üzerine Nâzır Ta‘yîni 

Kazıyye-i vesâyet-i Ter Pâşâ bint-i Memi ‘alâ mesâlih-i ibnihâ Mustafâ bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed fevt olup sagîr oğlu Mustafâ’ya kıbel-i 

şer‘den Ahmed bin Hamza vasî olmuş imiş ba‘zı hıyâneti olduğundan gayrı bi’l-ihtiyâr 

ferâgat itmeğin mezbûre Ter Pâşâ vasî nasb olunup ve ‘ammisi İlyâs nâzır nasb olunup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 

1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

  

137-8 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Kasâb Derviş ma‘a Mehmed bin Ahmed.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf idüp 

babası Derviş Kasâb merhûm Budak Efendi Vakfı’ndan mütevelli Lütfullah elinden bin akça 

alup Yenikapu’da Şeyhbegi Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve şarken Mehmed mülkü ve 

şimâlen Kara Velî ve Emrullah ve Mustafâ mülkü ve garben tarîk-i ‘âmmla mahdûd evlerini 

bin akçaya bey‘ idüp yılda yüzyirmibeş akça icâreye kabûl idüp ben kefîl-i bi’l-mâl 

olmuşidim hâliyâ zikr olan evi mezkûr Mehmed’e mütevelli-i mezkûr ma‘rifetiyle elliiki 

altuna bey‘ idüp bin akçasın mezkûr mütevelliye bâkîsin Mustafâ Pâşâ akçasına kefâlet ile 

edâ etdim dedikde mezbûr Mehmed ve mütevelli Lütfullah tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed Fakîh bin Hamza ve Ahmed bin Yûsuf ve el-Hâc Süleymân bin 

Mehmed ve Ahmed bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

137-9 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Boyacı Hüseyin ma‘a Cüneyt bin Ahmed.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin mezkûr Cüneyt’de berkek(?) 

bahâsından yüzelli akça almam vardı deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr Murâd bin ‘Abdullah 

ve Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle ikrârı sâbit olup defter olundu  hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 
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137-10 Borç İkrârı 

Akarra Yûsuf bin Nefes bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ seb‘în dirhemen li-

İbrahîm bin Ahmed ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 

971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

137-11 Babasının Katırını Sattığını Tescîl 

Hasan bin İbrâhîm Mehmed bin Hâcı Ahmed’e bir boz katır satdım dörtyüz akçadır 

katır babamındır emânetden satdım didüğü tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

138-1 Borca Karşılık Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı İsmâ‘îl bin ‘Alî ma‘a Kâbil Ağa el-mültezim. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İsma‘îl ikrâr idüp seb‘a yılında ber-mucîb-i 

defter ellidört ‘Arabım olup ikiyüzyirmi kile buğday borcum var didikde ikrârı bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

Ba‘dehu mezbûr İsmâ‘îl Yalnuzdam(?) Köyü’nde olan suğlada olan yerimin hakk-ı 

karârın Hızır Ağa bin Mehmed’e ve onbinsekizyüzelliiki akçaya üç yüz altmış gün va‘de ile 

bey‘ etdim dedikde mezbûr Hızır Ağa tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-

evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Kerîm Çeribaşı sipâhî olan Emrullah tarafından icâzet virdi hurrire fî’t-târîh. 

Be-mahzar Mahmûd bin İbrâhîm ve Mahmûd bin Hamza ve Safer bin Pîrî ve Mehmed 

bin Pîrî Çelebi ve ‘İsâ bin (...silik...) ve Mehmed bin Kerîm ve Velî bin Mehmed ve ‘İsâ bin 

Velî ve Sipâhî Kerîm Beg’in vekâleti Safer bin Mûsâ ve Mûsâ bin Seydî Mahmûd 

şehâdetleriyle sâbit oldu ve Mekânoğlu dimekle ma‘ruf ve Taşlıtömek dimekle ma‘rûf ve 

Katıryeri dimekle ma‘rûf yeri üç kıt‘a ve Beytarası dimekle ma‘rûfdur. 

 

138-2 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Safer bin Seydi ma‘a Cemîle bint-i Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Cemîle merkûm Safer’i meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

Ahmedfakîh Mahallesi’nde kıbleten Mahmûd evi ve şarken katarlık ve şimâlen Mehmed 

mülkü ve garben Ramazân mülkü ile mahdûd ev benüm mülkümdür şer‘le taleb iderim 

dedikde mezbûr Safer zikr olan mahdûd ev yetmişbeş altuna sana ve zevcin Muharrem’e 

virdim zikr olan evi ikiniz bile bana rehn kodunuz dedikde ikrârı bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mustafâ ve İbrâhîm bin Ken‘ân ve ‘Abdulkâdir bin Ahmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu ikrâr idüp zikr olan yetmiş altunu oğlum Muharrem fakir oldum bana bağışla 

dimeğin bağışladım lakin oğlum Emîr’in yütmişbeş altunu vardır didiği tahrîr olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

Ba‘dehu mezkûr Emîr zikr ev karındaşım Muharrem’indir Muharrem’den ellibeş 

altuna satun aldım didiği bi’t-taleb tahrîr olundu fî’t-târîh el-mezkûr  (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 
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138-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Habîb bin Ahmed ma‘a Gülâbî bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Habîb meclis-i şer‘a merkûm Gülâbî’yi ihzâr 

idüp ikiyüzotuz akçaya bir merkeb satdım şer‘le taleb iderim dedikde gıbbe’l-inkâr Mustafâ 

bin Eydik ve Süleymân bin Ya‘kûb şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mahmûd bin Mehmed ve Mehmed bin Mustafâ ve Hâcı Hüseyin bin 

Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

138-4 Şartlı Nikâh 

Kazıyye-i Yûsuf bin Seyfeddîn ma‘a ‘Âyşe bint-i Bâyezîd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf zevcesi mezbûre ‘Âyşe’yi şehrden alup 

gitmemek üzere kavl idüp eğer şehrden taşra alup gidecek olursam üç talâk boş olsun didiği 

bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 

1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

138-5 Borç İçin Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Ahmed ma‘a ‘Abdî bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ babam 

Ahmed’in deyni edâsıçün Hâcıeymîr Mahallesi’nde kıbleten Mehmed mülkü ve şarken Nûh 

ve şimâlen Yûsuf mülkü ve garben Hüdâverdi mülküne hudûdu müntehî olan bir odayı 

tevâbi‘ ve levâhıkı ve tarâyıkıyla mezkûr ‘Abdî’ye asâleten ve karındaşım tarafından 

vekâleten yüzkırk akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdik dedikde mezbûr 

‘Abdî tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 

1563). 

Be-mahzar Hızır Bâli bin Hüseyin Çavuş ve Hâcı İbrahîm bin Mehmed ve Hâcı Mûsâ 

bin Nasûh ve Beydullah bin Mehmed ve Emrullah bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

138-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hoca İbrahîm bin Mehmed el-vekîl ‘an kıbel-i âhihu Selçuk bint-i Mehmed 

zevce-i müteveffâ Bedreddîn Halîfe ma‘a ‘Osmân bin Pîrî el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Selçuk’un müteveffâ Bedreddîn Halîfe’nin 

üzerinde kâtibinden ikibin akça alımı ölüp üzerinde kalduğu gıbbe’d-da‘vâ ve’l-inkâr Hâcı 

Mûsâ bin Nasûh ve Kâsım bin Pîrî Fakîh şehâdetleriyle sâbit olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûrîn (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

138-7 ‘Abd-ı Âbık 

Kazıyye-i ‘Abdî bin Hoca Îmât ve ihve Erdi ve Ahmed ma‘a ‘Ömer bin ‘İmrân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn ‘Abdî ve Erdi ve Ahmed merkûm ‘Ömer 

elinde bir Seydî nâm sol ayağı eğri ‘Arab bulup benüm mülk ‘Arabımdır beş yıl vardır ki 
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hergele güderken zâyi‘ oldu bir oğlancık bağlayup alup gitdiler deyu haber virdi benümdür 

şer‘le taleb iderim dedikde mezbûr ‘Ömer hüccet ibrâz idüp zikr olan ‘Arab Değerli(?) 

Kazâsı’nda Ezine Nâhiyesi’nde yava tutulup müddeti temâm oldukdan sonra emîni Bâli’den 

bir buğur virüp satun aldım senün idüğün bilmezim diyüp mezbûrun hücceti mazmûnu 

şuhûd-ı ‘udûl ile sâbit oldukdan sonra zikr olan ‘Arab mezkûrların idüğüne beyyine taleb 

olundukda Karagöz bin ‘Alî ve Yâdigâr bin Göçbegi zikr olan ‘Arab mezkûrların mülküdür 

mülkleri iken gergele güderken zâyi‘ oldu deyu şehâdet etdiklerinde vâki‘-i hâl sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 

1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî ve Hüdâverdi bin Mahmûd ve Bilâl bin İbrahîm ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu tekrâr mürâfa‘a etdiklerinde mezkûran ‘Abdî ve Erdi’ye zikr olan ‘Arab’ı 

(...silik...) satun aldığı yerden akçası hükm olunup defter olundu hurrire (...silik...) Rebî‘ü’l-

evvel sene 971. 

Be-mahzar Bostân Çavuş (...silik...) ve Halîl Çavuş el-muhzır ve (...silik...). 

 

138-8 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i kısmet-i ‘Alî Hoca bin Mehmed ma‘a ebnâ-i âhihu Nebî Hüseyin ‘asâleten 

‘an Nefîse ve vekâleten ‘an kıbel-i âhihu ve Cemîle bint-i Nebî ‘an yed-i Muhyiddîn el-

mevlâ bi-hâzihi el-kazıyye hilâfe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Alî Hoca bin Mehmed ve Hüseyin bin Nebî asâleten ‘an 

nefsuhu ve vekâleten ‘an kıbel-i âhihu Hasan vekâleten bi’l-husûs el-ân zikruhu şehâdet-i 

Hâcı Ahmed bin ‘Alî ve Sâlih bin Hamza ve Cemîle bint-i Nebî nâm kimesnelerin İbn Sâlih 

Mahallesi’nde iştirâk üzere tasarruf eyledikleri evlerin kısmet etmişiken taleb eylediklerinde 

mahall-i nizâ‘ın üzerine varulup ehl-i vukûf-ı haberden mezkûrân Hâcı Ahmed ve Sâlih ve 

Emîr bin Avdıl ve Avdıl bin Hüseyin ve Hızır Bâli bin Ahmed nâm kimesneler ile kısmet 

oldukda mezkûr menzilin şark tarafından nısfı ki bir tâbhâne ve fevkânî ve tahtânî iki oda ve 

bir örtme ve ahur ve hayat ve içinde su kuyusu ve bir ayak yolu ve samanlık hudûdu kıbleten 

Sâlih’e ve şarken Hüseyin’e şimâlen Gülek ve garben ‘Alî Hoca mezkûrun Hüseyin ve 

Hasan ve Cemîle’ye ta‘yîn olunup ve garb tarafından nısfı bir sofa ve bir tâbhâne ve fevkânî 

ve tahtânî iki oda ve bir hayat ki hudûdu kıbleten tarîk-i ‘âmm ve mezkûr Hoca ‘Alî’ye ve 

şarken Hüseyin’e ve şimâlen Avdıl bin Hüseyin’e ve garben tarîk-i ‘âmma müntehîdir 

mezkûr ‘Alî Hoca ‘Alî’ye ta‘yîn olunup vech-i mezkûr üzere olan kısmete tarafeynden 

rızâları olup ba‘de’l-kabûl vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-

evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Şuhûdü’l-mezkûrûn. 

Ba‘zı müslümânlar bunların vârisler idüğü gayr-ı vâki‘ deyu haber virdi. 

 

139-1 Borcu Ödediğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bâli bin Mûsâ ve Mûsâ bin Îvad ma‘a ‘Alî Beg bin ‘Abdullah el-

vekîl. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân Bâli ve Mûsâ ikrâr ve i‘tirâf kılup kayın 

Mehmed’i bul deyu ücret-i kadem ve sâyir havâyic içün Hüseyin subaşı ile ikibin akça kavl 

etmişidik meblağ-ı mezkûrun binsekizyüz akçasın teslîm etdik ikiyüz akçasın bize hibe etdi 

didikde za‘îm-i mezkûr tarafından mezbûr ‘Alî Beg tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i  Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 
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Be-mahzar Yûsuf bin Budak ve Şâh Beg bin Dede ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

139-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Safer bin Ya‘kûb ma‘a Mûsâ bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Safer mezbûr Mûsâ’dan öküz bahâsından 

yüzkırk akça almam var deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd Mehmed bin ‘Alî 

ve Memi bin Velî mezkûr Mûsâ öküz bahâsından mezkûr Safer’e yüzkırk akça borcum var 

deyu ikrâr etdü deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ 

olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-

28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Beydullah bin Mehmed ve Halîl el-muhzır ve ‘inde’ş-şâhidân-ı el-mezbûr 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

139-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Derviş bin Mezîd ‘an kıbel-i zevcetuhu ‘Aynî bint-i Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Derviş zevcesi ‘Aynî Hatun nâm hatun ile olan 

da‘vâsına vekîl etdüğü Satı bin ‘Alî ve Mehmed bin Göçer şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

139-4 Borcu Ödediğini Tescîl 

Kazıyye-i Avdıl bin Kemâl ma‘a ‘Osmân bin Mustafâ ‘an ‘arabacıyân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Avdıl meclis-i şer‘a merkûm ‘Osmân’ı ihzâr 

idüp seb‘a yılında suğla mahsûlün iltizâm etmişidim ol târîhde ayrıcı anbarından yüz otuz 

yedi buçuk kile arpayı mezkûr ‘Osmân’a teslîm etdim benüm borcuma geçmedi dedikde 

mezbûr ‘Osmân ikrâr idüp mîrî cânibinden ahur kethüdâsı Mehmed Kethüdâ ile beni arpaya 

gönderdiler mezkûr Avdıl tahvîlinden karındaşı Emîr ‘Alî elinden yüz otuz yedi kile arpa 

alup mükârîler ile arpa emîni Mehmed Ağa’ya gönderdim alunup teslîm olundu dedikde 

ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 

Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

139-5  Mîrâs Da‘vâsından ve Borçdan Ferâgat 

Kazıyye-i Mahmûd bin Ümmet ma‘a âhihu Pîr Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân karındaşlar meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup birbirimizde babamızdan kalan muhallefât husûsunda ve karzdan altun ve akça ve sâyir 

ba‘zı da‘vâmız olmuşidi hâliyâ bi-ıslâhi’l-müslimîn birbirimizde olan cemî‘ de‘âvîmizden 

vazgelüp ferâgat etdik bu târîhe gelince bi-vech mine’l-vücûh birbirimizde da‘vâmız yokdur 

dedikde tarafeynden birbirini ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i  Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar İbrahîm Beg köle ve Mihmâd bin Ramazân ve ihve Mûsâ ve Budak bin 

İlyâs ve Nûrullah bin Hızır Fakîh ve Şa‘bân bin Mehmed ve gayruhum. 
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139-6 Borcu Ödendiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Ramazân ma‘a Yûsuf bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin ikrâr idüp merkûm Yûsuf’dan karz-ı 

hasen on altun aldım dört kile buğday mezkûra satdım kendi birime iki virdim cemî‘ emken 

ben görüvirecek oldum dedikde mezbûr Yûsuf tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i  

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Ahmed ve Mustafâ bin Yûsuf ve Nûrullah bin Hızır ve Şa‘bân 

bin Hâcı Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

139-7 Borç İkrârı  

Akarra Mûsâ bin Yûsuf bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ ‘aşereti zeheben 

tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr li-Nûrullah bin Hızır Fakîh ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

 

136-8 Tîmâr Sınırı Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Tursun bin Kaya ma‘a Avdıl bin Kemâl ve ihve Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Tursun meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

İsdüşen nâm mezra‘a Bayburd Kazâsı’na tâbi‘dir bana tîmâr virilmişdir deyu sekiz yıl 

mikdârı tasarruf etmişidim hâliyâ mezkûrân Avdıl ve Ahmed zikr olan mezra‘a Turgd’a 

tâbi‘dir bizim tîmârımızdır deyu nizâ‘ idüp hükm-i şerîf getürüp Lâlâ Hazret-i Hüseyin Pâşâ 

yesserallahu mâ-yeşâ hazretleri mu‘în-i şer‘î ta‘yîn olunup müşârün-ileyh cânibinden Bostân 

Çavuş zîde kadruhu mübâşir olup mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre vâki‘ olup zikr olan 

mezra‘a Turgud’a tâbi‘ idüğüne sûret-i defter-i pâdişâh olmağın sâbit ve zâhir olup hâliyâ 

müslümânlar mutavassıtûn olup beşbin akçaya sekiz yıllık mahsûlün sulh etdiler ben dahî 

müslümânların sulhun kabûl etdim zikr olan tîmâr husûsunda ve beşbin akça husûsunda 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mezbûrân Avdıl ve Ahmed bedel-i sulh meblağ-ı mezkûr 

merkûm Tursun elinden alup kabz idüp müslümânların sulhun kabûl etdik zikr olan sekiz 

yıllık mahsûl husûsunda ve gayrıda mezkûr Tursun’da da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur eğer 

hilâf-ı zikr da‘vâ idersüz ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dediklerinde tarafeynden birbirini 

ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i  Evveli’r-

rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Seyyid Yahyâ bin Mehmed ve Şa‘bân bin Hâcı Mehmed ve Hamza Dede 

bin İbrahîm ve Bostân Çavuş (bin) Muslî ve Hızır bin Pîrî ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Ahmed 

Çavuş bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

139-9 Tapuya Verilen Yer Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘Îsâ sipâhî-i Karye-i Mâbid(?) ma‘a Bâli bin Mü’min. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed ikrâr ve i‘tirâf kılup karye-i mezbûrede 

hudûdu ahâli katında ma‘lûm bir evlek mikdârı yeri gen olup târîh-i defterden beş yıl evvel 

bağ dikmek içün kırk akçaya tapuya virüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim dedikde 

mezbûr Bâli tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 

19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 
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139-10 Eşyâ Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Seydî ‘Alî bin Hüseyin ‘an zümre-i ‘ulûfeciyân-ı yesâr ma‘a Mustafâ 

Beg el-mühtedî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Seydî ‘Alî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Mustafâ Beg hayli rızkım ve esbâbım ve atım aldı deyu da‘vâ ve nizâ‘ 

etmişidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup altı altuna sulh olundu bedel-i sulh altı 

altunu alup kabz etdim mezkûrde bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde 

mezbûr Mustafâ Beg tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-

10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hoca Halîfe bin Mûsâ ve Bazarbaşı Hüseyin ve Yitilmiş Ağa bin Mehmed 

ve ‘Alî Beg bin Dâvud Silahdâr ve gayruhum mine’l-hâzırîn Yûsuf bin Hamza Beg. 

  

140-1 Köle Azâdı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mevlânâ Mansûr Efendi müderris-i Medrese-i Seyfiye ‘an kıbel-i 

zevcetuhu Mü’mine Hatun bint-i Seyyid Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre hatun Haydar nâm kulunu azâd idüp hüccet 

virmesine mevlânâ-yı mezkûru vekîl itdüğü ‘Alî bin Halîl ve ‘Alî bin Velî şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Saruhân ve Hâcı Evliyâ bin Mehmed ve Mehmed 

(...silik...). 

Mezkûr Haydar’ı (...silik...) hatun evden ve (...silik...) bi-vech mine’l-vücûh (...silik...) 

yokdur deyu Haydar’ı (...silik...) idüp ve vekîl (...silik...) dahî (...silik...). 

 

140-2 Tarla Tasarrufu Satışı 

Sûret-i hüccet-i tapu. 

Sebeb-i tahrîr budur ki Türbe-i Celâliye mütevellisi Hasan Çelebi zîde kadruhu meclis-

i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i Geyikli’ye tâbi‘ Emîrhân Mezra‘ası’nda vakf yer 

zirâ‘at iden Durdu fevt olup evlâd-ı zükûru olmamağın müstehak-ı tapu olmağın 

tasarrufunda olan üç kıt‘a yirmi dönüm yeri işbu hâmilü’l-hüccec ‘Ömer bin İsma‘îl dört 

sikke altuna bi-tarîki’t-tapu bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim ba‘de’l-yevm 

varup sâyir mutasarrıflar gibi tasarruf idüp rüsûm-ı ‘örfiyesin edâ ide dedikde merkûm 

‘Ömer tasdîk idüp talebi ile işbu vesîka ketb olundu hurrire fî evâ’il-i  Evveli’r-rebî‘eyn sene 

971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Yağlu ve Hasan Pâşâ Beg bin Pîr ‘Ömer ve Mehmed bin 

Hamza ve ‘Ankebût bin Dede ‘inde’ş-şuhûd. 

 

140-3 Ev Satmak İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Abdulkâdir bin Hâcı Mustafâ ‘an kıbel-i Halîme bint-i ‘Abdullah 

sâkine-i fî Ma‘nisa. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûre Halîme nefs-i Konya’da olan evlerini bey‘ 

etmeğe mezkûr ‘Abdulkâdir’i vekîl etdüğü Yûnus bin Hâcı ve Şucâ‘ bin İbrahîm 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i  Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 
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Be-mahzar Halîl Halîfe bin Mehmed ve Hüseyin bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

140-4 Tarla Satışı Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yitilmiş Ağa bin Dâvud ma‘a Ümmet Halîfe ve Mûsâ bin Ahmed ve 

Mehmed bin Ahmed Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Yitilmiş Ağa fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

kıbleten Satılmış Ağa ve şarken Apardı yeri ve şimâlen ve garben dahî Apardı ve Yitilmiş 

Ağa yerlerine hudûdu müntehî olan yeri mezkûrlar sâhibi Aydoğmuş bin Bayram Hâcı onbir 

altun akçaya satun almışlar ben sizden mukaddem aldım deyu da‘vâ idüp bir mikdârın 

almışidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup zikr (...silik...) yerden beni ferâgat 

etdirdiler ben dahî ekdiğim yerin hâsılın götürüp teslîm idecek oldum zikr olan yer 

da‘vâsından ferâgat etdim dedikde mezkûrûn Ümmet Halîfe ve karındaşları tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 

Ekim 1563). 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve ‘Ömer Halîfe bin Yûsuf ve Yûsuf bin 

Mûsâ ve Kademeri bin Hamza ve Süleymân bin Dâvud ve Güçlü bin Süleymân ve Halîl bin 

(...silik...) ve Hüseyin bin (...silik...). 

 

140-5 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Osmân bin ‘Alî ‘an kıbel-i Mehmed bin Süleymân el-kasâb. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed’in et bahâsından Türbe-i Celâliye 

matbahına virdüğü et bahâsın taleb itmeğe mezkûr ‘Osmân’ı vekîl itdüğü İbrahîm bin Göde 

Mehmed ve Pîr Ahmed bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezkûrîn. 

 

140-6 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Mehmed Ağa bin Ece Beg müşteri Pîr Ahmed bin Ümmet mebî‘ Kerem ma‘a el-

buyût ve’l-arzü’l-kâyin fî havlu-i Kovanağzı min havâlât-ı (...silik...) hudûduhu kıbleten 

Seydî Ahmed ve şarken dahî ve şimâlen Hâcı ve garben Ahmed bin Hâcı Fakîh’e müntehî 

semen 1.100. 

Be-mahzar İbrahîm bin Mehmed ve Ümmet Halîfe bin Ahmed ve Hüseyin Kethüdâ. 

 

140-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i İbrahîm bin Aslan ma‘a Nûrî bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrahîm meclis-i şer‘a merkûm Nûrî’yi ihzâr 

idüp hânkâhda tilâvet (...silik...) tutduk karî kürsüsü vakfından baban Muhammed üzerinde 

üçbin akça vardır ölüp üzerinde kaldı şer‘le taleb iderim dedikde mezbûr Nûrî inkâr idüp 

müdde‘î-i mezkûrdan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden İbrahîm bin İlyâs ve 

Pâşâ bin ‘Alî zikr olan vakfdan müteveffâ mezkûr Muhammed üzerinde üçbin akça vardır 

ölüp üzerinde kaldı deyu şehâdet etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 
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140-8 Bâkire Çıkmayan Kızın Hâlinin Soruşturulması 

Kazıyye-i Mustafâ bin Hamza ma‘a Hüseyin bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a kızı Mü’mine tarafından 

şer‘le vekâleti sâbit olan merkûm Hüseyin’i ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î 

kılup mezbûre kızın Mü’mine’yi nikâh etdirmişidin halvet-i sahîha olduğumda bekâret 

bulmadım şer‘le lâzım geleni taleb iderim dedikde mezbûr Hüseyin cevâb virüp mezbûr 

kızımın yaramaz fi‘li yokdur mestûredir ehl-i vukûfdan ve mahallemiz cemâ‘atinden 

tefahhus olunsun dimeğin ehl-i vukûfdan ve mahallesi cemâ‘atinden su’âl olundukda 

Seydîverî Mahallesi’nden imâmı Veled Fakîh ve cemâ‘atinden el-Hâcı Mehmed bin Yûsuf 

ve Hasan bin (...silik...) ve Pîrli bin ‘Ömer ve sâyir ba‘zı kimesneler mezbûre Mü’mine’nin 

yaramazlığın görmedik ve işitmedik mestûredir iyiliğinden gayrı nesnesin bilmeziz 

dediklerinde bi-hasebi’ş-şer‘ mezbûrenin üzerine nesne sâbit ve zâhir olmayup vâki‘-i hâl 

bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 

19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mahmûd bin Mehmed ve Mehmed bin Mustafâ ve Hâcı bin Pîr Ahmed ve 

Cabbâr bin Hamza ve Mehmed bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

140-9 Vasî Ta‘yîni 

Karye-i Resûl’de İbrahîm bin Velî nâm müteveffânın Halîl ve Receb nâm yetîmlerine 

Ca‘fer bin Velî bundan akdem vasî nasb olunup hâliyâ bir nâzır lâbiddir ki (...silik...) Nebî 

bin Habîb nâzır nasb olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Emîr Fakîh bin Velî ve Hoca Durmuş bin Seydî ve el-Hâc Yûsuf bin Hasan 

ve Âşık bin İshak ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

140-10 Vekîl Ta‘yîni ve Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i vekâlet-i Ahmed Halîfe bin Mehmed ‘an kıbel-i Murâd bin Körpe. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki müteveffâ mezkûr hasta olup (...silik...) Ahmed Fakîh’i 

vekîl itdüğü ‘Alî bin Mustafâ ve Mehmed bin Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Şa‘bân bin Hâcı Mehmed ve ‘Abdî bin Mehmed ve ‘inde’ş-şâhidân-ı el-

mezbûrân. 

Ba‘dehu zikr olan çeşme vakfından beşyüzon akça olup (...silik...) ‘Abdurrahman bin 

Hızır meblağ-ı mezkûru vekîl-i mezkûr elinden alup kabz idüp Zevle Mahallesi’nde hudûdu 

‘inde’l-ahâli ma‘lûm olan bir odamı bey‘ idüp târîh-i defterden bir yıla yetmişbeş akça 

icâreye kabûl etdim dedikde vekîl-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Mehmed bin Ahmed ve ‘Alî bin Mustafâ ve 

Mehmed bin Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn Mustafâ bin Ahmed. 
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141-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i sübût-ı verâset-i Emîrhân ve Pîr ‘Ömer ebnâ Alp Arslan be-muvâcehe-i 

Güney bint-i Seydî zevce-i Yûnus el-müteveffâ ‘an yed-i Muhyiddîn el-mevlâ bi-hâzihi 

kazıyye-i hilâfe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Emîrhân ve Pîr ‘Ömer meclis-i şer‘de 

mezbûre müteveffâ Yûnus’un zevcesi makrûme Güney muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp 

mezkûr müteveffâ Yûnus’a ‘usûbet cihetiyle vârisleriz babamız Alp Arslan’dır Pîr ‘Ömer 

oğludur ol dahî Kara oğludur Yûnus Eyûb oğlu Eyûb Pîr ‘Ömer oğlu ol dahî Kara oğludur 

cedd-i i‘lâmız Kara’dır deyüp mezbûre Güney inkâr idüp müdde‘iyândan beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Tûrâ Hoca bin Yûsuf ve Hoşgeldi bin ‘Îsâ ve edâ-i şehâdet 

idüp işbu Emîrhân ve Pîr ‘Ömer müteveffâ Yûnus’a ‘usûbet cihetiyle vârislerdir babaları Alp 

Arslan’dır Pîr ‘Ömer oğludur Pîr ‘Ömer Kara oğludur müteveffâ Yûnus Eyûb oğlu Eyûb Pîr 

‘Ömer oğlu Pîr ‘Ömer Kara oğludur cedd-i a‘lâları Kara’dır didikleri şehâdetleri ba‘de’t-

ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfi’l-‘âdî hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu. 

Ba‘dehu mezkûr Yûnus’un Hasanköyü nâm mevzi‘de olan bağı beyne’l-verese kısmet 

oldukda şark tarafından bir tahtası ki kıbleten Sinân’a ve şarken Süleymân’a ve şimâlen ve 

garben mezkûr Yûnus’un Sittî nâm kızına hudûdu müntehîdir mezkûrân Emîrhân ve Pîr 

‘Ömer’e ta‘yîn olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 

(1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Edhem bin Hâcı ve Hasan bin Süleymân ve Mü’min bin Kara ve Memi bin 

Sarı ve Mehmed bin Kara ve Durmuş bin Güvendik ve gayruhum. 

 

141-2 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Dede Bâli bin Mustafâ bi-nefs Mûsâ bin Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Dede Bâli meclis-i şer‘a mezbûr Mûsâ’yı ihzâr 

idüp benüm yoluma girüp darb etdi dedikde müdde‘î-i mezkûr ityân-ı beyyineden ‘âciz 

olmağın yemînden nukûlile sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 

971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Derviş bin Safer ve Halîl el-muhzır ve Ca‘fer bin Pîr 

‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

141-3 Hırsızlık Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Ya‘kûb ma‘a Hâcı bin İbrahîm ve İbrahîm bin Balcı ve ‘Alî 

bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

evimden koyunum sirka olundu deyu da‘vâ etmişidim mezkûr Hâcı’da ve İbrahîm’de ve 

‘Alî’de da‘vâm yokdur didikde mezbûrlar tasdîk idüp sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-

m. (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Hasan bin Habîb ve Emîr Fakîh bin Velî ve Âşık bin İshak ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

141-4 Borç İkrârı  

Akarra Hâcı bin Hasan bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ selâsûn zeheben 

tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr ikrâren sahîhen şer‘iyyen li-Mustafâ bin Pîr Ahmed ikrâren 
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şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 

19-28 Ekim 1563). 

Mustafâ bin İdrîs ve Îvad bin Hâcı ve Mehmed Fakîh bin İlyâs ve Mustafâ bin Çırak ve 

Bâli bin Pîrî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

141-5 Ölünceye Kadar Beslemek Üzere Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin Ahmed ‘an kıbel-i Seydî Mahmûd bin Yûsuf el-a‘mâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mahmûd on altun ta‘yîn idüp beni ölünce 

beslemek üzere güveğim Mehmed bin Halîl’e virmeği ve bir altun kıymetlü bir küpeyi kızı 

Zehra’ya kezâlik hidmet etmek üzere vir deyu mezkûr vekîl Mehmed’i vekîl itdüğü Hüseyin 

bin Mûsâ ve Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Mehmed bin Halîl zikr olan on altunu mezbûru ölünce beslemek 

üzere vekîli Mehmed elinden alup kabz etdim deyüp mezbûr vekîl dahî tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Hüseyin bin Mûsâ ve Hamza bin Mustafâ ve 

Ahmed bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

141-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hasan bin Safer Hoca ma‘a ‘Abdurrahîm Çelebi bin Kerîm Çelebi ve 

Ahmed bin Hüseyin el-vekîl ‘an kıbeli’l-vasîye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan kaftan ve esbâb bahâsından merkûm 

‘Abdulkerîm Çelebi üzerinde üçyüz akçam vardır ölüp üzerinde kaldı deyu mezkûrlar 

muvâcehesinde da‘vâ etdikde mezbûrlar inkâr idüp müdde‘î-i mezkûrdan beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Mahmûd bin Mustafâ ve Süleymân bin Hâcı Mehmed esbâb 

ve kaftan bahâsından mezkûr Hüseyin’in ‘Abdülkerîm Çelebi üzerinde üçyüz akça alımı 

vardır ölüp üzerinde kaldı deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ 

olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbeg ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Lutfullah 

bin ‘Alî Fakîh ve Hüsâm bin ‘Alî ve ‘Alî bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

141-7 Borç İkrârı 

Akarra Hâcı Bayram bin Mahmûd bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’e ve 

‘ışrûn dirhemen li-Mehmed bin Ak ‘Alî min semeni’l-‘ayâr ikrâren ve şer‘iyyen hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

141-8 Vasî Ta‘yîni 

Hızır bin ‘Abdurrahman fevt olup Mustafâ ve Nûrullah ebnâ Hızır’a vasî lâzım ve 

lâbid olmağın ‘Alî bin Durmuş kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup defter olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Sinân bin Hâcı ve el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbeg ve el-Hâc Sübhânverdi. 
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141-9 Alacak Da‘vâsı 

Da‘vâ-yı âtîye İbrâhîm bin ‘Abdî ve Mahmûd bin İbrâhîm şehâdetleriyle vekâleti sâbit 

olan Safer Fakîh bin Mehmed meclis-i şer‘a vasî-i mezkûru ve Muharrem bin Hızır’ı ihzâr 

idüp Hoca Ramazân Vakfı’ndan müteveffâ mezkûr Hızır üzerinde binyüzyirmibeş akça 

vardır ölüp üzerinde kaldı şer‘le taleb iderim dedikde mezbûr vasî ve Kerîm inkâr idüp 

müdde‘îden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Hamza bin Kemâl ve İbrahîm bin 

Gaybî meblağ-ı mezkûr müteveffâ üzerinde ölüp bâkî kaldı deyu şehâdet etdiklerinde 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-

20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

142-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bundan akdem mahrûse-i Lârende ihtisâbına ve ba‘zı 

mukâta‘alara mültezim olan Mahdûmoğlu İbrahîm Çelebi zimmetinde bâkî kalan mâl-ı 

mîrîye havâle olan ‘Abdî Beg müteveffâ-i mezkûrun oğlu Hasan’ı meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

müteveffâ-i mezkûrun muhallefâtın taleb etdikde mezbûr Hasan kat‘â muhallefât 

kalmamışdır cemle satılup mîrîçün kabz olunmuşdur dedikden sonra mezbûr havâle ‘Abdî 

Beg Hâcıeymîr Mahallesi’nde kıbleten Kâsım mülkü ve şarken Hâcı Bâyezîd mülküne ve 

tarafeynden tarîk-i ‘âmma hudûdu müntehî olan evler müteveffâ-i mezkûrundur deyu bey‘ 

etmek istedikde Fâtıma bint-i Hoca Bâli cânibinden fahrü’l-kuzât Mevlânâ ‘Alâ’eddîn 

Efendi zîde fazluhu ‘unvânıyla mu‘anvene hüccet ibrâz olunup nazar olundukda zikr olan 

evler merhûm Yahyâ Çelebi ki İbrâhîm Çelebi’nin babasıdır mezkûrdan satun aldığın şuhûd-

ı ‘udûl ile isbât etmiş bulunup mazmûnu bi-hasebi’ş-şer‘ sâbit oldukdan sonra mefhûmuyla 

‘amel olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 

971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar fahrü’l-a‘yân Ahmed Çelebi bin ‘Alî el-meydânî ve Ramazân Halîfe bin 

Mürsel ve ‘Alî Dede bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

142-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem bin Hızır ma‘a Safer Fakîh bin Mehmed.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Muharrem ikrâr ve i‘tirâf kılup Hoca Ramazân 

Vakfı’ndan mezbûr Safer Halîfe elinden bin akça alup Debbâğhâne Mahallesi’nde kıbleten 

mescid ve şarken Satılmış evi ve şimâlen Şa‘bânoğlu Memi bâbı ve garben tarîk-i ‘âmma 

hudûdu müntehî olan evi bey‘ idüp târîh-i defterden ilâ sene-i kâmile yüzyirmibeş akçaya 

icâreye kabul etdim dedikde merkûm Safer Fakîh tasdîk idüp defter olundu ve Sa‘dî bin 

Durmuş ve Sarı bin ‘Abdulkerîm kefîl olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel 

sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin İnsân ve Mehmed Ağa bin Hızır ve Lütffullah bin ‘Alî 

Fakîh ve el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbeg ve Süleymân bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

142-3 Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Haydar bin Mustafâ ‘an Mahalle-i Ahmedfakîh ma‘a Seydî Ahmed 

bin Yûnus el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Haydar ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm Hâcı 

Mahmûd Çelebi Gök‘osmân Köyü’nde olan câmi‘-i şerîfe vakf etdüğü akça üçbin akça alup 
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Bityemez havlusunda kıbleten Halîl Baba ve şarken Kara Mûsâ ve şimâlen tarîk ve garben 

dahî tarîke hudûdu müntehî olan bağımı bey‘ idüp târîh-i defterden bir yıla üçyüz akçaya 

bey‘ ve icâreye kabul etdim dedikde mezbûr Seydî Ahmed tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Bekir Fakîh bin Pîr ‘Alî ve Sarı bin Hamza ve Yolkulu bin Hasan ve 

Ahmed bin Sultânşâh ve Satılmış bin Mehmed. 

Kefîl-i bi’l-mâl el-Hâc Saruhân bin Mehmed. 

 

142-4 Vekîl Ta‘yîni ve Köle Satışı 

Kazıyye-i vekâlet-i Ahmed bin Hasan ‘an kıbel-i ibniye Hasan bin Hâcı Ahmed ‘an 

‘Alâ’iye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan ibâkat iden Mübârek bin ‘Abdullah nâm 

‘Arabı bey‘e (...silik...) ve kabz-ı semene ve îsâle oğlu mezbûr Ahmed’i vekîl itdüğü Hızır 

bin Mustafâ ve Velî bin Hasan şehâdetleriyle Hasan Çavuş muvâcehesinde sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 

Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan ‘Arabı Hasan Çavuş bin 

Hamza’ya bi’l-vekâle yirmidört altuna bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabûl ve kabz etdim 

dedikde merkûm Hasan Çavuş zik olan ‘Arabı alup kabz etdim deyüp mukırr-ı mezkûru 

ikrârında tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

142-5 Vekîl Ta‘yîni ve Mülk Satışı 

Müteveffiye Sittî bint-i ‘Abdî’nin deyn-i müsbeti olmağın Şeyh‘osmân Mahallesi’nde 

kıbleten Nasrullah bin ‘Alî mülkü ve şarken (...silik...) ve şimâlen tarîke ve garben tarîke 

hudûdu müntehî olan evini bey‘ itmeğe eytâmı vasîsi ve velîsi Kâsım bin ‘Abdullah’a icâzet 

virülüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 

29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin İsma‘îl ve Receb bin ‘Osmân ve Ahmed bin ‘Alî ve Mustafâ 

bin Çırak ve ‘Alî bin (...silik...). 

Müşteri ‘Âyşe bint-i Deli ‘Alî’dir vicâhen Mûsâ bin Cüneyt ber-vech-i iştirâk sekizyüz 

akçaya satdım didüğü tahrîr olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

142-6 Kaybolan İnek Da‘vâsı 

Kazıyye-i Süleymân bin Îvad Hâcı ma‘a Mes‘ûd bin Akıncı ‘an ‘Arabân(?)-ı 

Kızılüyük. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Süleymân merkûm Mes‘ûd’u meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp bir kara ineğim yürüğüden zâyi‘ olmuşidi mezkûr Mes‘ûd’un elinde buldum şer‘le taleb 

iderim dedikde mezkûr Mes‘ûd zikr olan ineği Kısacıklı Hasanoğlu Durmuş’dan seksen 

akçaya satun aldım senün idüğün bilmezim deyu inkârla cevâb virüp merkûm Süleymân’dan 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Yûsuf bin Dostu  Beg ve Hızır bin Eynehân 

zikr olan inek mezkûr Mes‘ûd’un ineğinden doğmuş ineğidir yürüğünden nice inekler ile 

zâyi‘ oldu deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm 
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sebt-i sicil olundu  hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar İbrahîm Çavuş bin Yûsuf ve Satılmış bin Hüseyin ve Hûsen(?) bin 

Süleymân ve Süleymân Beg bin ‘Alî Beg ve İmîrza bin Velî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

142-7 Borç İkrârı 

Akarra Hâcı bin Halîl bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ sittîn zeheben tâmmü’l-

vezn ve kâmilü’l-‘ayâr li-Menteşe bin Ümmet Fakîh ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire 

fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

142-8 Kendini Asan Kızın Keşfî ve Subaşıya Para Verilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hûsen bin Süleymân ma‘a za‘îm-i nevâhi Hüseyin Subaşı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hûsen fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

kızım Döndü evimde maslûbe bulunup tutarı vardı kendi fi‘liyle asıldığında üzerine varılup 

görülmek içün mezkûr Hüseyin Subaşı ile yedi altun kavl etmişidim virüp hesâblaşdım 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde za‘îm-i mezkûr tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 

1563). 

Be-mahzar Velî bin ‘Alî ve Velî bin Mehmed ve Mustafâ bin Çırak ve Bazarbaşı 

Hüseyin ve Satılmış bin Hüseyin ve Mûsâ bin Halîl Beg ve ‘Îsâ bin Mehmed. 

Ba‘dehu mezbûr Hüseyin subaşı ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i İkizce’ye varup ehl-i 

karyeden ve sâyir ehl-i vukûfdan zikr olan kızın salbı husûsunda teftîş olundukda tutarı olup 

kendi fi‘li ile kendin salb itdüğü ma‘lûm ve zâhir oldu mezkûr Hûsen’de da‘vâm ve nizâ‘ım 

yokdur didikde merkûm Hûsen tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

142-9 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Mehmed bin Yûsuf ma‘a Cevher bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i oldur ki mezkûr Mehmed’in mezkûr Cevher üzerinde merkeb 

bahâsından ikiyüz akçası yemîniyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-

20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

142-10 Darb Edildiğinin Tescîli 

Mansûr bin İbrâhîm’i Mehmed Yûnus darb itdüğü ‘Alî bin ‘Abdî ve Ahmed bin 

Mustafâ şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

143-1 Mülk Satış Anlaşmazlığı 

Kazıyye-i Eydik bin ‘Abdî ma‘a Memi Beg bin Velî Beg sipâhî-i Karye-i Ahurlu tâbi‘-

i Seydîşehri. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Eydik meclis-i şer‘a merkûm sipâhîyi ihzâr idüp 

yerin tapuya virdiğin müteveffâ ‘Alî Beg Kör Mahmûd yeri ve Çukur ve İnönü dimekle 

ma‘rûf üç kıt‘a hudûdu ahâli katında ma‘lûm yeri hâl-i hayâtında iken vekîli ma‘rifetiyle 

altıyüz akçaya satun aldım dedikde gıbbe’l-inkâr Hızır bin Mehmed ve Mehmed bin 

Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 

(11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar ve Hızır bin Ahmed ve Gazanfer Emîn bin Yahyâ ve ihve Hâcı Mehmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr Eydik zikr olan yerin nısfın sipâhî ma‘rifetiyle mezbûr Hızır’a üçyüz 

akçaya hakk-ı karârın bey‘ etdim dedikde mezbûr Hızır ve Sipâhî Memi tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr ‘inde’l-mezkûrîn Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed Beg. 

  

143-2 Borç İkrârı 

Akarra Budak bin Nebî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi min semeni’s-sûr meblağ 

selâse zeheben tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr li-Yusûf bin Dostu Beg ikrâren şer‘iyyen 

cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Yûsuf ve Hâcı ‘Alî bin Velî ve Emrullah bin Seydî. 

 

143-3 Borç İkrârı 

Akarra Ahmed bin Yûsuf bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ erba‘ami’e ve seb‘în 

dirhemen ‘min semeni’l-hûfe ve’l-hîn(?) li-Hoca Mehmed bin Mûsâ ikrâren şer‘iyyen ve 

sadakaten ve tasdîkan ve cerâ zâlike hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhû’l-mezbûrîn. 

 

143-4 Borç İkrârı 

Akarra ve’l-müterrefeti’l-mürâveti el-med‘ûve Selîme bint-i Hüseyin bi-enne 

‘aleyhimâ ve fî minhâ meblağ zehebîn tâmmü’l-vezn li-Mustafâ Beg bin ‘Abdullah ikrâren 

şer‘iyyen. 

 

143-5 Borç İkrârı 

Akarra Yûsuf bin Üveys bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi li-Ahmed bin ‘Ömer meblağ 

mi’e dirhemen ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

143-6 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sinân Halîfe bin Hamza Fakîh ma‘a ibnihu Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sinân Halîfe fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup Medrese Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve şarken Dede Bâli ve şimâlen Mü’min ve 

garben Mustafâ mülklerine hudûdu müntehî olan evlerimin cemî‘sin cemî‘ hudûdu ve 

hukûku ve tevâbi‘i ve levâhıkı ile mezbûr oğlum Hamza’ya yirmibeş altuna bey‘ idüp 

meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim dedikde mezkûr Hamza mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı 
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muharrerinde tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 

/ 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed Fakîh bin Bâyezîd ve Mûsâ bin Habîb ve Sa‘dî bin Ya‘kûb ve 

Kademeri bin Hamza ve el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbeg. 

 

143-7 Fi‘l-i Şenî‘ Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hûrî bint-i ‘Abdurrahman ma‘a Mehmed bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûre Hûrî kızı oğlu sagîr ‘Osmân’ı ihzâr idüp mezkûr 

Mehmed fi‘l-i şenî‘ etdi deyu da‘vâ etdikde mezbûr Mehmed inkâr idüp müdde‘iyeden 

beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın merkûm Mehmed’e yemîn-i billah 

etdirildikden sonra berâ’etine hükm olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Ramazân bin Yahyâ ve Kâbil bin Mehmed ve ‘Ömer Halîfe bin Yûsuf ve 

‘Osmân bin Aydoğmuş ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

143-8 Borç İkrârı 

Akarra Ca‘fer bin Ümmet bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ erba‘ami’e dirhemen 

li-Mustafâ bin Sinân min semeni’s-sûr ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

143-9 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kılıç bin Tanrıvermiş ve Mahmûd Beg bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrun sipâhîler meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

idüp tîmârımız olan Karye-i Geçid’de kıbleten ‘Alî yeri ve şarken tarîk ve şimâlen Şa‘bân 

yeri ve garben Nasûh yerlerine hudûdu müntehî olan hâlî yeri Hayâtî Bin Budak’a hussemizi 

yüzyirmi akçaya satup akçasın alup kabz etdim dedikde mezkûr Budak tarafından mezkûr 

Mahmûd Beg tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Nasûh Beg ibn Kurd ve ‘Ömer Halîfe bin Yûsuf ve Hızır Ağa bin Mehmed 

ve ‘Abdî Çelebi bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

143-10 Kumaş Satış Da‘vâsı 

Kazıyye Mustafâ Beg el-mücellid(?) ma‘a Velî bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg merkûm Velî’yi meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp boyalı boğası büyük arşın ile satılugelmişdir sen küçük arşunile satarsın dedikde 

ehl-i vukûfdan su’âl olundukda Hoca ‘Abdî bin Yûsuf ve ‘Alî bin Hızır ve el-Hâc Hızır bin 

Hâcı ‘Ömer müdde‘îden boyalı boğası küçük arşunile satılugelmişdir deyu şehâdet 

etdiklerinde mezkûrların şehâdetleri bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-

20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

143-11 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ümmet bin Safer ma‘a Mehmed bin İbrâhîm. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ümmet ikâr ve i‘tirâf kılup Mustafâ Çavuş 

yetîmleri akçasından kul bahâsından bindokuzyüzaltmış akça borcum vardı hâliyâ târîh-i 

defterden sekiz ay va‘de ile ikiyüz akça kıymetlü bir çuka aldım cem‘an ikibinyüzaltmış 

akça olup zikr olan va‘de ile meblağ-ı mezkûr vâcibü’l-edâ deynimdir dedikde vasî-i mezkûr 

Mehmed tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Pîr Ahmed bin ‘Alî ve Mehmed bin İbrahîm ve Hızır Bâli bin Üveys ve 

Memi Çelebi bin Ahmed. 

 

143-12 Borç İkrârı 

Akarra ve a‘tarafatü’l-(...karalı...) el-med‘uve Hûrî bint-i Ahmed bi-enne ‘aleyhâ ve fî 

zimmetihâ meblağ hamse zeheben li-Hızır bin Mustafâ ikrâren şer‘iyyen. 

 

143-13 Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Hamza ve ihve Hızır ma‘a Şeyh Mustafâ Çelebi ve Kâtib 

Ahmed Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Hüseyin ve Hızır ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûrlar Şeyh Mustafâ Çelebi’ye yüzseksen akça ve Kâtib Ahmed Çelebi’ye seksenbeş 

akça deynimiz vardı virüp hesâblaşdık da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur dediklerinde mezkûrân 

Mustafâ Çelebi ve Ahmed Çelebi mezkûrları ikrârlarında tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-m. (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Velî bin Latîf ve İbrahîm bin Velî ve Mehmed Dede bin Mahmûd ve İlyâs 

bin Mahmûd ve Yûsuf bin ‘Abdullah ve ‘Abdî bin Velî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

143-14 Bulunmuş Deve Da‘vâsı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki kızıl beserek deve şehr içinde Türbe Mahallesi’nde 

bulunup ol hînde Karye-i Salur’dan İlyâs bin Mahmûd benümdür kaçırdım deyu da‘vâ 

etdikde yava zâbiti İbrahîm Beg inkâr idüp beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden 

Mustafâ bin Mehmed ve Mahmûd bin Mustafâ zikr olan deve mezbûr İlyâs’ındır mülkü iken 

gitdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm sebt-i 

sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

el-kefîl-i bi’l-mâl ve bi-nefsi Hamza bin Hasan nefsini bulmaz ise mâl-ı mezkûrun 

edâsına kefîl olup defter olundu fî’t-târîh el-m. (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 

Kasım 1563). 

 

144-1 Borç İkrârı 

Akarra Receb bin ‘Abdurrahman bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi ‘aşereti zeheben 

mine’l-karz li-Hoca ‘Osmân bin Göynük(?) ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-

20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 
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144-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Receb bin ‘Abdurrahman ma‘a Aydoğmuş bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Receb merkûm Aydoğmuş’dan onikibuçuk altun 

taleb etdikde gıbbe’l-inkâr Ramazân bin Pîrî ve Mûsâ bin Dâvud hesâblaşdı cümle hesâbdan 

onikibuçuk altun bâkî kalup mezkûr Aydoğmuş virecek oldu deyu şehâdet etdiklerinde 

gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar cemmü’l-gafîr. 

 

144-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Satılmış bin Mehmed ma‘a İsmâ‘îl bin Avdıl. 

Mezkûr İsmâ‘îl’in mezkûr Satılmış’da öküz bahâsından ikiyüzkırk akça hakkı zâhir 

olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 

29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş ve ‘Abdî bin Mehmed ve İlyâs bin Şâhkulu. 

 

144-4 Satışın Tescîl Ettirilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ Beg el-mühtedî ma‘a Hızır bin Mustafâ. 

Vech-i tahrî-i hurûf budur ki beytü’l-mâl emîni Mustafâ Beg fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve 

i‘tirâf kılup İçkal‘a Mahallesi’nde şarken İsmâ‘îl ve kısleten mescid ve şimâlen İsmâ‘îl 

mülklerine hudûdu müntehî olan bir oda ve bir örtme ve hayâtıyla mezkûr Hızır’ın sâbıkan 

beytü’l-mâl emîni Hâcı Dede beytü’l-mâlden satun alınmış mülküdür da‘vâm ve nizâ‘ım 

yokdur dedikde mezbûr Hızır zikr olan evin müşterisi ‘Alî tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

144-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hamza bin Nârin ma‘a Hasan bin Kara Oğlan. 

Vech-i tahrî-i hurûf budur ki mezkûr Hamza merkûm Hasan’dan coş(?) ve kanglı 

bahâsından yirmiüç altun taleb etdikde mezkûr Hasan borcumdur lâkin üçyüzyetmiş akçasın 

ve aslı verdim deynin içün verdim ve dört kile buğday verdim didikde buğday bahâsından 

dahî yetmiş akça (...okunmuyor…) varulup bâkî binkırk akça hakkı zâhir olup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

 

144-6 Alacağı Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i Pîr Gâyib bin Ahmed ma‘a Seydî Mehmed bin Ahmed. 

Vech-i tahrî-i hurûf budur ki mezbûr Pîr Gâyib’in karz-ı hasenden mezkûr Seydî 

Mehmed üzerinde gıbbe’l-inkâr beş altun alımı var idüğü Mehmed bin Kara ve Mehmed bin 

Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

Nebî bin Sarı Fakîh ve Sâdık Halîfe bin İmîrza ve Ahmed Sofî bin Mehmed ve 

gayruhum. 
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144-7 Köle Satışından Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Ahmed ma‘a Hâcı bin Kurd.  

Vech-i tahrî-i hurûf budur ki mukırr Hâcı müteveffâ karındaşı eytâmının kul 

bahâsından mezkûrda bâkî akça vardır deyu bi’l-vesâye da‘vâ etdikde mezkûr Mustafâ 

mezkûr müteveffâ Hasan’dan bir kul satun aldım virüp hesâblaşdım dedikde ikrârı bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 

1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

144-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı bin Nebî ma‘a Seydî bin Celîlî. 

Vech-i tahrî-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı merkûm Seydî’den yüz akça taleb etdikde 

gıbbe’l-inkâr Süleymân bin Velî ve ihve Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

144-9 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hasan Çavuş. 

Vech-i tahrî-i hurûf budur ki nefs-i Konya’da Sungur Mahallesi’nden Hasan Çavuş 

meclis-i şer‘a gelüp za‘îmü’l-vakt Durmuş voyvoda zîde kadruhu mübâşeretiyle mahalle-i 

mezkûre cemâ‘atin ve Bordabaşı ve Şeyh Ahmed Mescidi cemâ‘atin ihzâr idüp evimden beş 

fen(?) balım ve altı fen(?) sâde yağım ve iki küp sucuğum sirka olundu evim zikr olan 

mahallelere karîbdir içlerinde hırsuz vardır taleb iderim dedikde mezkûrûn mahalleler 

cemâ‘ati içimizde yaramaz yokdur cümlemiz birbirimize kefîliz dediklerinde kanûn-nâme-i 

pâdişâhîye mürâca‘at olundukda mefhûmunda eğer mahalle ve köy içinde uğruluk ve 

harâmilik olsa elbetde hırsuzu bulduralar müttehim kimesne var ise teftîş ideler dahî tazmîn 

itdireler ve eğer müttehim yoğsa ehl-i mahalleye veya köy halkına tazmîn etdireler deyu 

mukayyed bulunup ber-mûcib-i defter-i pâdişâhî ‘amel olunmasına za‘îm-i mezkûra icâzet 

virilüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Sâdık Halîfe bin İmîrza ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve Mustafâ bin ‘Alî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

144-10 Hayvan Hırsızlığı Da‘vâsı 

Vech-i tahrî-i hurûf budur ki ‘Alî bin Saru ve Eynehân bin Üveys ve ‘Alî bin Hâcı bin 

Ahmed ibn Çavuş mübâşeretiyle Hâcı (...silik...) meclis-i şer‘a ihzâr idüp mezkûr ‘Alî iki 

öküzümüz ve Eynehân iki ineğimiz ve ‘Alî âhar bir öküzümüz ve bir ineğimiz bundan 

akdem Süleymân bin Mes‘ûd ‘Arab elinde bulunup sâhibi isbât idülüp alduğu inek ile 

yüreğinden alınmışidi zikr olan öküzlerden kara öküz senün evinde boğazlanup satıldı şer‘le 

taleb ideriz dediklerinde mezkûr Hâcı ikrâr idüp Kısacıklı Durmuş benüm evimde geldi bir 

kara öküz boğazlayup etin satdı ve mezbûr Süleymân elinde bulunan ineği mezkûr Durmuş 

Kâsım nâm kimesneye satdı ben bile bazar idi virdim seksen akçaya mezbûr Kâsım almamış 

mezbûr Süleymân ‘Arab almış deyup ba‘dehu mezbûr Hâcı ikrâr idüp benüm evime gelen 

dört davardı biri karnı ala kara inek biri sarı tosun biri kara öküz boğazlandı ve biri kara inek 

idi sâhib-i zâhir oldu bu cümleyi mezkûr Durmuş getürdü kara öküzü boğazlayup bâkîsin 



330 

 

aldı gitdi didiği bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Evveli’r-rebî‘eyn li-sene ihdâ 

ve seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Lutfî Fakîh ibn Mustafâ ve Sâdık Halîfe ibn İmîrza ve Seydî Fakîh el-

imâm ve gayruhum mine’l-cemmi’l-gafîr. 

Ba‘dehu mezbûr Hâcı’nın mahallesi cemâ‘atinden keyfiyet-i ahvâli su’âl olundukda 

Düğüncü bin ‘Abdullah ve Sefer bin Seydî Ahmed ve Karagöz bin ‘Abdullah cevâb virüp 

mezkûr (...silik...) ol zemânda evine yaramaz ‘avrat ve levendler getürüp giderirdi söyledik 

getürme dedik hayli zemândır getürmez oldu ammâ mezkûr Durmuş hâcılar bayramında bir 

kerre mezbûrun evine geldi ve sonra bir ay mikdârı vardır gelüp öküz boğazladı dedikleri 

bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 

Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

Ba‘dehu mezbûr Hâcı’nın oğulları Sekbân Mehmed ve Mahmûd’un ahvâlleri su’âl 

olundukda merkûm Mahmûd ve Mehmed Çelebi nâm sipâhîye hizmet ider gelüp gitmez ve 

Mehmed’in evi babasından ayrıdır yaramazlığın görmedik dedikleri bi’t-taleb tahrîr olundu. 

 

145-1 Vakf Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i Süleymân bin Ahmed el-mütevelli ma‘a Hüdâverdi bin Şükrân. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Süleymân merkûm Hüdâverdi’yi ihzâr idüp 

Sabuncuoğlu Vakfı’ndan ikibin akça virdim onun on bir akça hesâbı üzere yılda mu‘âmele-i 

şer‘iye idüp rıbhın (...okunmuyor…) virürün hâliyâ meblağ-ı mezkûru taleb iderim dedikde 

mezbûr Hüdâverdi on beş yıl vardır mezkûrdan ikibin akça aldım şimdiye dek üçbin akça 

virdim didüğü tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Hüdâverdi bin Mehmed ve Hasan bin Ahmed ve 

Habbâz Ahmed bin Üveys ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

145-2 Hayvan Satışını Tescîl 

Kazıyye-i Yûsuf bin Hâcı ‘İsâ ma‘a Selek bin Seydî.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf merkûm Selek’i satduğu bargiri min külli 

‘ayb satduğu İbrahîm bin Üveys ve Süleymân bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup  defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

145-3 Borca Karşılık Tîmâr Mahsûlü Verdiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Korkud bin Hasan Beg ma‘a Gazanfer Emîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Korkud fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

emîn-i mezkûrdan bi-târîki’l-karz binsekizyüz akça aldım dilerse akçasın ala dilerse tîmârım 

olan Yenidoğan’da olan galleden yüz müdüyle altmış müd buğdayı müdü yirmibeş akça 

hesâbı üzere galle buğday ala dedikde emîn-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Latîf bin ‘Abdulkerîm ve Hâcı Mehmed bin Koca ve Mehmed bin Mahmûd 

ve Mes‘ûd Halîfe bin Hasan Halîfe ve Memi bin ‘Osmân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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145-4 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i vekâlet-i Hızır bin Süleymân ‘an kıbel-i Safîye bint-i Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Safiye ikrâr-ı âtîye mezkûr Hızır’ı vekîl itdüğü 

Mes‘ûd Çelebi bin Hasan Halîfe ve ‘Abdullah bin Hamza şehâdetleriyle sâbit oldukdan 

sonra vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre müvekkiletemin ‘ammisi Memi üzerinde  

bi-ciheti’l-irs mûrisindir intikâl iden evden ve bağdan ve gayrıdan olan hakkı bi-ıslâhi’l-

müslimîn elli altuna sulh olunup ba‘de’l-kabûl meblağ-ı mezkûru alup kabz idüp mezkûreye 

teslîm etdim dedikde merkûm Memi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-

evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Ümmet bin Safer ve ‘inde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

145-5 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Keyvân bin (boş) ‘an zümre-i ‘ulûfeciyân-ı yemîn ‘an kıbel-i Zülfü 

bint-i Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Zülfü Ahmed ile olan da‘vâsına mezkûr 

Keyvân’ı vekîl itdüğü İsma‘îl bin Mehmed ve Emrullah bin ‘Abdurrahman şehâdetleriyle 

sâbit olup (...silik...) defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

145-6 Darb ve Küfür Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Abdurrahman Halîfe bin Hüsâm ve Sinân bin Ahmed ma‘a Hâcı bin 

İbrahîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân merkûm Hâcı’yı meclis-i şer‘a ihzâr idüp şer‘e 

muhâlif şetm idüp ve sakalım yoldu ve döğdü deyu da‘vâ etdiklerinde gıbbe’l-inkâr ba‘de’l-

istişhâd ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın yemîn havâle olundukda nukûl idüp defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Sinân dahî döğmediğine yemîn idemeyüp sebt-i sicil olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

145-7 Dikmek İçin Kaftan Verdiğini Tescîl 

Kazıyye-i İlyâs bin Şâhkulu ma‘a Ahmed bin Safer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr İlyâs mezkûr Ahmed’e bir kemhâ kaftan virdim 

dikmeğe dedikde gıbbe’l-inkâr Bayram bin Yûsuf ve Hasan bin İskender mezkûr İlyâs 

mezbûr Ahmed’e dikmeğe bir kemhâ kaftan virdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tahlîf  

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

145-8 Diyet Alımını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin ‘Alî ma‘a Mustafâ bin Emre el-vasî ‘alâ mesâlih-i maktûl 

Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı ikrâr ve i‘tirâf kılup sâbıkan maktûl olan 

Hamza’nın diyeti husûsu inkârdan sulh olunmuşidi İsma‘îl nâm kimesneden alıncak ikibin 
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akçadan on altun yirmi akça bâkî kalmışidi ben virecek oldum dedikde mezkûr vasî kabûl 

idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 

1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Yahyâ Çelebi ve Mehmed Ağa bin Hızır ve Mustafâ 

bin Ulaş. 

Ba‘dehu Mustafâ bin Evlân? ikrâr idüp Sofî bin ‘Îsâ’nın zikr olan deyn husûsunda 

virecek olduğu akçadan zimmetinde sekizyüz akça kalmışidi ben virecek oldum dedikde 

vasî-i mezkûr kabûl etdim deyüp talebi ile defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn.  

 

145-9 Yaralama ve İçkili Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i Perver bin ‘Abdullah gulâm-ı ‘Alî Beg ma‘a Mehmed bin ‘Abdullah 

mürdem-i İbrâhîm emîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Perver’i merkûm Mehmed arpa alurken elini 

mecrûh etdüğü İbce(?) bin Mahmûd ve Pîrî Çelebi bin Hüseyin şehâdetleriyle turve(?) bağın 

çalmak isteyüp sarhoşla çaldı dedikleri tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (11-20 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar cemmi’l-gafîr. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğü şuhûd-ı ‘udûl ile sâbit olup defter olundu. 

 

145-10 Satılan Merkebin Ayıplı Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i Mahmûd bin Latîf ma‘a Hamza bin Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mahmûd merkûm Hamza’ya ikiyüz akçaya 

satduğu merkebi min külli ‘ayb satduğu Nûrullah bin ‘Alî ve ‘Osmân bin İbrahîm 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 

/ 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

 

145-11 Borç İkrârı 

Akarra Safer bin ‘Ömer bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’e dirhem ve seb‘în 

dirhemen li-Hasan bin Mustafâ mine’l-humâr (...silik...) ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

145-12 Borç İkrârı 

Akarra Hüseyin bin Hasan ve Mustafâ bin Pîrî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ 

hamsemi’e dirhem li-Hâcı Nebî el-Berdâgî mine’l-karzi’l-hasen el-makbûz cerâ zâlike ve 

hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 

1563). 

Be-mahzar Hüsrev Çavuş ve Ümmet bin Safer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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145-13 Ortakları Tarafından Harcamak İçin Verilen Paranın Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Gâyib bin Sevindik ma‘a İbrahîm Emin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Pîr Gâyib ikrâr idüp harc içün ortaklarım bana 

yirmidört altun virmişlerdi bin akçasın yerli yerine virdim dedikde ikrârı bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Beg bin Haydar ve Mehmed Beg bin Mustafâ ve Süleymân 

bin Bostancı ve Halîl el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr Pîr Gâyib ve Muslî ikrâr idüp ber-vech-i iştirâk ihtisâb ve 

müte‘allıkâtın mukâta‘aya tutmuşidik içerisin İbrâhîm emîn zabt etdi ve taşrasın biz ikimiz 

zabt etdik dedikleri tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim-7 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

146-1 Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin İbrâhîm ma‘a Ahmed bin Halîl el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı Sarı ‘Alî (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed-i evvel ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan 

eytâm akçasından sahtiyan ve nakddan yüz altun aldım târîh-i defterden bir yıl va‘de ile 

vâcibü’l-edâ lâzımü’l-kazâ deynimdir Debbâğhâne’de olan benüm dükkân ve çadırımı oğlu 

yeri dimekle ma‘rûf yeri rehn kodum didikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Hâcı Ahmed ve Mustafâ bin Çırak ve Velî bin ‘Alî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

146-2 Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Murâd bin İskender ma‘a vasî-i mezkûr.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Murâd ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr yetîm 

akçasından mazı ve çiçek ve koyun bahâsından dörtbindörtyüz akça deynim vardır târîh-i 

defterden bir yıl va‘de ile vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynimdir deyüp Salur’da olan 

evimi ve bağımı rehn virdim dedikde vasî-i mezkûr Ahmed tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

146-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hoca Velî bin ‘Alî ma‘a Ahmed el-vasî el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hoca Velî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

nakddan ellibeş akça zikr olan eytâma vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ târîh-i defterden bir yıl 

va‘de ile deynim vardır dedikde merkûm Ahmed tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer. 

 

146-4 Vasînin Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Halîl el-vasî el-mezbûr.  
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan yetîmlere 

benüm dahî ellibeş altun deynim vardır târîh-i defterden bir yıl va‘de ile vâcibü’l-edâ 

deynimdir didiği talebi ile tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 

/ 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

146-5 Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Ömer bin Çini ma‘a Ahmed el-vasî el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Ömer fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr 

olan yetîmlere benüm dahî binbeşyüz akça deynim vardır târîh-i defterden bir yıl va‘de ile 

vâcibü’l-edâ deynimdir Hocacihân’da olan bağımı ve Kâdı‘izzeddîn yerinde olan mülkümü 

rehn kodum didiği vasî-i mezbûr talebi ile defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

146-6 Küfür Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hasan Çelebi Müderris Ramazân Efendi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan Çelebi sâhib-i sa‘âdet pâşâ hazretleri 

cânibinden ‘Abdurrahman Çavuş mübâşeretiyle meclis-i şer‘a ihzâr idüp tevliyetinden hak 

taleb etdikde meclis-i şer‘de şer‘e muhâlif kalaylanmış(?) olan ve haram-zâde deyü şetm 

itdüğü bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar Mahmûd Efendi bin Pîr ‘Alî el-kassâm ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Sofî 

bin Mehmed ve Mehmed Fakîh bin Hatîb ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

146-7 ‘Abd-ı Âbık 

Kazıyye-i Muharrem bin Çöplü ma‘a İbrâhîm bin Ahmed ‘an Karye-i Kerdenler(?) ve 

Mihmâd bin Süleymân ‘an Salâheddîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf ki mezkûrân İbrâhîm ve Mihmâd Mercân nâm ‘Arabı Altunapa 

yolunda tutdum deyu şehre getürürken merkûm Muharrem rast gelüp zikr olan ‘Arab 

benümdür mülküm iken ibâkat etdi deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden 

İbrahîm bin Mehmed ve Bekir bin Mustafâ şehâdetleriyle zikr olan ‘Arab mezkûr 

Muharrem’in mülküdür mülkü iken ibâkat etdi deyu şehâdet etdikleri sebebden şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-

10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

el-kefîl bi-nefsi Muharrem el-mezbûr Hasan Çelebi bin Aşcı. 

 

146-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i şâribü’l-hamr Hüsrev bin ‘Abdullah mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var 

idüğü Hüseyin bin Mustafâ ve Mustafâ bin Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

‘İnde’l-mezbûrân ve Halîl el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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146-9 Konya İhtisâbı Mahsûlü Hakkında Tezkere 

Sûret-i tezkere ki ihtisâb-ı Konya ve tevâbi‘i mukâta‘asın tutan İbrahîm ve Pîr Gâyib 

ve Muslî ittifaklarıyla yarar mâl husûsunda olan tezkeredir ki Hoca Kethüdâ ve el-Hâc 

Emrullah nâm şâhid elindedir ki Muslî ve İbrahîm mührüyle memhûrdur budur. 

Vech-i tezkere budur ki İbrahîm Beg ihtisâb mahsûlünden bâkî kalan yüzon altun 

vardır otuzun ‘Arab akçası vardır sikke 20 ve Pîr Gâyib elinde 2.000 ve Muslî’de 900 akça 

mezkûr şâhidler vech-i meşrûh üzere olmuşlardır deyu şehâdet etdiklerinden sonra sebt-i 

sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 

7 Kasım 1563). 

 

146-10 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Velî bin ‘Alî ma‘a Latîf Çelebi ibn Sinân Dede. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı Velî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merhûm Sinân Dede Vakfı’ndan zimmetimde beşyüz akça mayadan ve elli akça rıbhından 

deynim vardır dediği mezbûr Latîf Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Muhyiddîn Efendi el-müderris ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr Hâcı Velî ikrâr idüp Karye-i Ervad’da kıbleten Bâyezîd ve şarken 

Halîl Sofî ve şimâlen küllük ve garben ‘Abdî mülküne hudûdu müntehî olan bağımı mezkûr 

Latîf Çelebi’ye beşyüzelli akçaya bey‘ idüp târîh-i defterden ilâ sene-i kâmile altmışbeş akça 

icâreye kabûl etdim dedikde mezbûr Latîf Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

el-kefîl-i bi’l-mâl Mehmed Fakîh bin Hasan Fakîh. 

 

146-11 Vasî Ta‘yîni 

Limen teveffî Hasan bin Hamza (...karalı...) Veli ve li-vasî nasb-ı ‘alâ mesâlih 

(...silik...) Bedel ve Murâd es-sagîr vasî-i ümmühâ Selîme bint-i Mustafâ li-tasarruf-ı fî 

emvâli ve emlâkihâ ilâ ân yedd-i ve .......el-bulûğ fî eflâkihâ ve bi-sarfi ‘aleyhimâ (...silik...) 

el-Hâce ve .... ve cemî‘ umûruhümâ nasben sahîhen şer‘iyyen cerâ zâlike fî evâsıt-ı Evveli’r-

rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Seydî bin ‘Ömer ve Ümmet bin Safer ve Hasan Çelebi bin (...silik...). 

 

146-12 Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı 

Kazıyye-i Nûrullah bin Şâhkulu ma‘a Mehmed bin İbrahîm Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Nûrullah fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Mehmed Çelebi’den bin akça alup Hoşhân Mahallesi’nde kıbleten ‘Ömer ve şarken 

tarîk ve şimâlen Ya‘kûb mülkü ve garben Mustafâ mülküne hudûdu müntehî olan (...karalı...) 

bey‘ idüp târîh-i kitâbdan bir yıla yüzotuz akçaya icâreye kabûl etdim dedikde mezbûr 

Mehmed Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Emîr bin Yûsuf ve Mehmed Çelebi bin Kâsım ve (...silik...) bin ‘Abdullah 

ve Mahmûd bin Hasan. 
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147-1 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Zehrâb bin Velî ‘an Karye-i Kulkakıl(?) tâbi‘-i Turgut ma‘a Ferruh 

bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Zehrâb ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûr Ferruh 

Ağa’dan onüç altuna bir kırmızı ferâce almışidim meblağ-ı mezkûru virüp hesâblaşdım 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mezbûr Ferruh Ağa tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Haydar bin Mustafâ ve Ca‘fer Subaşı bin ‘Abdullah ve Muhyiddîn Halîfe 

bin Hamza ve ‘Alî bin Aslan ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

147-2 Borç İkrârı 

Akarra Receb bin Pîr Hasan bi-enne ve fî zimmetihi meblağ selâsemi’e dirhem li-‘Alî 

bin Hamza min semeni’s-sûr(?) ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve İbrahîm bin Mehmed ve ihve Cemâl. 

 

147-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Alî Baba Çelebi bin Mehmed ‘an kıbel-i Habîbe bint-i Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Habîbe bağ husûsunda da‘vâsına mezkûr ‘Alî 

Baba Çelebi’yi vekîl itdüğü Mustafâ bin ‘Alî ve Pîr Ahmed bin İshak şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 

Ekim-7 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve İbrâhîm bin Mehmed ve ihve Cemâl ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

147-4 Tîmâr Mahsûlü Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ramazân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Çavuşlar kethüdâsı kıdvetü’l-akrân Mehmed Ağa 

cânibinden ikrâr-ı âtîye vekâleti Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve ‘Îsâ şehâdetleriyle sâbit olan 

Ramazân fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Kara Sâdıkoğlu Kemâl gedik tîmârı 

Yeniceköy ve Seçme mahsûlün zapt iden Mustafâ bin Yûsuf elinden mezkûr müvekkilim 

Mehmed bin Kemâl Beg cânibinden bi’l-vekâle on iki kile arpa ve yirmi kile buğday alup 

kabz etdi dedikde mezbûr Mustafâ tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Hızır İlyâs bin Memi ve İmîrza bin İbrâhîm ve Emre bin Memi ve 

‘Abdurrahman bin Ramazân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

147-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ca‘fer bin Ümmet ma‘a Mustafâ bin Bostân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ca‘fer meclis-i şer‘a merkûm Mustafâ’yı ihzâr 

idüp kanglı bâhasından ikiyüzseksen ve çevşen bahâsından yetmiş akça cem‘an üçyüzelli 

akça almam var deyu da‘vâ etdikde merkûm Mustafâ aldım virüp hesâblaşdım didiği bi’t-
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taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim- 7 

Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

147-6 Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Ramazân ma‘a Mûsâ bin Eyne Hoca el-vasî ‘alâ 

mesâlih-i eytâm-ı Pîr Gayîb bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zikr olan vasî elinden  yetîm akçasından kırkbeş altun alup kabz etdim târîh-i defterden bir 

yıl vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynimdir Dursunoğlu Mahallesi’nde hudûdu ahâli katında 

ma‘lûm evlerim rehn olunsun dedikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 30 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Nûrullah bin Hamza ve Mahmûd bin Yûsuf ve Ümmet bin Safer ve ‘Îsâ bin 

Eyne Hoca ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

147-7 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hüseyin bin Ahmed ‘an kıbel-i ihve Bayramlu ve Emîrhân ve Ehli 

evlâd-ı Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrlar Karye-i Kürsin’de kıbleten tarîk ve şarken 

nehr ve şimâlen Köse bin Satılmış ve garben nehr ile mahdûd bir göz değirmenden üç 

vakıyye hisselerin Mehmed bin Hâcı ‘Alî binsekizyüz akçaya bey‘ idüp hüccet virmesine 

mezkûr Hüseyin’i vekîl etdikleri Velî bin Hâcı ‘Alî ve Mustafâ bin Hamza şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i  Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mehmed bin Âhî ve Nûrullah bin (boş) ve Ahmed bin ‘Alî ve Yûsuf 

Halîfe bin Sinân Dede ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

147-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdurrahman bin Mehmed ma‘a ‘Îsâ bin Yûsuf.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Abdurrahman merkûm ‘Îsâ Dede karz-ı hasen 

verilmiş üçyüzyirmi akça taleb etdikde aldım anamın hakkı vardı anın içün aldım dedikde 

anası sağ olup müdde‘î olmadığı sebebden meblağ-ı mezkûr hükm olunup defter olundu  

hurrire fî evâhir-i  Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbeg ve Hüseyin Subaşı bin ‘Abdullah ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

147-9 Dönüm Akçası Da‘vâsı 

Kazıyye-i cemâ‘at-i Karye-i Elyâkût(?) ma‘a Durak Ağa bin Seydî ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki zikr olan sipâhî karye-i mezbûre cemâ‘atinden Yeniceköy 

sınurunda ekdikleri yerlerden dönüm akçası taleb etdikde hilâf-ı kanûn olmağın hükm 

olunmayup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 

1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 
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147-10 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hamza bin İsma‘îl ma‘a ‘Ömer bin ‘Ömer el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı 

âhîhu Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hamza meclis-i şer‘a merkûm ‘Ömer’i ihzâr 

idüp tahrîr-i da‘vâ kılup eytâmına vasî olduğun Yûsuf üzerinde koyun bahâsından ikiyüz 

akçam var ölüp üzerinde kaldı didikde gıbbe’l-inkâr Mehmed Dede bin ‘Abdurrahman ve 

Mahmûd bin Kâbil şehâdetleriyle ölüp üzerinde kaldığı sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar eş-şâhidân-ı el-mezbûrân ve Ümmet bin Safer ve Mustafâ Çelebi bin Seydî 

Ahmed ve ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu Süleymân bin Mehmed’in dahî mezkûr Yûsuf’da yedi altun karz-ı hasen 

verilmiş alımı olup vasî-i mezkûr inkâr etdikde mezkûrân Mahmûd ve Mehmed 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 

/ 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

147-11 Paşa’nın Şahininin Teslîm Edilmesi Hücceti 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin Kemâl ma‘a Çeribaşı Kerîm Ağa. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Süleymân fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

sâhib-i sa‘âdet Ahmed Pâşâ hazretlerinin Pîr Ahmed bin ‘İvaz nâm kimesnede bir şahin 

doğanı olup vekâlet ile mezkûr Kerîm Ağa’ya onbeş altuna satmışidi müşârün-ileyh pâşâ 

hazretleri taleb itmeğin mezkûr Kerîm Ağa müşârün-ileyh hazretlerine îsâl içün bana teslîm 

içün teslîm alup kabz etdim dedikde merkûm Kerîm Ağa tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve 

Umûr bin ‘Abdurrahman ve Emîr ‘Arab bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

147-12 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Miftâh ‘Arab mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğü ‘Osmân Çelebi 

bin Hüdâyî ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu. 

 

148-1 Borcun Tescîli 

Akarra ‘Alî bin Hüdâverdi bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ hamse fılori mine’l-

karzi’l-hasen el-makbûz li-Mustafâ bin Hızır ikrâren şer‘iyyen ve sadâkatü’l-mezbûr 

tasdîkan vicâhen cerâ zâlike ve hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 

148-2 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ramazân bin İbrahîm ma‘a İmîrza bin Dâvud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ramazân ikrâr ve i‘tirâf kılup merkûm İmîrza’da 

karz-ı hasen virilmiş onbeş altunum vardı hâliyâ bi’t-temâm alup kabz etdim dedikde 
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merkûm Ramazân tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 

/ 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Îsâ Çavuş bin ‘Alî ve ‘Alî Pâşâ bin ‘Îsâ Bâli ve Nûh Çelebi bin Pîrî Çelebi 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

148-3 Vekîl Ta‘yîni ve Katil Da‘vâsından Diyet Alıp Ferâgat Etme 

Kazıyye-i vekâlet-i Süleymân bin İlyâs ‘an Cemâ‘at-i Yapa Tâceddînlü tâbi‘-i Bayburd 

‘an kıbel-i Kaya bin Kara Hamza ve Şahin bint-i ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Tâceddînlü’de maktûl olan Hamza Beg babası mezkûr 

Kaya ve anası Şahin ikrâr-ı âtîye ve yemîne mezkûr Süleymân’ı vekîl itdüğü Pîr Hasan bin 

Yûsuf ve Halîl bin Ca‘fer şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-

evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf idüp maktûl-i mezkûr Hamza’yı Taşdı bin 

Nefes ve Bahşâyiş bin Küçük ve Kel Abdâl bin Küçük nâm üç nefer kimesneler mezkûr 

Taşdı kılıç ile soğladı ve Bahşâyiş kütük ile başına urdu ve Kel Abdâl göğsüne çıkup çiğnedi 

deyü da‘vâ olunup bundan akdem Bayburd kâdısı huzûrunda otuzüçbin akçaya sulh olunup 

lâkin bedel-i sulh makbûz olunmamışidi hâliyâ muslih müslümânlar otuzbirbin akçaya sulh 

eylediler ben dahî meblağ-ı mezkûr içün onbeşbin akçaya tutayın Abdâl ve Bahşâyiş’in 

vekîli Kara Kurd bin akça mehriyle maktûl-i mezkûrun karındaşı Hâcı Bayram’a Şeker nâm 

kızı nikâh idi virdim ve sekizyüz akçalık yektâ ve bin akçalık don aldım bir buğurcu deve 

aldım Taşdı vekîli Yitilmiş bin Mustafâ elinden aldım ve yediyüzyirmi akçalık buğday ve 

ba‘zı esbâb dahî Yitilmiş’den aldım ve bin akçalık koyun ve gayrı esbâb aldım ve altı 

altunluk bir tay ve beşyüzelli akça ve yediyüz akça bir torum ve üçbindokuzyüz nakd akça 

cem‘an Yitilmiş elinden yirmibinbeşotuz akça aldım ve Kel Abdâl ile Bahyâyiş vekîli Kara 

Kurd Beg elinden cem‘an 9.320 akça aldım Kara Kurd zimmetinde bindörtyüzseksen akça 

bâkî kaldı ve Yitilmiş zimmetinde binsekizyüzyetmiş akça bâkî kaldı vech-i meşrûh üzere 

sulh olunup mezkûrûn üç nefer kâtiller yerlü yerlerinde sâkin olalar kimesne mâni‘ olmaya 

dedikde mezkûr Yitilmiş bin Mustafâ zikr olan sulh ve gayrı kâtil olan Taşdı vekîl itdüğü 

Halîl bin Ca‘fer ve Çöğenci bin Yitilmiş şehâdetleriyle sâbit olup ve mezkûrûn Bahşâyiş ve 

Kel Abdâl mezbûr Kara Kurd bin Küçük’ü vekîl etdüğü Halîl bin Ca‘fer ve  Çöğenci bin 

Yitilmiş şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp bi’t-

taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 

/ 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Bazârbaşı Hasan ve Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ve Mustafâ Beg el-muhtedî ve 

Sâdık Halîfe bin İmîrza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr İsmâ‘îl mezkûr Süleymân’da bâkî kalan sekizyüzyetmiş 

akçayı alup kabz etdim dedikde Yitilmiş tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh. 

 

148-4 Eşya Satış Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Resûl bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Kazâ-i Belvîrân’da Karye-i Apa’dan Resûl bin Ahmed 

meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf  kılup işbu Hızır bin Menteşe elinden isbât olunup alınan 

boz yundu kolanı ile mezkûr Hızır’a ben bey‘ eyledim dedikde ikrârı mezbûr Hızır talebiyle 

bu husûsa mübâşir olan İbrâhîm Çavuş ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 
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Be-mahzar Mehmed Çavuş bin Hamza ve Hamza bin ‘Abdurrahman ve ‘Ömer bin 

Yûsuf ve ‘Îsâ Çavuş bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Kefîl Çalabverdi bin Süleymân bi’n-nefs Resûl el-mezbûr ve meblağ mi’e dirhemdir 

senânîn dirhemen (...silik...) kefâlet-i şer‘iye hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

‘İnde’l-mezbûrîn ‘Abbâs bin İbrahîm Çavuş. 

Be-mahzar Mahmûd ve Îvad ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

148-5 Dükkân Satış Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Turahân ma‘a Mahmûd bin Yûsuf ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî merkûm Mahmûd Dede’den kazgancılar 

içinde bir dükkân satun alup merkûm ‘Alî muhayyer bazâr etdim deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-

inkâr beyyine taleb olundu. 

 

148-6 İzinsiz Alınıp Helâk Edilen Hayvan Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hızır bin Hasan ma‘a İlyâs bin Ümmet Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Hızır merkûm İlyâs üzerine da‘vâ kılup benüm 

bir ulağım alup gidüp yük urup öldürdün dedikde merkûm İlyâs zikr olan ulağı bana 

Eynehânoğlu virdi arkasına yük urduk Eynehân ile gelirken Adaköyü’nde su içinde düşüp 

öldü yükün alup eve gitdik dedikde ikrârı mezbûr Hızır talebiyle defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Seydî ve Mahmûd bin Mezîd ve Memi bin Emîr ve Hayreddîn 

bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

148-7 ‘Abd-ı Âbık 

Kazıyye-i Ahmed bin Mehmed ‘an erbâb-ı tîmâr ma‘a Behrâm bin ‘Abdullah mürdem-

i Sinân Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed merkûm Behrâm elinde orta boylu Tatar 

nâm ‘Arab bulup benümdür deyu da‘vâ etdikde mezbûr Behrâm cevâb virüp Begşehri’nin 

yavası ve beytü’l-mâlı müvekkilim Sinân Çelebi’nin tîmârı olup sancağı beği benümdür 

deyu tutup sonra bana teslîm etti senün idüğün bilmezim dedikde ahrâr-ı müslimînden Bahşî 

bin İbrahîm ve Sıddîk bin Gündoğmuş zikr olan ‘Arab merkûm Behrâm’ındır mülkü iken 

ibâkat etdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

Be-mahzar Sinân Çavuş bin Seydî Mahmûd ve Sâdık Halîfe bin İmîrza ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

148-8 Vakıf Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ümmet bin Safer ma‘a Hasan Çelebi el-mütevelli-i Türbe-i Celâliye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ümmet meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup Türbe-i Celâliye matbahına virilmiş etmek bahâsından hayli hakkım 

vardır deyu ve semân ve seb‘în ve tis‘ami’e yılında nefs-i şehre tâbi‘ olan yerlerin gallesin 

mütevelli bana mukâta‘aya virüp sonra zabt itdirmedi deyu nizâ‘ etmişidim hâliyâ 

müslümânlar mutavassıtûn olup yedi altuna sulh etdiler ben dahî bedel-i sulh meblağ-ı 
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mezkûru alup kabz ve zabt etdimidi ve etmek bahâsından hakkım var deyu ve sâyir cemî‘ 

husûsda bu târîhe gelince bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur mütevelli-i 

mezkûrda ve vakfda hakkım yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ 

olunmaya dedikde mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp bi’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Latîf Çelebi bin Sinân Dede ve Şeyh Mustafâ Çelebi ve Hatır Bâli Halîfe 

ve Nâzır Bostân Çelebi ve Emrullah bin Hızır ve Ahmed bin Yûsuf ve Kâtib Ahmed Çelebi 

bin Emrullah ve Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Lutfî ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

149-1 Alacak Da‘vâsından Ferâgat  

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Mehmed bin Mahmûd ma‘a Ahmed bin Hâcı İlyâs. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr Ahmed 

muvâcehesinde ikrâr idüp karındaşım Ahmed’in mezkûr Ahmed üzerinde sabun bahâsından 

yediyüz akça hakkı olup bi’l-vekâle taleb etmişidim hâliyâ zikr olan da‘vâmdan ferâgat 

etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezkûr Ahmed bi’l-vicâhe tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

Be-mahzar Hâcı Emrullah bin Mehmed ve Süleymân bin Mehmed ve ‘Abdî bin Şa‘bân 

ve Hâcı Mehmed bin Hâcı Yahyâ ve gayruhum. 

 

149-2 Zulm Ettiği İddi‘âsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdullah bin Yûnus ma‘a İbrâhîm bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr İbrâhîm meclis-i şer‘a mezbûr ‘Abdullah’ı ihzâr 

idüp Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Akçakuyulu nâm karye kurbunda (...silik...) ve ehl-i karye 

ma‘rifetiyle dam binâ etmişidim hâliyâ mezkûr ‘Abdullah binâ etdüğüm damlarım yakdı 

zulm eyledi didikde mezkûr ‘Abdullah yakdım ammâ (...silik...) yakdım deyu ikrâr eylediği 

ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

149-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Emrullah bin ‘Abdullah ‘an kıbel-i Cennet bint-i Bahşâyiş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûre Cennet ‘Îsâ bin Yûsuf ile olan da‘vâsına mezkûr 

Emrullah’ı vekîl etdüğü Ca‘fer bin Saltuk ve Hâcı bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

Be-mahzar Hızır el-muhzır ve Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve Halîl el-muhzır ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

149-4 Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i Hâcı bin (...silik...) ma‘a Pîr Ahmed bin Mehmed el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm âhîhu İbrâhîm. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zikr olan yetîmler akçasından benüm zimmetimde binbeşyüz akça vardır boğası bahâsından 

didikde ikrârı mezbûr Pîr Ahmed talebiyle defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Hâcı Beghekîm Mahallesi’nde hudûdu ahâli katında ma‘lûm evlerimi 

rehn kodum dedikden sonra sebt-i sicil olundu ‘an evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563) ilâ sene-i kâmile. 

Be-mahzar ‘Îsâ bin Mehmed ve Halîl bin İbrahîm ve Muharrem bin Süleymân ve 

Emrullah bin Süleymân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

149-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni ve Kirâlanması  

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Şu‘ayb ma‘a Şemseddîn Halîfe imâm-ı Câmi‘-i 

Şerefeddîn ve el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Yahyâ Halîfe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclisi’ş-şer‘e ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merhûm Yahyâ Halîfe Vakfı’ndan mütevelli-i mezkûr elinden bin akça alup ve havâli-i 

Bityemez’de kıbleten Selîme kızı ve şarken Muslî Sofî bağı ve şimâlen Ahmed mülkü ve 

garben Selîme kızı mülküne hudûdu müntehî olan bir tahta bağımı bin akçaya bey‘-i bâtla 

bey‘ idüp târîh-i defterden yüzelli güne zikr olan bağı doksan akça icâreye kabûl etdim 

dedikde mütevelli-i mezkûr mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

23 Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (10 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Hüseyin bin Hasan Fakîh ve Bostân 

Çelebi bin Muhyiddîn ve Hüsâm bin Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

el-kefîl-i bi’l-mâl hibe-i Eyne Çelebi bin Şucâ‘ Halîfe el-imâm. 

 

149-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hayreddîn bin ‘Abdullah ma‘a ‘Abdî bin Kerîm Çelebi ve Safer bin 

Mehmed el-vekîl ve Ahmed vekîl-i Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hayreddîn satmak içün merkûm ‘Abdî’den ve 

vekîllerden bir kuşak taleb etdikde gıbbe’l-inkâr İmîrza bin Durmuş ve (...silik...) bin Hasan 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr  (10 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

149-7 Va‘deyle Borç Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Derviş ‘Alî ma‘a Seyyid Mehmed bin Seyyid Arslan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Derviş ‘Alî meclis-i şer‘de mezkûr Seyyid 

Mehmed muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp mezkûr Seyyid Mehmed’den karz-ı hasen 

sekizyüz akça aldım el-ân zimmetimde edâ olunacak deynimdir sene ihdâ ve seb‘în ve 

tis‘ami’e Şa‘bânına değin va‘dem vardır va‘dem temâm oldukda mezkûr Seyyid Mehmed’e 

ve yahud oğlu Şa‘bân’a teslîm ideyim dedikde mezkûr Seyyid Mehmed tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Hasan bin ‘Alâ’eddîn ve 

Nûrullah bin Mustafâ ve gayruhum. 
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149-8 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Nebî Fakîh bin Şeyh ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Hüdâverdi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre ‘Âyşe’nin karındaşlarıya babasından kalan 

muhallefâtdan hissesi husûsuna mezbûr Nebî Fakîh’i vekîl etdüğü İbrahîm bin Erbegi ve ‘Alî 

bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup kassâm-ı ‘askerî el-Hâc Seydî talebiyle defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Müderris İbrahîm Çelebi ve Müderris Ahmed Çelebi ve el-Hâc Şâhverdi 

bin Edhem ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

149-9 Va‘deli Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nûrullah bin İlyâs ma‘a ‘Abdî bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nûrullah fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp mezkûr 

‘Abdî’den dörtyüz akçaya bir at satun aldım üç yüz altmış altı gün va‘de ile dedikde ikrârı 

mezbûr ‘Abdî talebi ile defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 

Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

149-10 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Hüseyin bin ‘Îsâ’nın ağzında râyiha-i hamr var idüğü ‘Alî bin İlyâs ve 

Hüseyin bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-

30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 

149-11 Borç İkrârı 

Akarra Pîrî bin Lutfî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’ete dirhem fızzâ râyic-

i fî’l-vakt li-‘Abdulkerîm bin ‘Abdurrahman ikrâren şer‘iyyen ve hurrire fî evâhir-i Evveli’r-

rebî‘eyn sene 971(21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin Latîf ve Kademlü bin İskender ve Mansûr Efendi el-

müderris ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

149-12 Tedbîri Kabul Etmeyen Câriyenin Satışına İzin Verilmesi 

Kamer bint-i ‘Abdullah uzun boylu saruşun el-morü’l-‘ayn el-yesrî(?) Bosnaviyyü’l-

asl câriyeyi efendisi Hâcı Mehmed müdebber azâd etdikde tedbîrin kabûl itmeyüp bey‘in 

taleb itmeğin hüccet virilüp bey‘e icâzet virildi hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Nasrullah bin Mustafâ ve Hürrem bin Mahmûd ve Hasan bin ‘Alî ve 

Mevlânâ Hamza el-hatîb ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

149-13 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Bâli bin İsma‘îl fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

havâli-i Karaüyük’de kıbleten bâyi‘ ve şarken tarîk ve şimâlen Polad ve garben dahî bâyi‘ 

mülküyle mahdûd beş dönüm yerimi altıyüz akçaya işbu Ümmet bin Mehmed’e bey‘ idüp 

meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim dedikde mezbûr Ümmet tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 
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Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Ferruh bin ‘Abdullah ve Mehmed 

Çelebi bin Pîr Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

150-1 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mehmed bin Ahmed ‘an kıbel-i Dudu bint-i Mustafâ.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed’in meclis-i şer‘de mezbûre Dudu 

tarafından karındaşı Yûsuf’dan kendüye intikâl iden el üzerindeki alımını talebe vekâlet-i 

mutlâka ile vekâleti Mustafâ  bin Şerefeddîn ve Emrullah bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Hüdâyî ve Ahmed Çelebi bin Hatîb ve Nebî Fakîh bin 

Şeyhî ve gayruhum. 

 

150-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nûrullah bin Pîrî ma‘a Hâcı bin Hüsâm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nûrullah ikrâr idüp merkûm Hâcı’dan 

dörtyüzdoksan akçaya bir öküz satun aldım yüz akçasın virdim bâkîsi borcumdur didikde 

merkûm Hâcı tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn.  

 

150-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı Mûsâ bin Nasûh ma‘a ‘Ömer bin ‘Ömer el-vasî li-eytâm-ı Yûsuf bin 

‘Ömer.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mûsâ meclis-i şer‘a mezbûr ‘Ömer’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp eytâmına vasî olduğumun Yûsuf’a hâl-i huyûtunda oniki altuna bir 

katır bey‘ eyledim üç altunu aldım dokuz altunu mezkûr Yûsuf ölüp üzerinde kaldı didikde 

mezkûr vasî inkâr idüp beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Velî bin Nasûh ve 

Mehmed bin Seydî Ahmed edâ-i şehâdet idüp işbu Hâcı Mûsâ mezkûr Yûsuf’a hâl-i 

huyûtunda oniki altuna bir katır bey‘ idüp üç altununu alup dokuz altunu Yûsuf fevt olup 

üzerinde kaldı deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

meblağ-ı mezkûr mezbûr Yûsuf’un muhallefâtından hükm olunup defter olundu fî evâhir-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi Efendi bin Hatîb ve Ümmet bin Mehmed ve Hızır bin İlyâs 

ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum. 

 

150-4 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kazıyye-i vekâlet-i Sinân bin Teberrük ‘an kıbel-i Hasan Çelebi el-mütevelli-i Türbe-i 

Celâliye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mütevelli-i mezkûr ile Yağlıoğlu Mehmed Çavuş’un bir 

husûsda nizâ‘ı olup. 

 



345 

 

150-5 Hizmet Etmek İçin Para Verdiği İddi‘âsı  

Kazıyye-i Kâtib Mustafâ Beg ibn Durmuş ma‘a Oruç bin Hâcı İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg üç yıl hizmet itmek içün mezbûr 

Oruç’a onbeş altun virdim hizmet etmez deyu da‘vâ etdikde merkûm Oruç inkâr idüp 

müdde‘î-i mezkûrdan beyyine taleb olundukda Memi bin Erteydi ve Pîrî bin ‘Abdullah ve 

İshâk müdde‘î-i mezkûr merkûm Oruç’a üç yıl hizmet itmek içün mezkûr Mustafâ Beg’den 

onbeş altun aldı deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar fahrü’l-müderrisîn Ahmed Çelebi ve Nasrullah bin Küçük ve ‘Alî bin Mûsâ 

ve Mûsâ bin Sevindik ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

150-6 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Alî Beg bin Mustafâ ‘an kıbel-i Cennet bint-i (boş) ve Akıç bint-i 

Hızırşâh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki İçkal‘a Mahallesi’nde kıbleten Beşîr mülkü ve şarken 

Asılbeg ez-zimmî ve şimâlen ve garben mezkûr Beşîr ahuruna mahdûd olan evlerde olan 

hisselerinin bey‘ine mezkûreler mezkûr ‘Alî Beg’i vekîl idüp vekâleti Pervâne bin ‘Abdullah 

ve ‘Alî bin Ahmed şehâdetleri ile sâbit olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i 

Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Nûreddîn Halîfe bin Mustafâ ve Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hâcı bin ‘Alî ve 

gayruhum.  

 

150-7 Koyun Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yâdigâr bin Sultânşâh ma‘a Kâbil bin Muhammed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Yâdigâr ve Kâbil meclis-i şer‘a hâzırân olup 

tarafeynden bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup koyun husûsunda ve gayrıda birbiri mâ-

beynlerinde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâki‘ olmuşidi hâliyâ bu târîhe 

gelince birbirimizde bi-vech mine’l-vücûh da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur eğer hilâf-ı zikr 

da‘vâ idersüz ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dediklerinde birbirini ikrâr-ı muharrerlerinde 

tasdîk idüp talebleriyle vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu  hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn 

sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Safer Fakîh bin Bâyezîd ve ihve Abdulkerîm ve İmîrza bin ‘Alî Baba ve 

‘Îsâ bin Hızır ve ‘Abdulkâdir bin Hüseyin ve Süleymân bin Ahmed ve Pîr Gâyib bin Basrî 

ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

150-8 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ bin Ahmed ‘an kıbel-i Ümmü ve Cemîle bint-i merhûm 

Hüdâverdi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûreler babaları merhûm el-mezbûrdan kendülere irs-i 

şer‘le intikâl iden hisse-i şer‘iyelerinin da‘vâ ve talebine işbu mezkûr Mustafâ’yı vekîl idüp 

vekâleti Kemâleddîn bin ‘Abdullah ve Muhyiddîn bin Çini şehâdetleriyle bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 
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150-9 Hırsızlık Da‘vâsı 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Karye-i Gödene’den Yâdigâr bin Sultânşâh ile Kâbil bin 

Mehmed mâ-beynlerinde münâza‘aları vâki‘ olup meclis-i şer‘a geldiklerinde mezkûr 

Yâdigâr mezkûr Kâbil benüm iki koyunum alup götürüp şehrde satdun hırsuzsun didikde 

mezkûrun vech-i meşrûh üzere kelimâtı merkûm talebi ile defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Yâdigâr zikr olan koyunun birin aldım ve biri kaldı deyüp zikr olan 

kelimâtında tenâkuzu olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Velî Dede bin Mûsâ ve Sefer Fakîh bin Bâyezîd ve Mehmed Çelebi bin Pîr 

Ahmed Hoca ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

151-1 Vakf Alacak Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan Çelebi mütevelli-i Evkâf-ı Türbe-i Celâliye ma‘a Pîr Ahmed 

bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mütevelli-i mezkûr fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Aymanos ve Karaaslan bağları mahsûlünden câbî-i mezkûr Pîr Ahmed üzerinde (...silik...) 

bin akça vardır dörtyüzondokuz akça mevâcibine virilüp bâkîsin Bostân Çelebi’ye virsün 

didikde ikrârı mezbûr Pîr Ahmed talebi ile defter olundu hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn 

sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Sinân bin Pîrî ve Küçük bin ‘Alî ve İmîrza bin İbrâhîm ve Ahmed bin 

Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

151-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Abdulhalîm bin İbrâhîm ‘an kıbel-i Mihrî bint-i Seydî Sarı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mihrî Hatun zevci olan Hızırşâh Çelebi’den 

mehr-i mü’ecceli ve sâyir da‘vâsı ve talebi içün mezkûr ‘Abdulhalîm’i vekîl idüp vekâleti 

Rıdvân bin ‘Abdullah ve İbrâhîm bin Sinân şehâdetleri ile sâbit olup bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

 Be-mahzar Hâcı bin ‘Alî ve Ahmed Çelebi bin Hüseyin ve ‘Abdî bin Mehmed ve 

gayruhum. 

 

151-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şâhkulu bin Yûsuf ma‘a Yûsuf bin Seydî Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Şâhkulu mezkûr Yûsuf’a bir ketan ve kaftan 

bahâsından yüzdoksaniki akça deynim vardır didikde mezkûr Yûsuf dâhî tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 

8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve Lutfî bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

151-4 Talak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ümmet bin Safer ma‘a Ümmet bin İlyâs. 



347 

 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ümmet-i evvel fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Ümmet sâninin ‘avratı Pâşâ benüm mukaddemâ menkûham olup talâk 

virmedim deyu da‘vâ ve nizâ‘ etmişidim hâliyâ zikr etdüğüm da‘vâmdan vazgelüp ferâgat 

etdim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde mezbûr 

Ümmet tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-

17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Sinân bin Teberrük ve Nûrullah bin ‘Alî ve Hamza Dede bin Gönül Dede 

ve Velî bin Seydî Fakîh ve Ahmed bin Yûsuf ve Mehmed Fakîh el-imâm ve ‘Îsâ Bâli bin 

Çırak ve Mehmed bin Mûsâ ve gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûr Ümmet bin Safer’in mezkûr Mehmed bin İbrahîm’de bir hos(?) çifti 

ve bir kara sagîr çifti ve iki yıllık mahsûl virüp da‘vâsı olup ve mezkûr Mehmed dahî mezbûr 

Ümmet’e on kutu buğday ve arpa ve yüzelli altun da‘vâsı olup hâliyâ tarafeyden ikrâr ve 

i‘tirâf kılup birbirimizde olan zikr olan haklarımızı takâs idüp da‘vâdan birbirimizin 

zimmetin ibrâ ve iskât etdik bi-vech mine’l-vücûh da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur eğer hilâf-ı 

zikr da‘vâ idersüz ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde mezkûrân birbirini ikrâr-ı 

muharrerlerinde tasdîk idüp talebleriyle vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn be-mübâşere İbrâhîm Çavuş. 

 

151-5 Borç Karşılığı Mülk Satışı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Ahmed bin Hâcı Hasan ma‘a müderris Mevlânâ Mansûr Efendi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Ahmed meclis-i şer‘a gelüp mezkûr Mansûr 

Efendi mahzarında ikrâr ve i‘tirâf kılup Mahalle-i Pentiler’de(?) kıbleten Mûsâ mülkü ve 

şarken (...silik...) mülkü ve şimâlen tarîk ve garben Satı mülkü ile mahdûd olan mülk 

evlerimi işbu mezkûr efendiye bin akçaya bey‘-i bi’l-vefâ ile bey‘ idüp târîh-i kitâbdan otuz 

güne değin mezkûra ester bahâsından olan dokuz altunu virmezsem zikr olan ev mülkü olup 

dokuz altundan bâkîsin bana teslîm ide didikde müşârün-ileyh efendi dahî vicâhen tasdîk 

idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-

evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar fahrü’l-akrân Mustafâ Çavuş bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin ‘Alî el-sâyim 

ve Velî bin Latîf ve galruhum.  

 

151-6 Na-mahrem Kadınlarla Yakalanma Da‘vâsı 

Kazıyye-i za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda. 

 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr za‘îmü’l-vakt meclis-i şer‘a Gaybî bin Mahmûd 

ve ‘Arab bin ‘Abdurrahman nâm kimesneleri gurbetlerden(?) Fâtıma bint-i Mehmed ve 

Hüsnâ bint-i Hasan nâm ‘avratları ile Yeni Mahalle’de bir odada tutdum deyu ihzâr idüp 

mezkûrân Gaybî’ye ve ‘Arab’a su’âl olundukda mezkûrân ‘avratlarile bir evde idik 

‘avratlarda almamız vardı ana varduk müşârün-ileyh za‘îmü’l-vakt Durmuş ile gelüp tutdular 

deyu cevâb virdiklerinde mezkûrelerden su’âl olundukda mezkûrlar ile bir odada gice ile 

yatduk deyu ikrâr etdiklerinde ikrârları za‘îmü’l-vakt talebleriyle sebt-i sicil olundu hurrire 

fî’t târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Üstâd ‘Alî bin ‘Ömer ve Hâcı ‘Alî bin Hâcı Küçük ve Safer bin Pîr Ahmed 

ve İsmâ‘îl bin Enbiyâ ve gayruhum. 
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151-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Bâyezîd ma‘a Nûrullah bin Yûsuf. 

Akarra Mehmed el-mezbûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ seb‘ate fılori 

tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-‘ayâr li-Nûrullah el-mezbûr min semeni’l-karz ikrâren şer‘iyyen 

ve cerâ zâlike hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Hâcı ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

151-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîrî bin Ahmed ma‘a Yûsuf bin Mezîd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîrî oğlum Ahmed’i evermek içün mezkûr 

Yûsuf’dan karz-ı hasen üç altun aldım deyu ikrâr idüp bi’t-taleb mezkûr Yûsuf 

muvâcehesinde sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 

Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

151-9 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Erdoğdu bin Temür ma‘a Hüseyin bin Kûlfâl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Erdoğdu ikrâr ve i‘tirâf kılup merkûm Hüseyin’e 

üçyüzaltmış akçaya bir öküz almışidim bahâsın virüp hesâblaşdım didikde mezbûr Hüseyin 

yüzaltmış aldım dedikde sâbıkü’z-zikr Erdoğdu isbâtım vardır didüğü tahrîr olundu hurrire fî 

evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

151-10 Vakıf Yeri Kirâsının Tescîli 

Mu‘în Mahallesi’nde Nasrullah bin Bahşî kasâb evinde Mu‘în Mescidi Vakfı’ndan bir 

mikdâr yer olup icâresi yılda onaltı akça itdüğü Mahmûd bin Seydî ve Seydî Mahmûd bin 

Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 

(21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Mûsâ ve Hüseyin bin ‘Alî ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

151-11 Tapuya Verilen Yer Tescîli 

Şehribân bin Ken‘ân ikrâr idüp karye-i Gödene’de ‘ammüm Yûsuf yeri ki bir 

kimesneye altmış altuna tapuya virmiş ben kabûl iderin mülküm vardır didüğü tahrîr olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn ve Mustafâ Beg bin Mehmed.  

 

152-1 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hâcı Kemâl bin Tûrîc ‘an kıbel-i Emine ve Derviş Mehmed ebnâ 

Hâcı Yûsuf.  
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrânın vasîleri Hâcı Seydî ‘Alî’de olan hukûku 

kabzına mezkûru vekîl itdüğü Hâcı bin ‘Alî ve Ca‘fer bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Osmân Çelebi bin ‘Alî Fakîh ve Mehmed oğlu ‘Abdî ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

152-2 ‘Abd-ı Âbık 

Kazıyye-i Velî bin Yûnus ‘an Kazâ-i Turgud ma‘a Mehmed Beg ibn Halîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Velî merkûm Mehmed elinde evsatü’l-kâme 

emredü’l-hâsıl esvedü’l-‘ayn iki ayağının tarafeynleri boz(?) bir kulağı delik Seydî nâm 

‘Arab bulup zikr olan ‘Arabı Süleymân nâm kimesneden binbeşyüz akçaya satun aldım 

aldığımdan sonra ibâkat etdi senün elinde buldum dedikde mezbûr Mehmed zikr olan ‘Arab 

mülküm iken sen satun almazdan evvel uğrulandı sonra yavacı elinde buldum isbât idüp 

aldım kadîmî benüm mülkümdür dedikde mestûr Velî inkâr idüp Mehmed’den beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Ahmed bin İshak ve Nasrullah bin Mustafâ zikr olan kul 

mezkûr Mehmed’in babası Halîl’in mülküdür mülkü iken uğrulandı deyu şehâdet 

etdiklerinde vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî Çelebi bin Küpeli ve ‘Alî bin Hamza ve Mûsâ bin İnsân ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

152-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Kasâb bin Halîl ma‘a Demürkal‘a bin Şâhkulu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Demür fî mestûr Hâcı üzerine koyun bahâsından 

kırkbeş altun yirmi akça hakkım vardı iki altun aldım bâkîsin taleb iderim dedikde mezbûr 

Hâcı Kasâb otuz altun borcum vardır bâkisin viririm didikde ikrârı bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî selh-i Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 17 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mahmûd bin Mustafâ ve Ahmed Dede bin Hamza ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

152-4 Vakıf Geliri Muhâsebesi  

Kazıyye-i ‘Abbâs bin Ya‘kûb ma‘a Müderris Ahmed Çelebi ve İbrahîm Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûrân müderrisler merkûm ‘Abbâs’dan okcu ile 

‘alîsi(?) bahâsından onikibinseksen akça husûsunda nizâ‘ları olup hesâbları görüldükde 

mezkûr elinden ve câbî elinden kise bi’d-defa‘ât yüzellibeş sikke altun ve müderris Ahmed 

Çelebi’ye yirmibeş sikke on akça ve câbî Velî’ye onüç sikke altun ve mütevelli Hâcı 

Seydî’ye altı sikke altun ve mürâsele ve sicilden onaltı akça ve muhzır ve mürâsele otuzsekiz 

akça virmişi bulunup mezkûrân müderrisler kabûl idüp cümleden bâkî yetmişaltı akça kalup 

zikr olan bâkîyi dahî Ahmed Çelebi Efendi alup kabz etdim mezkûr ‘Abbâs zimmetimde bir 

akça ve bir habbe bâkî kalmadı dedikden sonra bi’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî selh-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 15 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Safer Halîfe ibn Bâyezîd ve el-

Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Mustafâ bin Çırak ve Mustafâ bin ‘Alî ve Ahmed bin Hâcı ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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152-5 Bağ Hissesi Satışı Tescîli 

Kazıyye-i Mehmed bin Üveys ma‘a Halîl bin Turabegi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a merkûm Halîl’i inzâr idüp 

Şâhpâşâ ve Kamer bint-i Memi Fakîh’in ‘Abdurreşîd’de kıbleten tarîk ve şarken mezkûrlar 

bağı ve şimâlen mezkûrlar yeri ve garben Ahmed bağı ile mahdûd bağdan hisselerin ikiyüz 

akçaya bi’l-vekâle satdım didikde gıbbe’l-inkâr Ahmed bin ‘Alî ve Mustafâ bin Üveys 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr  (29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 15 

Aralık 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

152-6 Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Kazıyye-u Hüseyin Kethüdâ ma‘a Mustafâ bin Menteş bin Sevindik. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hüseyin merkûm Mustafâ Gödene 

re‘âyâsındandır deyu da‘vâ etdikde merkûm Mustafâ Esb-keşân defterinde mukayyed olan 

Sevindik’in oğlu Menteşâ’nın oğludur deyu Pîr ‘Alî bin Ramazân ve Nasûh bin Hızır 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr  (29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 15 

Aralık 1563).   

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

152-7 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Yûsuf  bin Dostbeg ‘an kıbel-i Mehmed bin İbrâhîm ve vesâyetuhu 

‘an kıbel-i Ümmet bin İbrâhîm el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘de mezbûr Yûsuf 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Yûsuf benüm kıbelimden vekîlim olup el üzerinde olan 

almamı taleb ve kabz eylesün deyüp Yûsuf dahî zikr olan vekâleti kabûl idüp ba‘dehu 

mezkûr Yûsuf mezbûr sagîr Ümmet’e kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup ba‘de’l-kabûl bi’t-

taleb defter olundu fî selh-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 15 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Durmuş bin Şa‘bân ve Koca bin Ya‘kûb ve Mûsâ 

bin Dâvud ve gayruhum. 

 

152-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Çavuş (bin) Nûrullah Çavuş ma‘a Mehmed bin Sofî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî Çavuş fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Mehmed 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp târîh-i kitâbdan üçyüzaltmış gün va‘de ile karz-ı hasen 

kırkbeş sikke fılori aldım el-ân zimmetimde va‘de temâm oldukda edâ olunacak deynimdir 

didikde mezkûr Mehmed bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî 

gurre-i Rebî‘ü’l-âhir sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18 Kasım 1563). 

Be-mahzar Emrullah Çelebi bin ‘Alî es-sâyim ve Mehmed bin Şehâbeddîn ve Sinân 

Çelebi bin Murâd ve gayruhum mine’l-hâzirîn. 

 

152-9 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Hamza bin Mehmed ‘an kıbel-i Halîme ve (...silik...). 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre (...silik...) analarından intikâl iden muhallefât 

husûs (...silik...) ıslâha merkûm Hamza’yı vekîl itdüğü Mehmed bin (...silik...) şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire (...silik...) Rebî‘ü’l-âhir sene 971. 

Be-mahzar Safer bin Yahyâ ve Sinân Çelebi bin Murâd. 

 

152-10 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i düstûr-ı Mûsâ bin Dâvud ma‘a Mustafâ bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mûsâ’nın mestûr Mustafâ üzerinde dükkân 

bahâsından dörtyüz akçası var idüğü gıbbe’l-inkâr yemîn ile sâbit olup defter olundu hurrire 

fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

152-11 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Halîl bin Aydın. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğü Seydî Mahmûd bin Mehmed ve Derviş bin 

Sefer şehâdetleri ile sâbit oldukdan sonra kendü dahî ikrâr idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu 

hurrire fî gurre-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18 Kasım 1563). 

Be-mahzar Hasan Çelebi bin (...karalı...) ve Halîl bin Doğan.  

 

153-1 Nafaka Takdîri 

Kazıyye-i Mehmed ve Mustafâ ve Fâtıma evlâd-ı merhûm Pîr ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki tis‘a ve seb‘în ve tis‘ami’e Şa‘bânının ikinci günü 

merhûm müteveffâ el-mezkûr Pîr ‘Alî’nin evlâdı mezkûrlara kıbel-i şer‘den dört akça takdîr-

i nafaka ve sâyir mevâcibi içün takdîr olunup bu minvâl üzere fahrü’l-kuzât Mevlânâ 

Mehmed Çelebi Efendi imzâsıyla mümzâ hüccet-i şer‘î (...silik...) itmeğin müteveffâ-i 

mezkûrun ev bahâsından Ahmed Dede bin ‘Alî Hamza Sofî’de sekiz altun olup mezkûrûn 

sagîrlerin nafaka ve kisveleri içün zikr olunan meblağ hükm olunup sebt-i sicil olundu 

hurrire fî gurre-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18 Kasım 1563). 

Be-mahzar Durmuş Voyvoda ve fahrü’z-zü‘amâ Ahmed Çelebi bin Hüdâyî ve 

Gazgancı-zâde Mustafâ Çelebi ve gayruhum. 

 

153-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed Çelebi bin Mevlânâ Hüdâyî el-kâdı ma‘a Mehmed bin İbrahîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Mehmed Çelebi Efendi merkûm Mehmed’den 

ev bahâsından binbeşyüz akça babamın hakkı vardı taleb iderim (...silik...) mezbûr Mehmed 

hâl-i huyûtunda iken Mevlânâ Hüdâverdi ile hesâblaşdım didikde gıbbe’l-inkâr Ebûbekir 

Dede bin Ahmed ve Mehmed bin Hüseyin ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer mezkûr hâl-i 

huyûtunda iken hesâblaşdı mezbûr Mehmed bi’t-temâm deynin edâ etdi deyu şehâdet 

etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn.  
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153-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Beğendik ma‘a ‘Osmân bin Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır merkûm ‘Osmân’a öküz bahâsından 

ikiyüzkırk akça borcum vardır iki altun mu‘accel bâkîsi mü’ecceldir dedikde mezbûr 

‘Osmân cümlesi mu‘acceldir dedikde va‘deye mezbûr Hızır’dan beyyine taleb olunup iki 

altun bi’l-fi‘l hükm olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 

/ 18-27 Kasım 1563).  

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

153-4 Talâk Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ördek bint-i Mûsâ ma‘a zevci Saruhân bin Şâmlı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Ördek Hatun meclis-i şer‘a mezkûr zevci 

Saruhân’ı ihzâr idüp beni üç talâk boşadın deyu da‘vâ etdikde mezkûr Saruhân’dan su’âl 

olundukda ancak talâk andı olsun didim üç talâk ekmedim deyu cevâb virdikde mezkûrdan 

beyyine taleb olundukda beyyineden ‘âcizim üç talâk dimedüğünü yemîn etsün didikde 

mezkûr Saruhân’a üç talâk değil idüğüne yemîn-i billah virülüp kazıyye bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî gurre-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18 Kasım 1563). 

Be-mahzar Pîr Ahmed bin Mehmed ve (...silik...) bin Mehmed ve Şâhverdi bin Mürsel 

ve gayruhum. 

 

153-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Nebî bin Şeyh ‘Alî Tanrıvermiş bin Ramazân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûreyn meclis-i şer‘a mezkûr Tanrıvermiş’i ihzâr 

idüp sana ve oğlu ‘Osmân’a ve Budak’a bir (...okunmuyor…) yüz akçaya bey‘ etdim elli 

akçasın aldım bâkîsi zimmetinde kaldı şer‘le taleb iderim didikde mezkûr Tanrıvermiş inkâr 

idüp almadığuna yemîn etsün didikde mezkûr Tanrıvermiş yemînden nükûl itmeğin meblağ-ı 

mezkûr elli dâhî nukûlüyle hükm olunup sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18 Kasım 1563). 

Be-mahzar Pîr Ahmed bin Mehmed ve Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Bâyezîd bin 

Muhyiddîn ve gayruhum. 

 

153-6 Resm-i Kısmet ve Vakfiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i fahrü’l-kuzât Mehmed Çelebi Efendi ibn Molla Hüdâyî ma‘a Kassâm-ı 

‘askerî Mahmûd Çelebi Efendi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Çelebi Efendi ile kassâm-ı ‘askerî 

mezkûr Mahmûd Çelebi mâ-beynlerinde merkûm Hüdâyî’nin ‘akârdan resm-i kısmeti 

husûsunda nizâ‘ları olup mezkûr Mehmed Çelebi zikr olan ‘akârdan muhallefât-ı bi’l-‘aliye 

vakfdır deyu da‘vâ idüp lâkin vakfiyeti âhar yerde emânetdir deyüp ibrâz itmedüğü ecilden 

resm-i kısmet virilmesine hükm olundu ki sonra vakfiyeti şer‘le sâbit oldukdan sonra 

kemâkân vakfiyeti mukarrer ola cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563).  

Be-mahzar İbrâhîm Beg bin Pîrî Beg ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Halîl el-muhzır ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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153-7 Hamamda Bırakılan Eşyâ Da‘vâsı 

Kazıyye-i Emrullah bin Hasan ma‘a Mehmed bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah meclis-i şer‘a mezkûr Mehmed’i ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup Kürkçü Hamamı’na girmişidim mezkûr Mehmed 

dâhî hamamda imiş çıkup gitdi esbâbın hamamda koyup benüm bir mavi Rum-ili bacağı(?) 

kürk kaplı bir ferâcem ve bir neftî sâye ve bir mavi zıbınım ve göğneklik ve zîr-i câmem ve 

kırmızı kavuk ile ince dülbendim ve bir gümüşlü bıçağım ve cebimde yetmişyedi akça ile bir 

altunum alup çıkup gitdi ol hamamdan çıkup varup Sultân Hamamı’na girüp benüm esbâbım 

gitdi dimiş şer‘le taleb iderim dedikde mezkûr Mehmed inkâr idüp mezkûrun hamamına dahî 

girmedim deyüp inkâr etdikden sonra Dellâl Seydî Ahmed mezkûr hamama girüp esbâbın 

yuyup çıkup gitdi deyu ve Nâtır Receb bin Hasan ben fota(?) virdim hamama girdi deyu ve 

Mehmed’i şâhidân-ı mezkûru ben ol gün hamamdan çıkardım esbâbın koyup âharda 

soyundu deyu ve Nâtır Kara ‘Alî mezkûr Mehmed ol gün hamama girdi ben örtdüm deyu ve 

Dellâk Sa‘dullah mezkûr Mehmed ol gün hamama girdi ve çıkup gitdi deyu şehâdet 

etdiklerinde vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn li-sene ihdâ ve 

seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Ba‘dehu zikr olan hamamda mezbûr Mehmed’in yerinde kalan bir neftî kaftan bir ak 

ve bir gök iki zıbun ve bir zîr câme ve bir ak ‘abâ çâmeşir ve bir gecelik dülbent ve bir 

büyük Engürüz bıçağı ve bir çift mest zikr olan esbâb getürdülüp merkûm Mehmed’den 

su’âl olundukda bu esbâblar benümdür deyu ikrâr idüp vukû‘u üzerinde ikrârı bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Mustafâ Çelebi bin Seydî 

Ahmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

153-8 Bulunmuş Takye Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı İslîm bint-i Kara Mehmed ma‘a Mahmûd bin Salâheddîn. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki siyâset olunan Rızâ’nın zevcesi mezbûre İslîm elinde iki 

zenne takye bulup benümdür Pîrâbî Sultân Zâviyesi kurbunda (...silik...) takyeleri çalundu 

deyu da‘vâ etdikde mezbûre hatun zikr olan takye mezkûrundur deyu ikrâr idüp ba‘de’t-

teslîm defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Seydullah bin Mehmed ve ‘Alî Dede bin Mehmed 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

154-1 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ramazân bin Hasan ma‘a İlyâs bin Hasan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ramazân meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Karye-i Keleş’de kıbleten çay ve şarken Şehribân ve şimâlen Karaoğlu Mehmed mülküne ve 

garben ‘Alî bin İlyâs yerine hudûdu müntehî olan bir dönüm İlyâs’dan alduğum yerin hakk-ı 

karârın altıyüz akçaya bey‘ etdim dedikde mezbûr İlyâs tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Nûrullah bin Taşgun ve Tamış bin Mehmed ve ‘Alî bin Mûsâ ve Ahmed 

bin Pîr Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

154-2 Mahalleden İhrâc 

Kazıyye-i Hasan Çavuş ma‘a Mehmed bin Ahmed. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Konya’da Sungur Mahallesi’nde sâkin Hasan 

Çavuş nâm kimesnenin evinden ba‘zı esbâb sirka olunup zikr olan mahalle ve kurbunda olan 

Şeyhahmed ve Bordabaşı Mahallesi cemâ‘atinin ehl-i fesâdından mazınna idüp tefahhus 

olundukda Şeyhahmed Mahallesi cemâ‘atinden ‘Alî Dede bin Mustafâ ve Gaybî bin 

Mehmed ve Hoca Mahmûd bin Gaybî ve Hızır bin Sâlih ve gayrı Sungur Mahallesi 

cemâ‘atinden İmâm Mustafâ bin ‘Abdî ve Dâvud bin ‘Âdilhân ve Lutfî bin Pîrî ve Hasan 

Ağa bin Hüseyin ve sâyir ve Borda Mahallesi cemâ‘atinden İmâm  Hâcı bin Oruç ve Hızır 

bin Hoca ‘Ömer (...silik...) ‘Alî bin Bâyezîd ve Mehmed bin Ümmet ve Pîrlî bin Sevindik ve 

Sevindik bin Teberrük ve gayrı meclis-i şer‘a hâzırûn olup işbu Mehmed bin Ahmed ve 

karındaşı Mustafâ’dan ve güğeyileri Hüsrev’den ve babası Ahmed’den ve vâlidesi 

Emine’den bîzâr olduk ve küllî yaramazlardır kefîl olmayuz ve mahallemizde durduklarını 

dahî istemeziz didiklerinde mezkûrların vech-i meşrûh üzere teşekkîleri za‘îmü’l-vakt 

Durmuş Voyvoda talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Hasan Halîfe bin Nûrullah ve Yûnus Halîfe bin Sinân Dede ve ‘Abdullah Halîfe bin 

Seydî ‘Alî ve ve Ahmed bin Şeyh ve Mustafâ bin Seydî Ahmed ve gayruhum. 

 

154-3 Borç İkrârı 

Akarra Ahmed bin Satılmış bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’ete dirhemen 

min semeni’l-kerm li-Mefâl(?) bint-i Seydî Ahmed ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

154-4 Borcun Teslîm Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Satı Hoca bin Mü’min Fakîh be-muvâcehe-i Hasan bin Velî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Satı Hoca meclis-i şer‘de mezbûr Hasan 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Hasan’da otuzaltı sikke altun almamı bi’t-temâm alup 

haklaşdım da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı didikde mezkûr Hasan tasdîk idüp defter olundu fî 

evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Nûreddîn bin Mustafâ el-hâtib ve Horasânî Emîr Efendi ve Hüsrev Çelebi 

bin Hüsâm. 

 

154-5 Borcun Teslîm Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i İlyâs bin Hâcı Pîrî ma‘a İbrâhîm bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İlyâs fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merkûm İbrâhîm’de babamın doksan altun alımı vardı yüzer akçaya kırkdokuzundan kürk ve 

kusûru içün sekiz altun ve yirmi akça alup kabz idüp bi’t-temâm hesâblaşdım didikde 

mezbûr İbrahîm tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563).  

Halîl bin Hamza ve Mahmûd bin Mehmed ve Kâsım bin ‘Abdullah ve Behrâm bin 

‘Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

154-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hâcı ‘Abdî bin Sinân ‘an kıbel-i âhîhu Memi bin Sinân. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Memi elde olan alımını alup kabz itmeğe 

karındaşı mezbûr Hâcı ‘Abdî’yi vekîl itdüğü Hamza Bâli bin Pîr ‘Alî ve Ca‘fer bin  Mehmed 

şehâdetleriyle Kırâc nâm ‘Arab muvâcehesinde sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

154-7 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hüseyin bin İbrâhîm ‘an kıbel-i ümm-i Ulûpâşâ bint-i Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûre Ulûpâşâ’nın babasından ve anasından intikâl 

iden muhallefât husûsusunda karındaşı ‘Alî ile olan nizâ‘ına ve ibrâ ve iskâtına mezkûr 

Hüseyin’i vekîl itdüğü Mustafâ Beg bin Yûsuf ve ‘Abdî Beg bin ‘Abdullah şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

18-27 Kasım 1563).  

Be-mahzar İmîrza Çelebi bin İbrahîm ve Mahmûd Çelebi bin Mehmed ve Hüseyin 

Fakîh bin Pîrî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre müvekkilemin babasından ve 

anasından intikâl iden hissesiçün mezbûr ‘Alî’den bi-tarîki’t-tehârüc beş altun alup kabz 

etdim mezkûrun zimmetin ibrâ ve iskât etdim dedikde mezbûr Üstâd ‘Alî tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

154-8 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Ahmed bin Mehmed ‘an kıbel-i ibnuhu ‘Âyşe bint-i Ahmed ve 

âhîhu Cemîle ve âhîhu Hasan ve Bâli ve Nûrî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrûn kimesneler mûrisleri Mehmed’in deyn-i 

vâcibü’l-edâsıçün Kazgan Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve şarken Murâd ez-zimmî ve 

şimâlen İbrahîm Kethüdâ ve garben Hayreddîn mülküne ve Mahmûd mülküne hudûdu 

müntehî olan evleri Mustafâ bin Mehmed’e üçbin akçaya bey‘ idüp hüccet virmesine mezkûr 

Ahmed’i vekîl etdikleri İbrahîm bin İlyâs ve Kemâl bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 

1563). 

Be-mahzar ‘Îsâ bin Mehmed ve Velî bin ‘Alî ve Ahmed bin Kemâl ve Aslan bin Şâmlı 

ve Hüseyin bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

154-9 Vekîl Ta‘yîni ve Yer Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i vekâlet-i Cûrazen bin ‘Alî ‘an kıbel-i zevcetuhu Gevher bint-i Kâsım ve 

âhîhâ Döndü. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrelerin Alacalıyer dimekle ma‘lûm yer husûsunda 

İbrâhîm ile olan da‘vâlarına mezkûr Cûrazen’i vekîl etdikleri Kâsım bin ‘Osmân ve Hamza 

bin Bayburd şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

Ba‘dehu mezkûr Vekîl vekâleten ve Pîr Ahmed bin Kâsım asâleten ikrâr idüp mezkûr 

İbrahîm bin Ahmed ile zikr olan yer husûsunda olan da‘vâmızı bi-ıslâhi’l-müslimîn ikiyüz 

akçaya sulh etdiler meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim mukaddemâ satan Müstecâb’ın bey‘in 
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kabûl etdik da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur dedikde merkûm İbrâhîm tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve Üveys bin Ahmed ve İbrahîm bin ‘Ömer ve Nasûh bin 

‘Osmân ve el-Hâc Mahmûd bin Aydın ve Oruç bin Halîl ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

154-10 Kölesi Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ya‘kûb bin ‘Abdullah ma‘a İbrahîm bin (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ya‘kûb meclis-i şer‘a gelüp (...silik...) mahzarında 

ikrâr idüp bundan akdem Karaman Beglerbegi (...silik...) ba‘dehu Bağdâd Beglerbegisi iken 

fevt olan Ferhâd Pâşâ’nın kulu (...silik...) fevt oldukda oğulları İslâmbol’a giderken 

(...silik...) geldikde ben bundan gaybet etdim el-ân müteveffâ Ferhâd (...silik...) oğullarının 

kuluyum aslım dâhî Rus’dur Tatar (...silik...) dedikde emîn-i mezkûr İbrahîm’in talebi ile 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn li-sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdullah Çelebi bin ‘Abdullah el-mütevelli ve Mustafâ bin İmîrza ve 

Mehmed bin Mezîd ve İbrahîm bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

155-1 Nikâh ‘Akdi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâdice Hatun bint-i Hasan be-muvâcehe-i Bostân bin Emîr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hâdice Hatun meclis-i şer‘a gelüp mezbûr 

Bostân muvâcehesinde ikrâr idüp hâliyâ mezkûr Bostân’ın nafakasın benim ‘iddetim temâm 

oldukda beşyüz akça mehr-i mü’eccel ile mezkûr Bostân’a nikâh-ı şer‘î ile varırım didikde 

mezkûr Bostân tasdîk idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-

rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed Fakîh bin Habîb ve Memi bin Ya‘kûb ve Hüseyin bin Hasan 

Fakîh. 

 

155-2 Yer Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emine bint-i İbrahîm be-muvâcehe-i Hânî bint-i Halîl.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Emine meclis-i şer‘de mezbûre Hânî 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup Tâc-ı Vezîr Mescidi kurbunda işbu 

Hânî bey‘ itdiğim ev ki hudûdu kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şarken han yerine ve şimâlen 

mescide ve garben sûka müntehîdir taşrasını dört akça icâresi ile ve içerisinin yeri 

mülkümdür deyu dörtyüzotuz akçaya bey‘ eyledim didiği ikrârı mezbûre Hânî talebiyle 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 

1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Çini ve Hâcı İshâk bin Yûsuf ve İbrâhîm bin Yûsuf ve 

gayruhum. 

Ba‘dehu Tâc-ı Vezîr Mescid mütevellisi olan Hâcı İshâk meclis-i şer‘de mezbûre Hânî 

muvâcehesinde da‘vâ idüp zikr olan mahdûd evin yerinin cümlesi mütevellisi olduğum 

mezkûr mescidin vakfıdır deyüp mezbûre Hânî inkâr idüp mütevelliden beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Behrâm bin ‘Abdullah ve Hüseyin bin Seydî ve İbrâhîm bin 

Hüsâm nâm kimesneler edâ-i şehâdet idüp zikr olan mahdûd evin yerinin cümlesi vakfdır 

kâdimden vakfa tasarruf oluna gelüp icâresi alına gelmişdir didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i 
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kabûlde vâki‘ olup zikr olan evin yeri vakf olmağa hükm olunup bi’t-taleb defter olundu fî 

evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Hoca Süleymân bin Çini Halîl ve Pîri bin Şeyhî ve Halîl bin İbrâhîm ve 

(...silik...) ve Ahmed bin Hâcı. 

Ba‘dehu mezbûre Hânî zikr olan evi (...silik...) mezkûre Emine’nin üzerine ev idüp 

meblağ-ı mezkûr dörtyüz akça Emine’den Hânî’ye hükm olunup defter olundu. 

Be-mahzar Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ. 

Ba‘dehu zikr olan Mehmed de evin (...silik...) Bostân bin Hamza’ya (...silik...) etdikde 

Bostân zikr olan evin içerisi ve taşrası vakfdır yılda dört akça icâresi vardır dedikde gıbbe’l-

inkâr (...silik...) bin Hüseyin ve Süleymân bin Ümmet zikr olan evin içerisi ve taşrası yılda 

dört akça icâre virülü gelmişdir deyü şehâdet etdikleri sebebden hükm olunmayup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Sâdık Halîfe bin İmîrza ve Hızır el-muhzır ve ‘Abdurrahman bin Habîb ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

155-3 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kazıyye-i talâk-ı Fâtıma bint-i Esbât ve Hoca Süleymân bin Çini. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Fâtıma’nın zevci Ahmed bin. 

Ba‘dehu gıbbe’l-inkâr mazmûnu mezkûr Hoca Süleymân ve Bâli bin ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra meblağ-ı mezkûr hükm olunup defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i Muharrem sene 971 (1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563). 

Be-mahzar cemmü’l-gafîr. 

Ba‘dehu meblağ-ı mezkûra zevci Menteş bin Hâcı kefîl olup defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr. 

 

155-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Yûsuf bin Hüseyin Hâcı bin Seydî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘a mezkûr Hâcı’yı ihzâr idüp 

mezkûra yüzyirmi akçaya bir merkeb satdım onbeş akçasın aldım bâkî yüzbeş akça hakkım 

var dedikde yirmi akçasın virdim yüz akça deynim vardır da‘vâm var deyu ikrâr idüp defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 

1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Ya‘kûb ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum. 

 

155-5 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Abdullah Halîfe bin el-Hâc Seydî ‘Alî ‘an kıbel-i Fâtıma bint-i 

Hâcı Yûnus. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Fâtıma’nın Eskibazar’da kıbleten Ferruh ve 

şarken Ahmed dükkânı ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garben tarîke hudûdu müntehî olan 

dükkân husûsunda Hüseyin bin Mûsâ ile nizâ‘ı olup da‘vâya ve ıslâha mezkûr ‘Abdullah 

Halîfe’yi vekîl itdüğü Rece bin İdrîs ve Dâvud bin İdrîs şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 
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Ba‘dehu vekîl-i mezkûr mezbûr dükkânı babamdan kalmışdır deyu da‘vâ idüp mezkûr 

Hüseyin dahî mezbûre Fâtıma’dan zevci Ahmed’den satun aldım deyüp mâ-beynlerinde 

münâza‘ât-ı kesîre vâki‘ oldukda mezkûr Hüseyin bi-ıslâhi’l-müslimîn ikiyüz akçaya sulh 

etdiler bedel-i sulh meblağ-ı mezkûru virdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mezbûr 

‘Abdullah Halîfe dâhî bi’l-vekâle tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Hâcı bin Hâcı ‘Alî ve Emrullah bin Sevindik ve Mustafâ bin Sâdık ve 

Mûsâ bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

155-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Pîr Hasan be-muvâcehe-i Hamza bin Velî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin meclis-i şer‘de mezbûr Hamza 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf işbu Hamza’ya kanglı bahâsından dört altun 

lâzımü’l-edâ deynim var didikde mezbûr Hamza tasdîk idüp edâsına hükm olunup bi’t-taleb 

defter olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Yûnus Efendi bin Yûsuf ve Hoca Kemâl bin Turunc ve Mustafâ Beg el-

mühtedî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

155-7 Borç İkrârı 

Akarra Nebî bin Eskici bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ tis‘a fılori min semen-i 

bi’l-müd(?) li-Hubyâr bin Nedr ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

155-8 Nafaka Takdîri 

Kazıyye-ı takdîr-i nafaka ‘Âyşe Hatun bint-i Didiği ve Melek bint-i Devlethân min 

mâl-ı Devlethân el-mezbûrü’l-gâyib ve zevce ‘Âyşe el-mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Devlethân bilâ nafaka zevcesi olan mezkûre 

‘Âyşe’yi ve kızı Melek’i terk idüp sabunu ve hamamı ve havâyic-i zarûriyesi içün el-

gâyibü’l-mezkûr mâlından mezkûrelere yevmî birerbuçuk akça nafaka takdîr olunup zevcesi 

mezkûre ‘Âyşe Hatun talebi ile defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-

10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Şucâ‘ Halîfe bin Hamza ve ‘Alâ’eddîn bin Mahmûd ve Nasûh bin Ahmed 

ve Halîl bin İskender ve Hızır bin İlyâs ve gayruhum. 

  

155-9 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Yûsuf bin Hüseyin. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr olduğu şuhûd-ı ‘udûl ile sâbit olup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

155-10 Küfür Ettiğinin Tescîli 

Yûsuf bin ‘Abdullah Hatîb Hasan Halîfe şer‘e muhâlif şetm ve tahfîf itdüğü Emrullah 

bin Ümmet ve Habîb bin Kemâl şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

m. (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 
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155-11 Satın Alınan Yer Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Avdıl bin Gâzi ma‘a Yûsuf bin Velî der-Nâhiye-i Hatunsarâyı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Avdıl meclis-i şer‘a gelüp mezkûr Yûsuf 

mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan akdem şer‘le elimden alduğun 

arâziyi mütekarrer ve erik bağçesinin hudûdu ‘inde’l-ahâli ma‘lûmdur babamdan iştirâ etdim 

deyu da‘vâ ve taleb etmişidim zikr olan da‘vâmdan ferâgat etdim eğer hilâf-ı zikr tecdîd-i 

da‘vâ taleb idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde mezkûr Yûsuf mezkûru 

ikrârında tasdîk idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb (defter olundu) hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn 

sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Abdullah Halîfe bin el-Hâc Seydî ve Alaybaşı Mustafâ Beg ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve Yûsuf bin İshâk ve gayruhum. 

 

156-1 Karatay-ı Kebîr Medresesi Müderrislik Geliri Anlaşmazlığı 

Kazıyye-i kâ’im-makâm-ı mütevelli Kemâl Beg Evkâf-ı Medrese-i Karatay-ı Kebîr 

ma‘a müderris-i sâbıkan ‘Ömer Efendi ibn Fazlı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki bundan akdem nefs-i Konya’da medrese-i mezkûre 

müderrisi olan ‘Ömer Efendi’nin mezkûr Kemâl Beg ile bevvâbiye ve şûrut-ı emânet 

husûsunda mâ-beynlerinde nizâ‘ları olup müderris-i mezkûrun elinde olan fetvâ-yı şerîf ve 

vakfiye-i münîf muktezâsınca medrese-i mezkûre vakfından ber-mûcib-i şart-ı vâkıf hisse-i 

bevvâbiye ve emânet müderris tis‘a Muharreminin ibtidâsından ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e 

Saferinin yedinci gününe gelince ölüp mezkûr müderris-i sâbıkan ‘Ömer Efendi’ye mahsûl-ü 

vakfdan hükm olunup kâ’im-makâm el-mezkûr Kemâl Beg muvâcehesinde defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mevlânâ Muhyiddîn Efendi el-müderris be-medrese-i Bozüyük ve ‘Abdî 

bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

156-2 Çavuş Mahallesi Mescidi’ne Üç Ev Vakfı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kurd bin Uğurlu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Çavuş Mahallesi’nde Güllü bint-i ‘Alî tarafından ikrâr-ı 

âtîye vekâleti Hamza Fakîh bin Sinân ve Hüseyin Dede bin Edhem şehâdetleriyle vekâleti 

sâbit olan mezkûr Kurd meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûre müvekkiletem 

târîh-i defterden iki yıl evvel zikr olan mahallede kıbleten ‘Alî ve Pîrî mülklerine ve şarken 

Pîrî mülklerine ve şimâlen tarîke ve garben Altıparmak mülküne hudûdu müntehî olan üç evi 

hayâtıyla mahalle-i mezkûre mescidine vakf idüp mütevellisi İbrahîm bin İlyâs’a teslîm etdi 

şu tarîk üzere ki zikr olan evleri satup akçasın mürâbahaya virüp imâm olan kimesne 

rûhuçün kur’ân okuya didikde mezkûr mütevelli zikr olan evi alup vakf içün kabûl ve kabz 

etdim didikde vekîl ve mütevelli birbirini ikrârlarında tasdîk idüp ‘alâ kavle min yerâh zikr 

olan vakfın sıhhatine ve lüzûmuna hükm olunup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-

rebî‘eyn sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Sâdık Fakîh bin İmîrza ve Hızır Bâli bin Hâlis ve Emrullah bin Pîr Ahmed 

ve Mustafâ bin Gazanfer. 
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156-3 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı şurb-ı Memi bin Velî.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Memi’nin meclis-i şer‘de şurb-ı hamr idüp 

ağzında râyiha-i hamr olduğu Hızır bin Nebî ve ‘Abdurrahman bin Latîf  şehâdetleriyle sâbit 

olup za‘îmü’l-vakt kâ’im-makâmı Ahmed talebiyle defter olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir 

sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Ahmed Çelebi Efendi bin Hatîb 

ve ‘Abdullah Halîfe bin Seyyid ‘Alî. 

 

156-4 Vakfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Memi bin Ken‘ân be-muvâcehe-i Halîl Çelebi bin Kâsım Halîfe el-

mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Memi meclis-i şer‘de  mezbûr mütevelli Halîl 

Çelebi muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm Kâsım Halîfe câmi‘-i 

vakf olan akçadan mezkûr Halîl Çelebi elinden üçbin akça aldım mukâbelesinde 

Uzunçarşu’da olan ma‘lûmü’l-hudûd dükkânımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp teslîm-i mebî‘ 

eylediğimden sonra târîh-i kitâbdan ilâ sene-i kâmile üçyüz akçaya icâreye kabûl eyledim 

didikde mezbûr Halîl Çelebi bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî gurre-i 

Rebî‘ü’l-evveli sene 971 (1 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Abdullah Halîfe bin Hâcı Seyyid ‘Alî ve ‘Alî Dede bin Mustafâ ve İmîrza 

Çelebi bin İbrâhîm ve Memi bin Şeyh ‘Osmân. 

 

156-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mustafâ bin Bekdaş be-muvâcehe-i Hâcı Hasan bin Hâcı Hüseyin el-

mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a mezbûr Hâcı Hasan’ı 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ kılup müteveffâ baban Hâcı Hüseyin’e beş batman çiçek bey‘ 

eyledim binikiyüz akçaya öldü üzerinde kaldı taleb iderim deyüp mezkûr Hâcı Hasan inkâr 

idüp Mustafâ’dan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Hacı Mahmûd bin Bekdaş 

ve Mustafâ bin Yûsuf edâ-i şehâdet idüp işbu Mustafâ müteveffâ Hâcı Hüseyin’e beş batman 

çiçek binikiyüz akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûr Hâcı Hüseyin’in üzerinde bâkî kaldı 

didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir 

sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Memi bin Mustafâ ve Mustafâ (bin) Emre ve Mehmed bin Pîr Ahmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

156-6 Emânet Konulan Kumaş Tescîli 

Sinân bin ‘Abdî elinde tamgasız boğası bulundukda Lârende’den bir kimesne emânet 

kodu deyu cevâb virüp defter olundu (...silik...) Pîrî Çelebi ve havâle hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 
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156-7 Değirmeni Mukâta‘aya Aldığını Tescîl  

Yûsuf  bin  Çöplü Karagöz Değirmeni’n mukâta‘aya tutmuşidim yedi ay sürdüm didiği 

ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 

1563). 

Ba‘dehu mezbûr Hızır zikr olan değirmeni oniki ay süre sürecek olup dokuz altun bi’l-

fi‘l virüp (...silik...) altun dahî virecek (...silik...) şu tarîk üzere salmaya ve (...silik...) ikrâr 

idicek (...silik...) ve müştereki (...silik...). 

 

156-8 Borç İkrârı 

Akarra Hâcı Kasâb bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ tis‘a fılori min semeni’l-

ganem li-Hâcı Mahmûd bin Hâcı Aslan ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

156-9 Vekîl Aracılığıyla Şartlı Muhâla‘a 

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ‘an kıbel-i Mustafâ bin Hüseyin.    

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki hul‘-i âtîye Mehmed bin Hüseyin ve Mehmed bin İbrahîm 

şehâdetleriyle vekâleti sâbit olan mezkûr Mustafâ Çelebi fî meclisi’ş-şer‘  ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr müvekkilimin zevcesi Mü’mine bint-i Hüseyin ile hul‘ olmuşıdık şu tarîk 

üzere ki ikibindörtyüz akça kâtibinden ve bir alaca döşek ve bir alaca yasdıkdan gayrı esbâb 

ala ve ‘iddet nafakasından vazgele bu minvâl üzere bi’l-vekâle hul‘ etdim dedikde mezbûre 

Mü’mine tarafından şer‘le vekâleti sâbit olup müseccel olan babası Hâcı Hüseyin tasdîk idüp 

vech-i meşrûh üzere sulha râzı olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Hüseyin ve Şa‘bân bin Mehmed ve Mehmed bin Ahmed ve  

Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

156-10 Çalınmış Esbâb Da‘vâsı ve Köle Satışı 

Kazıyye-i Nasûh bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Mehmed bin Kâsım meclis-i şer‘de Nasûh bin Yûsuf’un 

Mercân nâm ‘Arabını elinde bir neftî ferâce ile ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu neftî 

ferâceyi helvayı İbrâhîm hacdan geldikde mevlid cem‘iyeti eyledi evine varmışidim gider 

olduğumda unutmuşum kalmış taleb iderim deyüp mezkûr ‘Arabdan su’âl olundukda cevâb 

virüp helvayı İbrâhîm’in cem‘iyetinde halk dağulup gitti bu ferâce yerlerinde kaldı aldım 

diyüp efendisi mezkûr Nasûh ferâce kendünün idüğün mezkûr Mehmed isbât eylesün deyüp 

Mehmed’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden ‘Alî bin Mustafâ ve Mehmed bin 

Seydî nâm kimesneler şehâdet idüp işbu neftî ferâce Mehmed’indir şehâdet ideriz 

dediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-

i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Mehmed ve Seyyid Mahmûd bin Seydî Ahmed ve Mehmed bin 

Ahmed ve Karaman bin Velî ve gayruhum. 

Ba‘dehu zikr olan ‘Arabı Mustafâ Beg mezkûr Nasûh’a ve Seydî Mahmûd bin Seydî 

Ahmed’e iştirâk üzere Şa‘bân ayı gurresine değin va‘de ile otuzbir sikke altuna bey‘ eyledim 

deyüp mezkûr Seydî Mahmûd mezkûr ‘Arabı Nasûh ile iştirâk üzere Mustafâ Beg’den 

alduğuna inkâr idüp Mustafâ Beg’den beyyine taleb olundukda Mahmûd bin ‘Alî ve Dündâr 
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bin Ahmed Çavuş şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn. 

 

156-11 Borç İkrârı 

Akarra Hoşkadem bin Ahmed bi-enne ‘aleyhi ve (...silik...) meblağ li-Avdıl bin 

Mustafâ (...silik...) dirhem ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn 

sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Velî bin Latîf ve ‘Abdî bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî. 

 

157-1 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-i vekâlet-i Emrullah bin ‘Abdî ‘an kıbel-i zevcetuhu Hanîfe bint-i 

‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Hanîfe Velî bin Mehmed’den kalice da‘vâsına 

zevci olan işbu mezkûr Emrullah’ı vekîl idüp vekâleti Emrullah bin ‘Abdî ve Mustafâ bin 

Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 

(1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve ‘Abdî bin Mehmed ve Murâd oğlu 

Mustafâ. 

 

157-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mustafâ be-muvâcehe-i Mustafâ bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘de mezbûr Mustafâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Mustafâ’ya bağ bahâsından beş 

altun deynim var deyüp mezkûr Mustafâ tasdîk eyledikden sonra edâsına hükm olunup defter 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr sene (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar Hızır bin İlyâs ve Mustafâ bin ‘Abdî. 

 

157-3 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘İvaz bin Fâzıl ve Sinân bin Hâcı Mahmûd ma‘a ‘Âyşe bint-i Halîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân ‘İvaz ve Sinân merkûm ‘Âyşe’yi meclis-i 

şer‘a ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ idüp oğlun Hasan fevt olup bi-cemî‘ü’l-irs muhallefâtından 

bize hisse intikâl etmişdir şer‘le taleb ideriz dediklerinde cedd-i a‘lâları görülüp mezkûrlar 

zevî’l-erhâmdan olmağla hisse intikâl itmeyüp merhûm Hasan’ın muhallefâtı mezbûre 

vâlidesi ‘Âyşe’ye hükm olunup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 

(11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar İbrâhîm bin Ken‘ân ve Mehmed Dede bin Mahmûd ve ‘Abdî bin Mehmed 

ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Mehmed bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

157-4 Mülk Satışı 

Sûret-i hüccet Mansûr bin Budak fahrü’l-kuzât ‘Alâ’eddîn Efendi el-kâdı bi-Konya. 
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Hüccet-i sahîh-i şer‘iye buvibe mazmûnehâ ‘an zikruhâ iste’cire er-raculân el-

med‘uvân Habîb bin Hâcı Mehmed ve Yûsuf bin Ya‘kûb min Mevlânâ ‘Abdullatîf bin Nebî 

el-müderris ve’l-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Medrese-i Mu‘în fe-eccerahu ve minhümâ mâ-hüve 

mine’l-evkâfi’l-mezbûre ve zâlike cemî‘ü’l-arz el-ma‘rûfe Tesle‘âm Çukuru el-kâyine bi-

havlu İskele min havâli medine-i Konya el-mahrûse el-müntehiye hudûduhâ ilâ mülk Hâcı 

bin İnsân ve kıbleten ve ilâ Vakf-ı Hazret-i Şeyh Sadreddîn şarken ve ilâ mülk-i Hasan bin 

Hüdâverdi şimâlen ve ile’t-tarîk garben bi-cümleti’l-hudûd icâre tavîle min târîhihi ilâ tis‘în 

sene bi-‘ukûdin muhtelîfe ‘alâ en yekûn külli selâseti sinîn ‘akden ‘alâ hillihi bi-ücra 

mu‘ayyene kadruhâ fî külli sene sitte ve sittîn dirhemen fızzâ râyic-i fî’l-vakt isticâren ve 

îcâren cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Emrullah bin Ümmet Fakîh ve Hasan 

Fakîh bin Kara Mûsâ ve Velî bin Hoca ve Velî bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

157-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Velî bin Yağmur ma‘a ‘Abdurrahman bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Velî meclis-i şer‘a mezbûr ‘Abdurrahman’ı ihzâr 

idüp muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ kılup bundan akdem ‘Abdullatîf’e elli re’s koyun kırk 

altuna bey‘ etdim onsekiz altunu mezkûr Latîf yedinden alup kabz etdim bâkî kalan onyedi 

altunuma mezkûr ‘Abdurrahman kefîl-i bi’l-mâl olup hâliyâ mezkûr ‘Abdurrahman’dan 

şer‘le hakkım taleb iderim dedikde mezkûr ‘Abdurrahman’dan su’âl olundukda inkâr ile 

cevâb virüp mezkûr Velî’den da‘vâsına muvâfık beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Ahmed bin Hasan ve Nûrullah bin ‘Ömer ve Mehmed bin ‘Alî ve İlyâs bin 

Hüseyin Fakîh edâ-i şehâdet idüp mezkûr ‘Abdurrahman Atbazarı Kapusu’nda mezkûr 

Velî’nin mezkûr ‘Abdullatîf’in zimmetinde bâkî kalan onyedi altununa kefîl-i bi’l-mâl oldu 

deyu şehâdet-i şer‘iye etdiklerinden sonra ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

meblağ-ı mezkûr merkûm ‘Abdurrahman’dan kefâleten hükm olunup bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

157-6 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i vesâyet-i Yayla ibn Hamza ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı Seydî Gâzi bin Tur ‘Alî 

ibnuhu Avdıl ‘an Karye-i Salur. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki sagîr-i mezkûrun mukaddemâ vasîsi Mihmâd’ın hıyâneti 

zâhir olmamağın mezkûr Yayla kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup defter olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Sarı bin İbrahîm ve Mahmûd bin Mehmed ve Bâyezîd bin Sıddîk ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

157-7 Mülk Satış Da‘vâsı 

Kazıyye-i Aslan bin Memi ma‘a Mustafâ bin ‘Alî ve dizdâr-ı Kal‘a-i Konya. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Aslan meclis-i şer‘a mezkûr Mustafâ’yı ihzâr idüp 

muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup Mahalle-i Seydîverî’de kıbleten hisâr 

burcu ve şarken medrese ve şimâlen tarîk ve garben Çelâblı Kasâb mülkü ile mahdûd olan 

evleri târîh-i kitâbdan otuz yıl vardır ikibin akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp kabz-ı semen ve 
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teslîm-i mebî‘ idüp ol zemândan berü tasarrufumdadır hâliyâ mezkûr Mustafâ mâni‘ olur 

şer‘le lâzım geleni taleb iderim didikde mezbûr Mustafâ’dan su’âl olundukda kendü hissemi 

bey‘ etdim âharın bey‘ etmedim deyu inkâr idüp mezkûr Aslan’dan mahdûd olan evlerin 

cümlesin bey‘ etdüğüne beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden el-Hâc Süleymân bin 

Ahmed ve Mustafâ bin Mahmûd edâ-i şehâdet-i şer‘iye idüp mezkûr Mustafâ mahdûd olan 

evleri târîh-i kitâbdan otuz yıl vardır mezkûr Aslan’a ikibin akçaya bey‘ idüp kabz-ı semen 

ve teslîm-i mebî‘ etdi şâhidleriz şehâdet dahî ideriz dediklerinden sonra ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 

971 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

Be-mahzar  Mızraklı bin Hâcı İbrâhîm ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve 

‘Abdî bin Mehmed ve Mehmed bin Beytullah ve Hasan bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

157-8 Borç İkrârı 

Akarra ‘Alî bin Hüdâverdi bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi min semeni’l-havkata(?) 

meblağ 225 li-Mahmûd Çelebi bin Mehmed ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 18-27 Kasım 1563). 

 

157-9 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin ‘Abdulkâdir ma‘a Bâli bin Ramazân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî merkûm Bâli’den karzdan ve kaftan 

bahâsından dörtyüzotuz akça taleb etdikde gıbbe’l-inkâr Mehmed bin ‘Abdurrahman ve 

Mustafâ bin Gâzi ikrâr etdi deyu şehâdet etdikleri ecilden meblağ-ı mezkûr hükm olunup 

defter olundu hurrire evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Hüseyin Kethüdâ ve Hızır el-muhzır ve Velî bin Latîf ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

157-10 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Hasan bin Mustafâ ve Kamer bin ‘Abdullah ve Gaybî bin ‘Abdullah ve 

Mustafâ bin Yûsuf. 

Mezkûrların ağızlarında râyiha-i hamr var idüğü İbrâhîm bin ‘Abdullah ve Tâlib nâm 

kimesneler ve Mustafâ Çavuş bin ‘Abdullah ve Ahmed ibn Hâcı şehâdetleriyle sâbit olup 

vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hasan bin ‘Abdullah ve Uğurlu bin ‘Abdullah ve Yûsuf ibn ‘Alî ve 

gayruhum. 

 

157-11 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Hüdâverdi ve Hızır bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân mâ-beynlerinde nizâ‘ vâki‘ olup ba‘de’l-hesâb 

mezkûr Hızır’ın merkûm ‘Alî üzerinde yüzotuziki akça alımı zâhir olup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 
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Mezkûr ‘Alî Karye-i Eskiler’de(?) Begşehri Kazâsı’nda kıbleten Seydî mülkü ve 

şarken Bâli mülkü ve şimâlen vakf ve garben Mûslî mülküne hudûdu müntehî olan bir evi 

dörtyüzotuz akçaya cemî‘ tevâbi‘iyle mezkûr ‘Alî’ye bey‘ idüp semenin kabz etdim dedikde 

mezbûr tasdîk idüp (...silik...). 

 

157-12 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mahmûd bin Merkez(?) ma‘a Pîrî bin Dâvud. 

Mezkûr Mahmûd’un evi bahâsından merkûm Pîrî üzerinde ikiyüzdoksansekiz akça var 

idüğü gıbbe’d-da‘vâ ve’l-inkâr Nebî bin Habîb ve Velî bin Muharrem şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 

1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

157-13 Borcu Olduğunu Tescîl 

Dükkân icâresinden müteveffâ Kerîm Çelebi üzerinde Mehmed Beg ibn ‘Alî’nin üçyüz 

akça hakkı zâhir olup defter olundu hurrri fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1563). 

 

158-1 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Yûsuf bin Devletî Beg el-vekîl ve’l-vasî ma‘a Mehmed bin Pîr Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘a mezbûr Mehmed’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp vekîli ve vasîsi olduğum Mehmed ve Ümmet nâm kimesnelerin işbu 

Mehmed’den kalice bahâsından yüzyetmiş akça alımları olup şer‘ ile görülmesi içün emr-i 

şerîf îrâd idüp İbrâhîm Çavuş mübâşir olup şer‘ ile taleb iderim deyüp mezkûr Mehmed 

cevâb virüp zikr olan kalicenin bahâsını kırk akçadan gayrısını virdim kırk akçadan gayrı 

deynim kalmadı didikde ‘akîbe’l-inkâr Üstâd Hayreddîn bin Pîrî ve Ahmed bin Seydî 

Ahmed şehâdet idüp zikr olan kalice akçasını mezkûr Mehmed kırkısından gayrısını virüp 

edâ eyledi didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî evâsıt-ı 

Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Ahmed Hoca bin Hasan Fakîh ve 

‘Abdî bin Mehmed ve Ümmet bin Safer ve gayruhum. 

 

158-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-i vekâlet-i Kazanfer bin Yahyâ ‘an kıbel-i Şehrî bint-i Yûsuf Sinân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kazanfer’in meclis-i şer‘de mezbûre Şehrî bint-i 

Yûsuf kıbelinden tevliyet husûsuna vekâleti Hızır Bâli bin Hüseyin Çavuş ve Mehmed bin 

Karaca şehâdetleriyle sâbit olup vâki‘-i hâl defter olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 971 

(11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Bahşâyiş ve Zekeriyâ bin Hâcı İsmâ‘îl ve Safer bin Hâcı ve 

gayruhum. 

 

158-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Alî Çelebi bin Nûrullah ‘an kıbel-i Cemîle bint-i Nûrullah. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Cemîle Şeyhresûl Mahallesi’nde kıbleten 

Hasan mülkü ve şarken Hâcı Pîrî ve şimâlen Memi mülküne ve garben Âhî mülküne hudûdu 

müntehî olan evlerden hissesin bey‘ etmeğe mezkûr ‘Alî Çelebi’yi vekîl etdüğü Mehmed bin 

Gaybî ve Seyyid Mehmed bin Kâdı şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hamza bin Sinân ve Pîr Mehmed bin Sâlih ve Mustafâ bin Hâcı ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Mezbûr vekîl vekâleten ve Pîrî bin Nûrullah asâleten mezkûr-ı mahdûd evi Mustafâ 

bin Hâcı Bâyezîd’e kırkbir altuna satup hüccet virile. 

 

158-4 Vakfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl bin Hızır ma‘a Hâcı ‘Alî bin Hamza el-mütevelli-i ‘alâ Evkâf-ı 

Mescid-i Kara İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan mescid 

vakfından mütevelli-i mezkûr elinden altıyüzaltmış akça alup karye-i mezbûrda hudûdu ahâli 

katında ma‘lûm evlerini bey‘ idüp târîh-i defterden ilâ sene-i kâmile doksandokuz akça 

icâreye kabûl etdim dedikde mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hüseyin Kethüdâ ve Mehmed bin İbrahîm ve Hâcı bin İbrahîm ve Mahmûd 

bin Kâbil ve Gaybî bin Îvad ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

158-5 Hoca Mezîd Mescidi’ne Para Vakfı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Süleymân ma‘a Hoca Kethüdâ bin Mûsâ el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup hâlis mâlımdan Hoca Mezîd Mescidi’nde her kim imâm olur ise kürsüde bir ‘aşr-ı 

Kur’ân okuyup rûhum içün du‘â etmeye yirmibeş sikke altun vakf idüp mâlımdan ihrâc idüp 

mezkûr Hoca Kethüdâ’yı mütevelli nasb idüp teslîm etdim deyüp ve mütevelli-i mezkûr dahî 

vakf içün kabz etdim dedikden sonra vâkıf-ı mezkûr rücû‘ kasd idüp mütevelli nizâ‘ idüp 

mürâfa‘a olundukda İmâm Züfer kavli üzere zikr olan vakfın sıhhatine ve lüzûmuna hükm 

olunup sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Gülâbî bin Kurd ve el-Hâc Emrullah bin ‘Alî Fakîh ve Yûnus bin Mahmûd 

ve Hâcı Mehmed bin Durak ve Mustafâ bin Hızır İlyâs ve Ahmed bin ‘Alî ve Mehmed bin 

Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

158-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mustafâ bin Lutfî ‘an kıbel-i âhîhu Zeyneb (bint-i) Lutfî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ’nın mezbûre Zeyneb tarafından sâbıkan 

güveğisi olan Hâcı ile olan ağırlık nizâ‘ına vekâlet-i mutlaka ile vekîl idüp Hüsrev Çelebi bin 

Mustafâ Çelebi ve Mustafâ bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Ferruh Beg bin ‘Abdullah ve Kerîm bin Yahşi ve İsmâ‘îl bin Yitilmiş ve 

Ramazân bin Mûsâ ve gayruhum. 
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Ba‘dehu vekîl-i mezkûr bi’l-vekâle meclis-i şer‘de mezkûr güveği Hâcı’nın karındaşı 

‘Osmân bin Seydî Ahmed muvâcehesinde ikrâr idüp müvekkiletem mezbûre Zeynep kızı 

Emine’yi mezkûr Hâcı’ya virdikde ağırlık on sikke altun aldı didiği mezkûr ‘Osmân tasdîk 

idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 

Aralık 1563). 

Şuhûdü’l-mezkûrûn. 

 

158-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin İbrahîm ma‘a Pîrî Çelebi bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin meclis-i şer‘de mezbûr Pîrî Çelebi 

muvâcehesinde ikrâr-ı şer‘î kılup didi ki mezkûr Pîrî Çelebi’den karz-ı hasen yüz sikke altun 

ve dörtbindokuzyüzotuzbeş akçalık boğası alup cem‘an onbindokuzyüzotuzbeş akça mezbûr 

Pîrî Çelebi’ye deynimdir didikde mezkûr dâhî tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh 

el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Süleymân bin ‘Abdullah ve Yûsuf bin Mehmed ve ‘Alî Çelebi bin 

Seyyid ve ‘Ömer Çelebi bin Emrullah ve ‘Alî bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

158-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Emrullah bin Süleymân be-muvâcehe el-vasî Hüseyin bin Ahmed li-eytâm-ı 

müteveffâ Hâcı bin İlyâs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah meclis-i şer‘de mezbûr vasî Hüseyin 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf  kılup didi ki mezkûr müteveffâ Hâcı’nın hâl-i 

huyûtunda Karye-i Panbukçu’da ma‘lûmü’l-hudûd bir bağı iştirâk üzere karındaşım Bâli’den 

bindörtyüz akçaya satun aldık bindörtyüz akçayı cümleten mezbûr Hâcı virüp yediyüz akça 

benim lâzımü’l-edâ deynimdir didikde mezkûr vasî Hüseyin bi’l-vesâye tasdîk idüp edâsına 

hükm olunup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Sâdık Fakîh bin İmîrza ve ‘Îsâ bin Hızır Fakîh ve Mûsâ bin İnsân ve 

gayruhum. 

 

159-1 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs 

Kazıyye-i el-Hâc Seydî bin ‘Ömer el-vekîl ‘an kıbel-i Kadrî bint-i Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Kadrî’nin sagîr oğlu ‘Alî Bâli fevt olup 

nafakası ve hissesi husûsunda ‘ammisi İsma‘îl’de da‘vâsı olup talebine mezkûru vekîl itdüğü 

Ahmed bin ‘Abdurrahman ve Mûsâ bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 

1563). 

Be-mahzar Sâdık Halîfe bin İmîrza ve Mustafâ bin ‘Alî ve Velî bin Latîf ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr Hâcı Seydî ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre müvekkilem Kadrî’nin zevci 

İmîrza fevt olup ba‘dehu oğlu ‘Alî Bâli fevt olup mezbûr ‘Alî Bâli’den intikâl iden 

muhallefâtdan mezkûre müvekkilem ve sagîr oğlu Mehmed hisseleriçün bi-tarîki’t-tehârüc 

İsma‘îl bin ‘Alî elinden otuz sikke altun bi-ıslâhi’l-müslimîn alup kabûl ve kabz etdim 

dedikde mezbûr İsma‘îl tasdîk idüp talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 
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‘İnde’l-mezbûrîn ‘be-mahzar Hüseyin Fakîh bin Fahrî ve Mustafâ bin Hızır ve Mustafâ 

bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

159-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-i vekâlet-i Mehmed bin Mustafâ ‘an kıbel-i âhîhu Fâtıma bint-i 

Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed’in meclis-i şer‘de mezbûre Fâtıma 

kıbelinden cemî‘ husûsuna vekâleti Üstâd Ahmed bin Veys ve Hüseyin bin ‘Alî 

şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 

971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Memi bin Elçi ve Mustafâ bin Hâcı ve Mustafâ bin Emrullah ve gayruhum. 

 

159-3 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Mûsâ bin Hızır bi-ennehu kadbe’a bey‘ sahîh-i şer‘î min Mustafâ bin Seydî ve 

hüve iştirâ ve etbâ‘a minhu mâ-hüve mülkihu ve zâlike cemî‘ü’l-kerm el-kâyin fî Karye-i 

Hatîb el-muhadded kıbleten bi-mülk İlyâs ve şarken Mûsâ ve Mustafâ mülkü ve şimâlen 

Bulgar ve garben Hâcı bin Sülle bi-cümleti’l-hudûd semen-i mu‘ayyen kadruhu hamsemi’ete 

dirhem makbûz bey‘an ubtiye‘an (...silik...) cerâ zâlike ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn be-mahzar Emîr Hüseyin bin Hasan ve Ca‘fer bin ‘Abdullah 

ve Mehmed bin Tursun ve Ahmed bin Tursun ve Mustafâ bin ‘Îsâ. 

 

159-4 Hürriyeti İsbât Da‘vâsı 

Kazıyye-i sübût-ı hürrü’l-asl İskender. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki uzun boylu kara yağız emred boğazında yara yeri var 

İskender nâm bikr meclis-i şer‘a Budak Beg ibn İsfendiyâr nâm kimesneyi ihzâr idüp takrîr-i 

da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup ben hürrü’l-aslın ‘Ayntâb’da Heykdepesi kurbunda Kâfir 

Mahallesi’nden Taşçı Murâd nâm kâfirden müslümân olmuş kimesnenin oğluyın anam adı 

Temâm’dır el-ân hürrü’l-aslın dedikde merkûm Budak Beg inkâr idüp müdde‘î-i mezkûrdan 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Hasan Beg bin İskender ve el-Hâc ‘Alî bin 

Sultân Ahmed nâm kimesneler müdde‘î mezkûrun da‘vâ-yı muharrerine mutâbık mezkûr 

İskender ‘Ayntâb’da zikr olan mahalleden Taşçı Murâd’ın sulbî oğludur ve anası adı 

Temâm’dır el-ân hürrü’l-asldır deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezkûr hürriyetine şer‘le hükm olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Sinân Çavuş bin Yahyâ ve el-Hâc Mehmed bin ‘Abdullah ve Mustafâ Beg 

bin ‘Abdullah ve Kemâl Halîfe bin Safer Hoca ve Mehmed Hoca bin Pîr Mehmed Hoca ve 

gayruhum. 

 

159-5 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Bostân bin Gaybî ‘an kıbel-i zevcehu Cemîle bint-i ‘Acem. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Cemîle mezkûr zevci Bostân’ı ba‘zı 

kimesnelerde hakkı olup da‘vâ ve talebine vekîl idüp vekâleti İbrâhîm bin Gaybî ve Hüseyin 
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bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-

rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Memi Çelebi bin Hamza ve Emrullah Çelebi bin Ümmet ve Hâcı 

Hüdâverdi bin Edhem ve gayruhum. 

 

159-6 Emânet Konulan Kumaş Da‘vâsı 

Kazıyye-i Keyvân bin ‘Abdullah ma‘a Malkoç bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Keyvân meclis-i şer‘a mezkûr Malkoç’u ihzâr 

idüp muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ kılup bundan akdem bir kırmızı ve kemhâ sancaklu ve 

kalabdan çapras düğmelü çuka emânet kodum hâliyâ senden taleb iderim didikde mezkûr 

Malkoç’dan su’âl olundukda zikr olan çukayı efendim Hızırşâh’ın oğlanları gaybet  

etdiklerinde bile alup sirka etdüler deyu mukırr-ı mezkûrdan sıdk-ı da‘vâsına mutâbık 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Usta ‘Alî bin Erkud ve Mehmed bin Ahmed 

edâ-i şehâdet idüp zikr olan çukayı mezkûr Hızırşâh Çelebi’nin oğlanları gaybet 

etdiklerinden sonra emânet konuldu deyu şehâdet etdiklerinde mezkûrların şehâdetleri 

ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 

1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Hamza ve Hüdâverdi bin Seydî Ahmed ve ‘Abdî bin Mehmed 

ve Hızır Dede bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

159-7 Borcun Bir Kısmının Ödenip Bir Kısmına Va‘de Talebi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Ahmed bin Mehmed be-muvâcehe-i ‘Osmân bin ‘Alî.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Ahmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

işbu ‘Osmân’dan yüz altunluk esbâb aldım kırk altununu virdim altmış altunu târîh-i 

kitâbdan yirmi gün va‘de ile deynimdir didikde mukırr lehu ‘Osmân bi’l-muvâcehe tasdîk 

idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer min Rebî‘ü’l-âhir 971 

(17 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 4 Aralık 1563). 

Be-mahzar Memi Çavuş bin Mehmed ve Halîl Çelebi bin Hâcı Emrullah ve ‘Alî Bâli 

bin Kapancı ve el-Hâc Hızır bin Hoca ‘Ömer ve el-Hâc Ahmed bin Kurd. 

 

159-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i sübût-ı şurb-ı hamr Hâcı Bâyezîd bin Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Bâyezîd’in ağzında râyiha-i hamr olup 

şurb-ı hamr eyledüğü Kılıç ‘Alî bin ‘Ömer ve Ca‘fer bin Pîr Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup 

vâki‘-i hâl za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda ma‘rifetiyle tahrîr olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir 

sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Şuhûdü’l-mezbûrân (...silik...) bin Mehmed ve Hasan bin Turhân.  

 

159-9 Mülk Satışı (Bağ Hissesi Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Lutfî bin Seydî Ahmed ma‘a Hızır Bâli bin Seydî Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Lutfî ikrâr idüp Yeni Hamam kurbunda olan 

bağlarımızdan babamdan ve anamdan intikâl iden sülüs hissemi cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı ve 

mürâfıkı ile ondokuz altuna karındaşım Hızır Bâli’ye bey‘ idüp semen-i mezkûru alup kabz 
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etdim dedikde merkûm Hızır Bâli tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir 

sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar İbrâhîm bin Halîl ve Memi bin Hamza ve Hayreddîn Beg (...silik...).  

 

159-10 Vesâyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hızır bin Ya‘kûb ma‘a Mustafâ bin Kılıç. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır’ın merkûm Mustafâ ile Şemsî ve Ümmet 

nâm sagîrler husûsunda nizâ‘ları vâki‘ olup mezkûr Hızır babaları olup ve Mustafâ dayıları 

olup Şemsî on üç yaşında ve Ümmet on yaşında olmağın babaları mezbûr Hızır’a hükm 

olunup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hâcı Dede bin Yûsuf ve Receb bin ‘Osmân ve Hızır bin İlyâs. 

 

159-11 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr ‘Alî bin Velî ve Hızır bin ‘Alî ve Mehmed bin Süleymân ve Nûrullah 

bin Şeker ve Süleymân bin Mehmed. 

Mezkûrların ağızlarında râyiha-i hamr var idüğü Kasâb ‘Alî ve Ahmed bin ‘Abdullah 

ve Halîl Baba ve Mehmed bin ‘Alî şehâdetleriyle (sâbit olup) za‘îmü’l-vakt (...silik...). 

 

160-1 Mîrâs 

Kazıyye-i ‘Aynî bint-i Hasan ma‘a Memi Çavuş bin Mehmed el-vasî ‘Aynî el-

mezkûre. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre ‘Aynî meclis-i şer‘a gelüp velîsi olan mezkûr 

Memi Çavuş muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Memi Çavuş benüm velîmdir 

babam Haydar Ahmed oğludur Ahmed Hüseyin oğludur ve mezkûr Memi Çavuş Mehmed 

oğludur Mehmed Hüseyin oğludur cedd-i a‘lâmız Hüseyin’dir didikden sonra ikrâr idüp 

babam (...silik...) Hasan fevt olup beni ve Mihrî ve Mehmed nâm evlâdını terk idüp merkûm 

Memi Çavuş vasîmiz olup cümlemize intikâl iden hissemizi kabz idüp ba‘dehu ‘ammüm 

Ramazân bin Ahmed fevt olup mezkûr karındaşım Mehmed’den gayrı vâris terk itmeyüp 

terekesi merkûm Mehmed’e intikâl idüp andan dahî mezkûr Memi Çavuş kabz idüp ba‘dehu 

mezkûr Mehmed dâhî fevt olup terekesi bana ve Mihrî’ye ve mezkûr Memi Çavuş’a intikâl 

idüp bizim hissemizi yine mezkûr Memi Çavuş kabz idüp ba‘dehu Mihrî dâhî fevt olup 

metrûkâtı bana ve mezkûr Memi Çavuş’a intikâl idüp benüm hissemi dâhî mezkûr Memi 

Çavuş kabz idüp bu cümleden ba‘zını nafaka ve kisveme sarf idüp bâkî kalan mukâbelesinde 

mezkûr Memi Çavuş elinden ikibin akçalık esbâb aldım ve Ahmed Beg zimmetinde olan 

sekizyüz akçadan dörtyüzünü kabûl eyledim Köseretaşı(?) havlusunda kıbleten ve şarken 

Süleymân mülkü ve şimâlen tarîk ve garben Külhâncı bağı ile hudûdu müntehî olan bağı 

aldım ve Kaydırka(?) Mahallesi’nde kıbleten Hamza şarken ve şimâlen Şemseddîn Beg ve 

garben Hasan kethüdâ mülküne müntehî olan ev mezkûr Memi Çavuş’un olmak üzere sulh 

olunup mezkûr Memi Çavuş (...silik...) ve karındaşım Mehmed’den ve kız karındaşım 

Mihrî’den intikâl iden hisse-i şer‘iyem husûsunda ve vasîm olup babamdan intikâl iden 

rızkım husûsunda bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ 

idersem ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olunmaya didikde mezkûr Memi Çavuş mezbûreyi cemî‘ 

ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-

rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 
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Be-mahzar İbrâhîm Çavuş bin Türâbî ve Hüsâm Halîfe bin Pîrî Halîfe ve Ahmed Dede 

bin Eynebegi ve Hâcı Mehmed bin Hamza ve Nûh bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûr Memi Çavuş’un verâseti mezkûre ‘Aynî yüzüne Eynebegi bin Ahmed 

ve Hüsâm Halîfe bin Pîrî Fakîh şehâdetleri ile sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

 

160-2 Kölenin Kitâbet İsbâtı Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hayrullah bin ‘Abdullah ma‘a Gaybî bin ‘İvaz. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hayrullah nâm ‘Arab meclis-i şer‘a mezbûr 

Gaybî’yi ihzâr idüp mahzarında takrîr-i da‘vâ kılup dört yıla beni hidmete kesdin (...silik...) 

beni satdın didikde mezkûr Gaybî ben dört yıl kitâbete kesdim lâkin beni sat satmazsan 

oğlunu öldürürün didi ana binâ‘en icâzet-i şer‘le satdım didi (...silik...) icâzet virmedim ve 

bu kelimâtdan haberim yokdur deyu inkâr etdikde mezkûrdan sıdk-ı da‘vâsına muvâfık 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden (...silik...) Hâcı Bayram (...silik...) ve Mehmed 

bin Ahmed edâ-i şehâdet idüp fî’l-vâki‘ kazıyye bu minvâl üzere olmuşdur deyu şehâdet-i 

şer‘ (...silik...) olup vâki‘-i (hâl) bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn 

sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Velî Halîfe bin Hâcı Memi ve Mehmed Dede bin ‘Abdurrahman ve Hâcı 

bin Bahâdır ve Mehmed bin İbrâhîm ve Mehmed bin Hamza ve gayruhum. 

 

160-3 Vasiyet ve Mîrâs 

Kazıyye-i ikrâr-ı Tûtî bint-i Mustafâ ve Şehribân ve ‘Abdî ebnâ Ken‘ân be-muvâcehe-i 

el-Hâc İbrâhîm bin Hâcı Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Tûtî ve Şehribân ve ‘Abdî meclis-i şer‘de 

mezbûr el-Hâc İbrâhîm muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mûrisimiz 

olan Yûsuf bin Mustafâ ki Ka‘betullah’a giderken fevt oldukda işbu Hâcı İbrâhîm’e 

yüzseksenyedi sikke altun virüp teslîm idüp mezkûr Hâcı İbrâhîm dahî alup kabz idüp şöyle 

vasiyet eylemiş ki meblağ-ı mezkûrun yirmibeş sikke altun Karye-i Gödene Câmi‘-i Şerîf 

önüne gelecek çeşme yoluna harc oluna ve yirmibeş sikkesini üzerine harc oluna zikr olan 

vesayeti kabûl eyledik zikr olan meblağdan oniki altununu mezkûr Yûsuf fevt oldukda techîz 

ve tekfînine harc eylemiş ve iki altununu dâhî mezkûr Hâcı İbrâhîm cebimden sirka olundu 

didi kabûl eyledik ve beş sikke altununu dâhî hums-ı vasiyet deyu hâkimü’l-vakt olan 

kimesneye virdim iki altununu dahî fukarâya harc eyledim didi kabûl eyledik deyüp bâkî 

yüzseksenaltı altun bâkî kalup yüz altununu meclis-i şer‘de mezkûr Hâcı İbrâhîm elinden 

mezkûrûn vârisler alup kabûl ve kabz idüp taksîm idüp elli sikke altun mezkûre kız karındaşı 

Tûtî’ye teslîm olunup elli sikke altunu müteveffâ Yûsuf’un karındaşı Ken‘ân’ın oğulları 

mezkûrân Şehribân’a ve ‘Abdî’ye teslîm olunup bâkî seksenaltı altunu mezkûr Hâcı 

İbrâhîm’den alacak olduk deyu ikrâr etdiklerinde mukırrûn-ı mezkûrun Tûtî’yi ve Şehribân’ı 

ve ‘Abdî’yi mukırr lehu el-Hâcı İbrâhîm vech-i meşrûh üzere bi’l-muvâcehe tasdîk idüp 

vâki‘-i hâl vukû‘u üzere bi’t-taleb defter olundu ba‘dehu mezbûre Tûtî mezkûrân 

Şehribân’ın ve ‘Abdî’nin müteveffâ Yûsuf’a ‘usûbet tarîki ile vârisler idüğünü ikrâr 

eyledüğü bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar el-Hâc ‘Abdî bin İlyâs ve İmâm İskender bin Mahmûd ve ‘Alî Dede bin 

Mustafâ ve ‘Abdî bin el-Hâc Rıdvân. 
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Ba‘dehu mezkûre Tûtî meclis-i şer‘de mezkûr Hâcı İbrâhîm elinden kırküç sikke dahî 

alup kabûl ve kabz idüp defter olundu. 

Be-mahzar Hâcı ‘Abdî bin İlyâs ve İskender İmâm bin Mahmûd ve Hâcı Nasûh bin 

Teberrük. 

 

160-4 Vakıf Mürtezikâsının Paralarını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâruhâ-i Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Pîr Mehmed Çelebi bin 

Sinân ve İbrâhîm Dede bin Mehmed ve Memi Çelebi bin Emrullah Çelebi ve Türbedâr 

Ahmed bin Mehmed ma‘a Mustafâ bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrûn kimesneler meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup Türbe-i Celâliye kurbunda kırâ’at etdiklerimiz merhûm Hürremşâh eczâlarının kırâ’atı 

içün vâki‘ olan ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e senesinin vazîfesin ki cümle otuzaltı sikke fılori 

olur işbu mezkûr Mustafâ yedinden gelüp bi’t-temâm ve (...silik...) vâsıl olup kırâ’at-ı eczâ 

içün vazîfeli vazîfemiz alup kabûl ve kabz etdik sene-i mezkûrda bir habbe hakkımız 

kalmadı didiklerinde mezkûr (...silik...) mezkûrları cemî‘ ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp 

bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar  fahrü’z-zü‘amâ Ahmed ve Hâcı bin Hüdâyî ve İmîrza bin Nûreddîn ve 

‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve gayruhum (...silik...). 

 

160-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl Çavuş bin Sinân ma‘a ‘Abdusselâm bin İbrâhîm Seydî el-vekîl 

‘an kıbel-i Mihrî bint-i Hâcı Halîfe. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Abdusselâm mezkûr Halîl Çavuş’u meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp muvâcehesinde takrîr-i da‘vâ kılup mezkûre müvekkiletemin zevci Nasûh 

Çelebi’den kâtibinden ve heştbekden(?) hakkı kalup bi’l-vekâle mezkûr Halîl Çavuş’dan 

taleb iderim didikde mezkûr Halîl Çavuş mezkûrenin mehrin bundan akdem (...silik...) 

heştbekden hissesin alsun didikde mezkûrun ikrârı vekîl-i mezkûr talebi ile defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-30 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Emrullah bin ‘Alî Fakîh ve Ahmed bin Yumlu ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve (...silik...). 

 

160-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ bin Mehmed Hüsrev Çelebi bin ‘Alî Çelebi ‘an kıbel-i 

zevcetuhu ‘Aynî bint-i ‘Alî Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre ‘Aynî’nin babasından intikâl iden hakkı 

husûsunda karındaşı Hüsrev Çelebi ile olan da‘vâsına mezkûr zevcini vekîl itdüğü Süleymân 

Çelebi bin Velî Çelebi ve Hürrem bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir (971) (21-30 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Hüsrev Çelebi ikrâr ve i‘tirâf kılup babamızdan intikâl iden 

muhallefâtdan. 
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160-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Yûsuf bin İbrâhîm meclis-i şer‘a ‘Abdulkerîm Çelebi bin Muslîhiddîn’in 

eytâmına vasîye olan ümmü Sittî Nefîse’nin vekîli olan Ahmed bin Hüseyin nâm kimesneyi 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp müteveffâ-yı mezbûr Kerîm Çelebi benim bir dâne boğasım 

alup göreyin satun alayın deyüp ba‘dehu fevt olup üzerinde kaldı didikde mezkûr vekîl 

Ahmed zikr olan boğasıyı ‘aynı ile müteveffânın terekesi içinde bulundu isbât eylesün 

didikde ahrâr-ı müslimînden Üstâd Ahmed bin İshâk ve Hoca Mehmed bin Kara Dânişmend 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 

971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-mahzar Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Emîr Horâsân bin Emîr ‘Ömer ve ‘Abdulkâdir 

bin ‘Abdullah. 

 

161-1 Karamanoğlu İbrâhîm Beg ‘İmâreti Mahsûlü Da‘vâsı  

Kazıyye-i ‘Îsâ bin Durdu ma‘a ‘Ömer bin ‘Alî ve Bulgar bin Satılmış ve Sinân bin 

‘Abdî ve Receb bin Resûl ve Durmuş bin Hoca ve Bayram bin Karagöz ve Mustafâ bin 

Mehmed nâm mükârîleri. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Îsâ mezkûrları ihzâr idüp tahrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i 

müdde‘î kılup bundan akdem Habbâz Mehmed ile İbrâhîm Beg ‘İmâreti Evkâfı’ndan 

Sarâyini nâm karyenin mahsûlün mukâta‘aya tutmuşidim yüzellibeş kile buğday size kirâya 

virdim ‘imârete etmek içün didikde mezkûr mükârîler cevâb virüp mezkûr Mehmed ile 

ikinüz yüzellibeş kile buğdayı bize kirâya virdinüz mezkûr Mehmed bizim ile şehre bile 

gelüp zikr olan buğdayı evine atup oğlanlarıyla evlerine taşıdılar didiklerinde mezbûr ‘Îsâ 

zikr olan buğdayı bi’t-temâm Mehmed’e ve oğullarına teslîm idüp te‘addî itmediklerine 

yemîn taleb oldukda mezkûr dâhî yemîn-i billah itdüklerinden sonra berâ’at-ı zimmetlerine 

hükm olunup defter olundu hurrire fî  evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Sâdık Fakîh bin İmîrza ve Velî bin Latîf ve Kerîm Halîfe bin Ya‘kûb ve 

gayruhum. 

 

161-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i Yûnus bin Mustafâ ‘an Karye-i Çumra Îvad bin Mehmed ‘ani’l-karye-i el-

mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûnus meclis-i şer‘a mezbûr Îvad’ı ihzâr idüp 

üzerine da‘vâ idüp işbu Îvad karye-i mezbûrede kuyum açup bir nice kile buğdayım sirka 

eyledi taleb iderim deyüp mezkûr Îvad’dan su’âl olundukda inkârla cevâb virüp mezkûr 

Yûnus’dan beyyine taleb olundukda beyyineden ‘âciz olup yemîn taleb eyledikde mezkûr 

İvad yemîn-i billah idüp bu husûsdan berâatine hükm olunup bi’t-taleb defter olundu hurrire 

fî  evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563).. 

Be-mahzar Celâl bin Yûsuf ve Bekir Çelebi bin Süleymân ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve 

‘Abdî bin Mehmed. 

 

161-3 Vekâletden Ayrılma 

Kazıyye-i Mûsâ bin İnsân el-vekîl ‘an kıbel-i Hatun bint-i Hasan.  
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mûsâ meclis-i şer‘a gelüp ikrâr idüp mezkûre 

Hatun’un vekâletinden kendü nefsim ‘azl etdim  didikde ikrârı talebi ile defter olundu hurrire 

fî  evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Esedullah ve Hoca İbrâhîm bin Hâcı Mehmed ve 

gayruhum. 

 

161-4 Vakfa Mülk Satışı ve Tekrâr Kirâlama  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin ‘Alî ma‘a Mehmed bin Yûsuf el-mütevelli-i ‘alâ Evkâf-ı 

Mescid-i Mahalle-i ‘Alîgâv. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a gelüp mütevelli-i mezkûr 

Mehmed muvâcehesinde tav‘an ikrâr idüp mahalle-i mezkûrda kıbleten ve şarken Hâcı 

Bazarbaşı mülkü ve şimâlen tarîke ve garben Îvad mülkü ile mahdûd olan evlerimin nısf 

şâyi‘asın işbu mezkûr mütevelliye beşyüz akçaya bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ sene-i kâmile 

yılda elli akça icâreye aldım didikde mütevelli-i mezkûr Mehmed mukırr-ı mezkûru tasdîk 

idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî  evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mevlânâ Mehmed Çelebi bin Şemseddîn Efendi ve Seydî Mehmed bin 

Mustafâ ve Pîr ‘Alî bin Durmuş ve Mustafâ bin Hüseyin ve gayruhum.  

 

161-5 Katil ve Ölümde Karye Halkının Dahli Olmadığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kubâd bin Velî ve Aykud bin Şâhverdi ma‘a Uğurlu bin Mahmûd el-

vasî ‘alâ eytâm-ı Avdıl bin Ramazân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Konya Kazâsı’na tâbi‘ Karye-i Giryad’da maktûl olan 

mezkûr Avdıl’ın eytâmına kıbel-i şer‘den vasî olan mezkûr Uğurlu ve mezkûr maktûlün 

vâlidesi Ördek Hatun ve zevcesi Döndü mahzarlarında fî meclisi’ş-şer‘ mezkûrân Kubâd ve 

Aykud ve maktûl-i mezkûru mezkûr Kubâd başına taş ile ben urdum  ve mezkûr Aykud 

arkasından urdum ol darbdan evinde gelüp fevt oldu ehl-i karyenin bu husûsda min ba‘d dahl 

ve haberleri yokdur deyu bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kıldıklarında vasî-i mezkûr Uğurlu 

ve vâlidesi Ördek ve zevcesi Döndü ve ehl-i karyeden ‘Alî Bâli bin Mustafâ ve Pîrî bin 

Seydî Ahmed ve ihve Küçük ve Hasan bin Eynebegi ve Nebî bin Hüseyin ve sâyirler bi-

eserihim tasdîk etdiklerinden sonra vâki‘-i hâl bi’t-taleb za‘îmü’l-vakt Hüseyin Subaşı 

ma‘rifetiyle defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evveli’r-rebî‘eyn sene 971 (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 

971 / 29 Ekim- 7 Kasım 1563). 

Be-mahzar Budak bin Hâcı Halîl ve el-Hâc ‘Alî bin İsma‘îl ve ‘Alî bin Mûsâ ve 

Mustafâ bin Mehmed ve İbrâhîm bin Nasûh ve Mehmed Fakîh bin Ahmed ve gayruhum. 

  

161-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Emrullah bin ‘Alî el-vekîl ‘an kıbel-i Zülfü bint-i ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Zülfü havlu-i Dikilitaş’da kıbleten Emîr Sofî ve 

şarken Şâkird Yanık ve şimâlen ‘Alî ve garben ‘Alî mülkü ile mahdûd olan bağın içinde olan 

hisse-i şer‘iyemi ‘Alî bin Hasan ile üleşmeğe mezkûr Emrullah’ı vekîl idüp vekâleti 

‘Abdurrahman bin Hâcı ve ‘Abdî bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî  evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Beg bin Durmuş ve Hasan Çavuş ve Velî el-muhzır ve gayruhum. 
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161-7 Kaybolan Kölenin Bulunması İçin Va‘de Verilmesi Talebi 

Kazıyye-i Hâcı Ke’eş ve Neked Ke’eş(?) ve kethüdâ-i Ene ve gayrı ‘an Karye-i 

Selbe(?) ma‘a za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda.   

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrûn ke’eşler ve gayrılar meclis-i şer‘a gelüp 

Meydânî-zâde fahrü’z-zü‘emâ Ahmed Beg’in gayîb olan Keyvân oğlanın bu fakîrlere târîh-i 

kitâbdan on gün va‘de virin varup tecessüs ideyim va‘demiz temâm oldukda yine meclis-i 

şer‘a gelüp cevâb vireyim emr-i şerîf ne ile görsün dediklerinde mezkûrûn kimesnelere on 

gün va‘de virülüp mezkûr voyvoda talebi ile defter olundu hurrire fî 22 Rebî‘ü’l-âhir sene 

971 (9Aralık 1563). 

Be-mahzar Fahrü’l-akrân Hasan Çavuş ve Fahrü’l-akrân Bostân Çavuş ve Mustafâ Beg 

el-kâtib ve gayruhum. 

  

161-8 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Ahmed el-mütevelli-i ‘alâ Evkâf-ı Devlet Hatun ma‘a 

Pîr Ahmed nâzır-ı evkâfü’l-mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mütevelli-i mezkûr Emrullah meclis-i şer‘a gelüp nâzır-ı 

mezkûr muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp vakf-ı mezkûr mahsûlünden bundan akdem 

binyüzyirmi akça alup bir kılıç ve iki göğüz âyinesi altun rehn komuşidim hâliyâ mezkûr 

kılıç ve göğüz âyinelerin alup zikr olan rehn içün havâli-i Pürmeşek’de(?) kıbleten tarîk ve 

şarken Yufak(?) Mescid ve şimâlen tarîk-i hâs ve garben verese-i Pîrli mülkü ile mahdûd 

olan bağı rehn kodum ve zikr olan bağda vâlidem Sultân’ın ve hemşirem Şâhzemân’ın 

hisseleri olup bunlar dâhî bu husûsa rızâ virüp ve rızâları virdiklerine İbrâhîm bin Gaybî ve 

‘Alî bin Mustafâ şehâdet etdiklerinde nâzır-ı mezkûr Pîr Ahmed mütevelli-i mezkûr 

Emrullah’ı tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî  evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Kabasakal bin Hüseyin Fakîh ve İbrâhîm bin ‘Îsâ ve Mustafâ Beg el-kâtib 

ve gayruhum. 

 

161-9 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Murâd bin İskender ve Zeynel bin Süleymân. 

Mezkûrlar meclis-i şer‘a gelüp şurb-ı hamr itdiklerine ikrâr idüp za‘îmü’l-vakt Durmuş 

Voyvoda talebi ile defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Yûsuf bin Ramazân ve İbrâhîm bin Velî. 

 

162-1 Tavuk Mescidi Vakfına Para Vakfı 

Kazıyye-i vakf-ı Mustafâ bin Sâlih be-muvâcehe-i mütevelli Safer bin Erdoğdu ‘alâ 

Evkâf-ı Mescid-i Tavuk. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘de mezkûr mütevelli Safer 

muvâcehesinde ikrâr idüp mezkûr mescidin imâmına mâlımdan dört altun vakf eyledim 

şöyle şart eyledim ki mu‘âmele-i şer‘iye olunup rıbhını mezkûr mescidde her kim imâm 

olursa rıbhına mutasarrıf ola deyüp mezkûr mütevelli Safer’e teslîmden sonra üzerine da‘vâ 

idüp nukûdun vakfı sahîh değildir rücû‘ iderim deyüp mezkûr mütevelli Safer e’immeden  

sahîhdir dîn kavli üzere virmezim deyüp mürâfa‘a olundukda ‘alâ kavl-i min cûrihi sıhhatine 

hükm olunup ba‘dehu sahîh olduğu takrîrce de rücû‘um sahîhdir rücû‘ iderim deyüp mezkûr 
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Safer vakfiyeti lâzımdır dîn kavli üzere virmezim diyüp vâkı‘a oldukda lüzûmuna hükm 

olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Osmân bin ‘Alî Halîfe ve İbrâhîm Çavuş bin Pîrlî ve ‘Alî Sofî bin 

Erdoğdu ve Ahmed bin Mustafâ ve Satılmış bin Süleymân ve Pîr Hasan bin Erdoğdu. 

 

162-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mevlânâ Mehmed Çelebi ibn Şemseddîn Efendi ma‘a Şehribân ve ‘Abdî 

ebnâ Ken‘ân vârisân-ı Yûsuf bin Mustafâ el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed Çelebi meclis-i şer‘a mezkûr Şehribân 

ve ‘Abdî’yi ihzâr idüp muvâcehelerinde takrîr-i da‘vâ kılup bundan akdem müteveffâ el-

mezkûr Yûsuf’a bi-tarîki’l-karz-ı hasen yüz sikke fılori virüp Ka‘be-i Şerîf’e gitmezden 

mukaddem hesâblaşup kırkdokuz fılorisin alup ve bâkî müteveffâ-yı mezkûrun zimmetinde 

ellibir fılorim kaldı vârisleri olan mezkûrân Şehribân ve ‘Abdî ebnâ Ken‘ân’dan taleb iderim 

didikde mezkûr inkâr idüp mezkûr Mehmed Çelebi’den sıdk-ı da‘vâsına mutâbık beyyine 

taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden İbrâhîm bin Mehmed ve Mahmûd bin Mehmed edâ-i 

şehâdet idüp sâbıkan Ka‘be-i Şerîf’e gitmezden evvel mezkûr Mehmed Çelebi müteveffâ-i 

mezkûr Yûsuf’a yüz sikke altun karz-ı hasen virüp kırkdokuz altunun alup bâkî ellibir altun 

zimmetinde kaldı deyu şehâdet etdiklerinde şehâdetihümâ mezkûrlardan hükm olunup bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-

16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Mustafâ bin ‘Alî ve Sâdık bin 

Emrullah ve ‘Abdî bin Mehmed.  

 

162-3 Mâl Satışı Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abbâs bin Dede Fakîh be-muvâcehe-i Gündoğan bin Mansûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abbâs meclis-i şer‘de mezbûr Gündoğan 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp işbu Gündoğan’dan altıyüzotuz akçaya bir tor 

yund aldım akçasını virdim ve zimmetimde bir akça kalmadı deyüp mezkûr Gündoğan 

üçyüzotuz akçasını aldım üçyüz bâkî kaldı didiği bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar İbrâhîm Beg bin Pîrî Fakîh ve Sarı bin Erdoğdu ve Seyyidhân bin İbrâhîm 

ve gayruhum. 

 

162-4 Mîrâsdan Mehr Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Fâtıma bint-i Pîrî Sofî ma‘a Ahmed bin Memi el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Fâtıma meclis-i şer‘a mezkûr Ahmed’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Ahmed’in babası Mehmed zevcim olup fevt oldu üzerinde bin 

akça mehr-i mü’eccelimden bâkî kaldı taleb iderim deyüp mezkûr Ahmed hibe da‘vâsı idüp 

isbâtdan ‘âciz olup yemîn taleb eyledikde mezbûre Fâtıma hibe eylemediğine yemîn-i billah 

idüp hükm olunup defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Gündoğmuş bin Maksûd ve Seydîhân bin İbrâhîm ve ‘Abbâs bin Dede 

Fakîh. 
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162-5 Hayvan Satışı Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yitilmiş bin Göynük ma‘a Türâbî bin Seyyid Aslan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yitilmiş mezkûr Türâbî’den ikiyüzelli akçaya bir 

ulak aldım diyüp mezkûr tasdîk etdi hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-

16 Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

162-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Halîl bin İbrâhîm ma‘a Murâd bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl mezkûr Murâd’ı ihzâr idüp Haksız Ahmed 

nâm kimesne benden ikiyüz akça sâlyân etdi deyüp mezkûr Murâd inkâr idüp Velî bin 

Satılmış ve Velî bin İbrâhîm şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Muhzır Halîl ve Muhzır Velî ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

162-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüdâverdi bin Mehmed ma‘a ‘Alî bin Kâsım. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘a mezkûr Hüdâverdi’yi ihzâr 

idüp Mehmed nâm kimesnede dört altun hakkım olup mezkûr Hüdâverdi kefîl-i bi’l-mâl 

olmuşidi hâliyâ mezkûr Hüdâverdi’den meblağ-ı mezkûru şer‘le taleb iderim didikde mezkûr 

Hüdâverdi mezkûr Mehmed on beş güne değin gelmez ise hâliyâ emânetde olan mâ’î çuka 

akçasına (...okunmuyor…) mezkûr ‘Alî’nin olsun deyüp ikrârı bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî 23 Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (10 Aralık 1563). 

Be-mahzar Usta Mûsâ bin Hâcı ve Mûsâ bin Bâli ve Hızır bin İlyâs ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

162-8 Dikmek İçin Verilen Çukanın Çalınması Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hamza bin Süleymân ma‘a Yânî bin Eksân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hamza meclis-i şer‘a mezkûr Yânî ile hâzırân 

oldukda üzerine da‘vâ idüp bundan evvel işbu Yânî’ye dikmek içün bir tonluk çuka virdim 

taleb iderim deyüp mezkûr Yânî evim açılup esbâbım sirka olundukda bile sirka olundu 

deyüp mezkûr Hamza ben zikr olan çukayı senin evin açılup esbâbın sirka olundukdan sonra 

virdüm deyüp ba‘dehu dört altuna ıslâh olup dört altunu devr idüp şer‘î sûret(?) idüp bana 

dört altun borçlu oldun didikde ba‘de’l-inkâr Hoca Mehmed Hasan Fakîh ve el-Hâcı 

Mehmed bin el-Hâcı ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Sinân Çavuş bin Mustafâ ve Korkud 

Beg bin Şâhbeg ve gayruhum. 

  

162-9 Deve Hırsızlığı Da‘vâsı 

Kazıyye-i Fellâh ‘Arab bin Hasan ve Çukadâr bin Yûsuf ma‘a ‘Abdullah bin Mübârek. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân Fellâh ve Çukadâr meclis-i şer‘a mezkûr 

‘Abdullah’ı ihzâr idüp muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp üç yeşâr sarı beserek deve mezkûr 

Fellâh’ın ve mezkûr Çukadâr’ın iki yeşâr kızıl beserek ve biri üç yeşâr bir gözü kör ak erune 

devemiz sirka etdin şer‘le taleb iderim didikde mezkûr ‘Abdullah’dan su’âl olundukda inkâr 

ile cevâb virüp mezkûrlardan da‘vâlarına muvâfık beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Ramazân bin Çini ve mezbûr Hamza şehâdet içün hâzırân olup mezkûr Fellâh 

ve Çukadâr nâm kimesnelerin zikr olan develerin mezkûr ‘Abdullah Çokumlu’dan yanında 

bizler değirmene giderken mezkûr ‘Abdullah’ın iki yoldaşı dâhî cümle yedi deveyi alup 

giderlerken gördük ‘Abdullah’a bu develeri kanda alup gidersiz didikde satun alduk satmağa 

gideriz didiler deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘ (...silik...) tahlîfü’l-‘âdî hayyiz-

i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Bilâl bin İbrâhîm ve Receb bin Selîm ve Hamza bin Aydın ve Kânî bin 

İbrâhîm ve Kemâl bin Yevâs(?) ve Hasan bin Hasan ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

163-1 Mîrâs Da‘vâsı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Hâcı Hüseyin bin İbrâhîm ‘an kıbel-i bintuhu Şehribânî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Hüseyin’in mezbûre kızı Şehribânî 

kıbelinden müteveffâ zevci Hüseyin’den Hüseyin’in muhallefâtından kâtibin ve sümün 

hissesini da‘vâya ve talebe vekâlet-i mutlaka ile vekîl idüp Nebî Fakîh bin Şeyhî ve Seydî 

bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir 

sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Abdullah Halîfe bin Seydî ‘Alî ve Ahmed Halîfe bin Hüseyin Fakîh ve 

Selîm Beg bin ‘Abdullah ve Mustafâ Beg bin İlyâs. 

 

163-2 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i isbât-ı Ahmed Halîfe bin Hasan Fakîh el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Yahyâ 

Halîfe ma‘a Nebî Fakîh bin Şeyhî el-vasî li-eytâm-ı Hüseyin el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed Halîfe meclis-i şer‘a mezbûr vasîyi ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp eytâmına vasî olduğumun Hüseyin’e mütevellisi olduğum vakf 

akçadan beşyüz akça virüp Karaaslan Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd evini mukâbelesinde 

satun aldım ba‘de’l-kabz yine kendüye yıl yetmişbeş akçaya icâreye verdim mezkûr Hüseyin 

ölüp beşyüz akça üzerinde kaldı didikde ba‘de’l-inkâr Hâcı Hüseyin bin İbrâhîm ve Seydî 

bin Ahmed edâ-i şehâdet idüp zikr olan vakf akçadan müteveffâ Hüseyin mezkûr mütevelli 

Ahmed Halîfe elinden beşyüz akça alup zikr olan mahalledeki evin mukâbelesinde rehn idüp 

fevt olup meblağ-ı mezkûr üzerinde kaldı didiklerinde şehâdetihi hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

hükm olunup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Şuhûd ‘Abdullah Halîfe bin Seydî ‘Alî ve Kemâl Halîfe bin Safer Halîfe ve el-Hâc 

‘Alî bin Mûsâ ve Hâcı Saruhân bin Mehmed. 

 

163-3 Ulak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm ve Hâcı bin Yûsuf ‘an Karye-i Kayacık be-muvâcehe Ümmet 

bin Ahmed ‘an el-karyeti’l-mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân İbrâhîm ve Hâcı meclis-i şer‘de mezbûr 

Ümmet muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki vasîmiz olan Süleymân 
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bin Nasûh işbu Ümmet’e bir dâne ulağımız bey‘ idüp zikr olan ulak mezkûr Ümmet’in 

elinde bir nice ulak olup vasîmiz Nasûh bey‘ eylediğini kabûl eylemeziz ulaklarımızı taleb 

ideriz deyu da‘vâ eylemişidik hâliyâ müslümânlar mâ-beynimizi ıslâh idüp bir ulak ve beş 

altun bedel-i sulh olunup alup kabûl idüp müslümânların sulhün kabûl eyledik min ba‘d 

mezkûr Ümmet’de da‘vâmız ve nizâ‘ımız kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersüz ‘inde’l-

hükkâm masmû‘ olmaya didikde mezkûr Ümmet bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu  hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 

1563). 

Be-mahzar Ümmet Halîfe bin Ahmed ve Nebî bin Sarı Fakîh ve Hüseyin bin 

Hayreddîn ve Lutfî Beg bin Genç ‘Alî Beg ve Ya‘kûb bin Ahmed ve Ca‘fer bin Pîr ‘Alî. 

 

163-4 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Kemâl Hoca bin Safer Hoca ‘an kıbel-i Nefîse bint-i Halîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kemâl’in meclis-i şer‘de mezbûre Nefîse 

kıbelinden müteveffâ zevci ‘Alî’nin metrûkâtından kâtibin talebe ve kabza vekâleti Hâcı 

Hayreddîn bin Yahyâ Dede ve el-Hâc ‘Alâ’eddîn bin el-Hâc Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup  

defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Oruç bin ‘Abdulkerîm ve Mehmed Çelebi bin Kâdı Şemseddîn ve Hasan 

Çavuş bin ‘Abdullah. 

 

163-5 Mülkiyet Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Mezîd bintuhu Emine. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

bi’l-fi‘l elimde olan merkeb ve (...silik...) ve sâyir elimde olan mezbûre kızım Emine’nindir 

kimesneye dahl eylemeye deyüp kendü velâyeten mutasarrıf olup vâki‘-i hâl talebiyle defter 

olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Mûsâ ve Sâlih bin ‘Alî ve Hüseyin bin Kademeri ve Mehmed 

ve Ahmed bin Mehmed ve gayruhum. 

 

162-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Yûsuf bin Veys be-muvâcehe-i Anıl bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘de mezbûr Anıl 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf doksandört akçaya bir ferâcesin ve iki altun 

nakd karz aldım didikde mezkûr Anıl tasdîk idüp defter olundu bu cümle borcumdur dedikde 

mezkûr Anıl tasdîk eyledi fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Kara bin Mustafâ ve Hızır bin İlyâs ve Hüseyin bin Kademeri. 

 

163-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Yûsuf be-muvâcehe-i Çelebi bin Kulâdîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘de mezbûr Çelebi 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Çelebi’nin babası Kulâdîn’den bir katır aldım altı 

altun deynim üzerimde bâkî kaldı deyüp mezkûr Çelebi tasdîk eyledikden sonra mezkûr 

Çelebi’nin bir husûsa ayak direndin pâşâ hazretlerinin kethüdâsı Hasan Beg’e altı altun deyni 
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olup zikr olan dört altunu mezkûr ‘Alî’den havâle idüp bir ay va‘de ile mezkûr ‘Alî kethüdâ 

Hasan Beg’e virecek olup mezbûr kethüdâ tarafından Çaşnigîr Mehmed Beg kabûl idüp bi’t-

taleb defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 

1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve Şehrî bin Hüseyin ve Gazâlî bin İlyâs ve ‘Ömer 

Çelebi el-kâtib. 

 

163-8 Tîmâr Resm-i Ganemini Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sefer bin Hâcı Mustafâ ma‘a Kalender Beg bin Ahmed Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Sefer meclis-i şer‘a gelüp mezkûr Kalender Beg 

muvâcehesinde ikrâr idüp mezkûr Kalender Beg’ün tîmârına dâhil olan resm-i ganemin 

binbeşyüz akçaya ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e yılında vâki‘ olanı kabûl etdim didikde mezkûr 

Kalender Beg tasdîk idüp bi’t-taleb (defter) olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 

971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve Sinân Çavuş bin Mehmed ve Selîm bin ‘Abdullah ve 

gayruhum. 

 

163-9 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Alî bin Yahyâ ‘an kıbel-i zevcetuhu Pâşâ bint-i Îvad be-

muvâcehe-i kaynı Pîrlî bin Îvad. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî’nin meclis-i şer‘de mezbûre zevcesi Pâşâ 

tarafından babası müteveffâ Îvad’dan kendüye intikâl iden hissesini mezkûr Pîrlî’den talebe 

ve kabza ve ıslâha vekâleti Kademli bin ‘Alî ve Şâhkulu bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 

Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Abdullah bin Emîr ve Ramazân bin Bâyezîd. 

 

163-10 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Yûsuf bin Bâli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘a gelüp şurb-ı hamr etdüğüne 

ikrâr idüp za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda talebi ile defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

164-1 ‘İddet Süresince Oturacağı Yerin Tesbîti 

Kazıyye-i Ordu bint-i ‘Abdullah be-muvâcehe-i Hamza bin Seydî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Ordu mezkûr Hamza’nın ‘iddedi temâm olunca 

nafakasın yeyüp Sâhibyakası’nda Mahmûd Dede’nin evinde sâkin olmağa icâzet virülüp  

defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Halîl Baba bin Pîrî ve ‘Abdî bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Abdullah.  
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164-2 Dikiş İçin Verilen Kumaşın Çalınması Da‘vâsı 

Kazıyye-i Yânî bin Eksân ma‘a. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hamza bin ‘Abdullah meclis-i şer‘a mezbûr 

Yânî meclis-i şer‘a ihzâr idüp sana dört ağaç(?) mor çuka dikmeğe verdim taleb iderim 

deyüp mezkûr Derzi Yânî evim açıldı zikr olan çuka sirka olundu diyüp mezkûr müdde‘î 

evin açılup esbâbın sirka olundukdan sonra virdim deyüp evin açılup esbâb sirka olundukdan 

evvel virmişidi evi açılup esbâbı sirka oldukda mezkûr Hamza bile hâzır olup benim çukam 

bile sirka olunmuş didiği Mehmed bin Halîl ve Şeyh Beg bin ‘Abdullah şehâdet idüp mezkûr 

derzinin evi açıldukda mezkûr Hamza bile hâzır olup benim çukam bile sirka olunmuşidi evi 

açıldıkdan (...silik...) virilmişdi dedikleri şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter 

olundu. 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin ‘Abdullah ve Hasan Çavuş bin Ahmed Beg ve Durmuş 

Voyvoda bin ‘Abdullah. 

 

164-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i mültezim Avdıl bin Şerbetçi ma‘a Koca bin Seydî Mahmûd ‘an Karye-i 

Ada. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Avdıl meclis-i şer‘a mezbûr Seydî Mahmûd’u 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp iltizâmım zemânında sende yirmibeş kile gallem bâkî kaldı 

diyüp ba‘de’l-inkâr mültezim-i mezbûr mezkûr Seydî Mahmûd yemîn virüp Seydî Mahmûd 

dâhî yemîn-i billah idüp zikr olan suğla fukarâsından da‘vâ eyledüğü buğdaydan berâ’at-ı 

zimmetine hükm olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Ramazân bin Seydî ve İmîrza bin Avdıl ve Göçeri bin Memi ve Mehmed 

Çelebi bin (...silik...). 

 

164-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Cennet bint-i Alef(?) ma‘a Mûsâ bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Cennet meclis-i şer‘a mezbûr Mûsâ’yı ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Mûsâ’ya yüzon akçaya bir inek bey‘ eyledim otuz akçasını 

aldım seksen akçası üzerinde bâkîdir taleb iderim deyüp mezkûr Mûsâ inkâr eyledikde ahrâr-

ı müslimînden Hızır Bâli bin Yûsuf ve Nûrullah bin Sâlih şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Ahmed ve Mehmed bin Hâcı ve Yûnus Kethüdâ ve 

(...karalı...). 

 

164-5 Borcun Bir Kısmının Ödenip Bir Kısmının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Tanrıvermiş bin Mübârek el-vekîl bi’l-ikrâri’l-âtî-i zikrihu ‘an kıbel-i 

âhîhu ‘Abdullah bin Mübârek be-muvâcehe-i Hâcı İbrâhîm bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Tanrıvermiş’in meclis-i şer‘de mezbûr Hoca 

İbrâhîm muvâcehesinde mezkûr karındaşı ‘Abdullah tarafından kazıyye-i âtîyeye ikrâra 

vekâleti Hâcı Mûsâ bin Nasûh ve İskender bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra bi’l-

vekâle ikrâr ve i‘tirâf kılup müvekkilim olan ‘Abdullah’ın işbu Hoca İbrâhîm’e beşbinüçyüz 

akça lâzımü’l-edâ deyni olup üçbin akçasına orta boylu kara yağız Bosnaviyyü’l-asl bir 

câriye virüp altıyüzaltmış akçasına bir deve virüp binaltıyüzkırk akçası mezkûr ‘Abdullah’ın 
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üzerinde bâkî kaldı didikde mukırr-ı mezkûr Tanrıvermiş’i ikrâr-ı muharrerinde mukırr lehu 

Hoca İbrâhîm bi’l-muvâcehe tasdîk idüp vukû‘u üzere bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene 971 (1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563). 

Be-mahzar ‘Abdullah Halîfe bin Seydî ‘Alî ve Velî bin Nasûh ve Kutucu Hâcı Receb 

bin Mezîd ve ‘Abdî bin Mehmed ve ‘Alî bin Hâcı İbrâhîm. 

 

164-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Dede Bâli bin Mustafâ ma‘a Aydın bin Hızır el-mütevelli-i ‘alâ 

Evkâf-ı Mescid Mahalle-i Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Dede Bâli fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zikr olan mescid vakfından Abacı Hamza Fakîh elinden seb‘în Ramazân’ı gurresinden ilâ 

sene on altun karz-ı hasen ve kaftan bahâsından yüz akça cem‘an yediyüz akça deynim var 

didüğü mütevelli-i mezkûr ma‘rifetiyle defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 

971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî Çelebi bin İshak ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Hamza bin Sinân ve 

el-Hâc Emrullah bin Hasan Fakîh ve Sâdık Halîfe bin İmîrza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

164-7 Mezra‘a Geliri Satışı 

Kazıyye-i Hüseyin bin Ahmed ‘an Tarsus ma‘a İskender bin Pâşâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Tarsus Sancağı’nda Kuştemür Nâhiyesi’nde ikibinüçyüz akça hâsıl yazı Mezra‘a-i 

Beglikköy’ün benüm tahvîlime düşen makbûzumdan gayrı mahsûlün mezkûr İskender’e 

yetmiş sikke altuna bey‘ etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezbûr İskender tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Îsâ Çavuş ve ‘Abdî Çelebi bin İshak ve Sâdık Fakîh bin İmîrza ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

164-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Sıddık ma‘a Kerem bin Tusrân(?). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî’nin merkûm Kerem üzerinde dört altun 

hakkı var idüğü Pîr Budak bin Pîr Gâyib ve Yûsuf bin Bedir şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

164-9 Vakıfdan Alınan Borcun İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Mehmed Latîf bin Mustafâ el-mütevelli-i ‘alâ Evkâf-ı 

Sırçalu Mescid. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hamza meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

ikrâr idüp mezkûr mütevelli yedinden evkâf-ı mezbûr akçasından beşyüzkırküç akça el-ân 

zimmetimde edâ olunacak deynimdir kırküç akçasın virüp teslîm etdim bâkî beşyüz akça 

deynimdir yetmişiki senesinin Muharremi temâmına değin yetmişbeş akça râyic olup sene-i 

mezkûre temâm oldukda beşyüzyetmişbeş virüp edâ ideyin deyüp mütevelli-i mezkûr tasdîk 

idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-

âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 
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Be-mahzar Muhzır Velî ve ‘Abdî bin Mehmed ve Mehmed Çelebi bin Yazıcı Pîrî ve 

gayruhum. 

 

164-10 Esbâb ve Altun Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Hasan el-Fergânî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr (...silik...) ikrâr ve i‘tirâf kılup merkûm Mehmed 

hamamdan benüm (...silik...) kendi esbâbın koyup gidip hayli esbâbım ve altunum (...silik...) 

aldı deyu da‘vâ idüp bundan akdem sicil olunmağın (...silik...) hâliyâ müslümânlar 

mutavassıtûn olup yedi altuna sulh etdiler (...silik...) dahî meblağ-ı mezkûru alup kabz idüp 

zikr etdiğim da‘vâmdan vazgelüp ferâgat etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur eğer hilâf-ı zikr 

da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde merkûm Mehmed mukırr-ı 

mezkûru cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Gaybî bin Mehmed ve Hızır Bâli (boş) Durmuş Voyvoda ve Dede Bâli bin 

İlyâs ve Nûrullah bin Bâli Hoca ve Mustafâ bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu Hasan Çavuş el-mîrâb ikrâr idüp benüm evimden dâhî hayli esbâbım sirka 

olunup mezbûr Mehmed’den da‘vâ etmişidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup 

(...silik...) makûle içün üç (...silik...) alıvirdiler da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı didikde mezbûr 

Mehmed talebiyle defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 

Aralık 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

165-1 Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Receb bin Memi ma‘a Safer bin Süleymân el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı Mustafâ el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Receb fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr 

olan eytâm akçasından vasî-i mezkûr elinden seksen sikke altun alup Hâcıeymîr 

Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve şarken dahî tarîk ve şimâlen tarîk ve garben Sarı Seydî 

mülküyle mahdûd evlerimi bey‘ idüp ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Muharremi gurresinden ilâ 

sene dörtyüzseksen akça icâreye kabûl etdim dedikde merkûm vasî tasdîk idüp defter olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Velî bin Latîf ve Hüsâm bin Hasan ve Murâd bin Memi ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

165-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şa‘bân bin Ümmet ‘an Karye-i Du‘âcı be-muvâcehe-i Hoca İbrâhîm 

bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Şa‘bân meclis-i şer‘de mezbûr Hoca İbrâhîm 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Hoca İbrâhîm’e ikiyüz akça lâzımü’l-edâ deynim 

olup mezkûr Hoca İbrâhîm bi’l-muvâcehe tasdîk idüp edâsına hükm olunup defter olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Ahmed ve Hüseyin bin Ferruh ve ‘Abdî bin Mehmed. 
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165-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Bâyi‘ Pîr Ahmed bin Sevindik asâleten Derviş ‘Alî ve Hızır tarafından Ahmed bin 

Ahmed vesâyeten müteveffâ Sevindik’den intikâl iden Karye-i Medân’da kıbleten Derviş 

yeri ve şarken tarîk ve şimâlen Mehmed bağına ve garben Belek mülküyle mahdûd olan 

bağını zarûret-i deynden ötürü cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı ile Aslan bin Mustafâ’ya sekizyüz 

akçaya satduk didiklerinde mezkûr Aslan tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Velî bin Latîf ve Seydî bin Muvâfık ve Mehmed bin Mustafâ. 

 

165-4 Borç İkrârı 

Akarra ‘Îsâ bin Emîr ‘Alî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi min semeni’l-dakîk meblağ 

semânîn dirhemen li-Mahmûd bin Hüseyin ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

 

165-5 Mîrâs Da‘vâsında Sulh ve Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kemâl Fakîh bin Safer Hoca el-vekîl ma‘a Ahmed bin Halîl el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kemâl Fakîh fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup müvekkiletem Nefîse bint-i Halîl’in zevci ‘Alî bin ‘Abdullah el-müteveffânın 

muhallefâtından intikâl iden hissesi içün bi-ıslâhi’l-müslimîn bin akça nakd ve üçbin akça 

kıymetlü muhallefât alup kabz etdim bi’l-vekâle da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur ve kâtibden 

altıbin akça taleb etmişidim bi-ıslâhi’l-müslimîn altmış fıloriye sulh etdiler meblağ-ı 

mezkûru Murâd bin İskender’de olan akçadan kabûl etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur 

dedikde mezbûr vasî tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hamza bin Emrullah ve ‘Alî bin Mehmed ve Hoca Velî bin Günik(?) ve 

Erdoğdu Fakîh bin Mehmed. 

Ba‘dehu mezbûr Murâd müteveffâ-yı mezkûrun muhallefâtından bir yıl va‘de ile 

alduğu akçayı kendi bunda almaz ise rehn virdüğü bağ ve evi ve yeri satup deyni edâ itmeğe 

mezbûr Hoca Velî’yi vekîl etdim didüğü tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 8-16 Aralık 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

165-6 Vasî Ta‘yîni  

Lemmâ tûfiye Pîr ‘Alî bin Mehmed min gayr-ı velî velâ vasî nussibe ‘Alî bin Memi 

Çelebi ‘alâ mesâlih-i eytâmi Mustafâ ve Mehmed ve Fâtıma li-yusrifi fî emvâlihi ve 

emlâkihi ilâ en yedûru bedrû(?) li-bulûğ fî emlâkihi ve yectehid fî cemî‘i umûrihi ‘alâ mâ 

evcebehu el-mesâlih ve taktazîhi eş-şerî‘a nasben şer‘iyyen makbûlen min kıbeli’l-vasî el-

mezbûr cerâ zâlike ve hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 971 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 

8-16 Aralık 1563). 

Be-mahzar Beydullah bin Mehmed ve Ganî bin Mahmûd ve Erdoğdu Fakîh bin 

Mehmed ve Hamza bin Emrullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

165-7 Hayvan Satış Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Hüdâverdi ma‘a Hoca İbrahîm bin Mehmed.  
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

ikisi boz ve ikisi saru bir doru ve bir kır iki tay dört ulağımı ki Eskici Hâcıoğlu Mehmed’den 

satun almışidim mezkûr Hoca İbrahîm otuz altuna ben satdım didikde mezbûr Hoca İbrahîm 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1 Cemâziye’l-evvel 

971 / 17 Aralık 1563). 

Be-mahzar Habîb bin Ahmed ve ‘Alî bin Bahşâyiş ve Bâli bin Aydoğmuş ve Velî bin 

Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

165-8 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin Hasan Çelebi el-hâtib fî Câmi‘-i Sultân 

‘Alâ’eddîn tâbe serâhu ma‘a Sinân Halîfe bin Mehmed şeyh-i Zâviye-i Hazret-i Şeyh 

Sadreddîn nûrullahu merkaduhu. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed Çelebi meclis-i şer‘a gelüp mezkûr 

Sinân Halîfe mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup Kürden havlusunda kıbleten 

nehr ve Teberrük şarken ve şimâlen tarîk-i ‘âmma hudûdu müntehî olan harâb bağ ma‘a mâ-

fîhi mine’l-ebniye içinde olan ahcâr ve eşcârıyla bi-cümleti’l-hudûd ve’l-hukûk ve’t-tevâbi‘ 

ve’l-levâhık ve’t-terâyık ve’l-mürâfık mezkûr Sinân Halîfe’ye binyüzkırk akçaya bey‘-i bâtla 

bey‘ idüp kabz-ı semen ve teslîm-i mebî‘ etdim didikde mezbûr Sinân Halîfe mezkûr 

Mehmed Çelebi’yi cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde vicâhen ve sifâhan tasdîk idüp sahîh-i bey‘ ve 

şirâya hükm olunup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî gurre-i şehr-i Cemâziye’l-ûlâ sene 971 

(1 Cemâziye’l-evvel 971 / 17 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mevlânâ Şemseddîn Halîfe bin Hasan Fakîh ve Ahmed bin Mehmed ve 

Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Mehmed bin Âhî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

165-9 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Seydî nâm ‘Arab. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr olduğu şuhûd-ı ‘udûl ile sâbit olduğundan gayrı 

i‘tirâfıyla sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene 971 (1-10 

Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

 

165-10 Vekîl Ta‘yîni ve Mülk Satışı 

Kazıyye-i vekâlet-i Sinân bin Mehmed ‘an kıbel-i Fâtıma bint-i Mustafâ. 

Mezkûre Ferhûniye Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve şarken Hûrî mülkü ve şimâlen 

verese-i Pîr Cemâl ve garben Hasan Beg mülküne hudûdu müntehî olan evlerde hissesin 

bey‘ itmeğe mezkûr Sinân’ı vekîl etdüğü Hızır bin Halîl ve Memi bin İbrahîm şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-

evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Erdoğdu Fakîh bin Mehmed ve Hamza Çelebi bin Emrullah ve Süleymân 

bin ‘Alî ve ‘Abdullah bin Seydî ‘Alî. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr mezbûrenin hissesin Halîl bin Mahmûd’a dokuzyüz akçaya 

satdım didiğü tahrîr olundu. 
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165-11 Alacağı Aldıklarını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kulavuz bin Ahmed ve ihve Koçak ma‘a Kızlarbegi bint-i Satılmış. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kulavuz ve Koçak ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûre 

Kızlarbegi’nde babamız Ahmed’in dörtyüz akça alımı vardı meblağ-ı mezkûru mezbûre 

elinden alup kabz etdik da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur dediklerinde ikrârları bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Ahmed ve Lutfî bin ‘Alî Fakîh ve Hamza Çelebi bin 

Emrullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

166-1 Vakıfdan Alınan Borca Kefîllik 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin İbrahîm ma‘a Süleymân bin Ahmed el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki merhûm Dursunoğlu Mescidi Minâresi Vakfı’ndan 

‘Abdullah bin Durmuş üzerinde elli altun vardır meblağ-ı mezkûra ben kefîl-i bi’l-mâlım 

dedikde ikrârı zikr olan vakf mütevellisi mezbûr Süleymân talebiyle sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mehmed bin Emîr Fakîh ve ‘Osmân bin Mehmed ve Mehmed bin 

Mustafâ ve Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Lutfî ve ‘Abdî bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

166-2 Alacak Da‘vâsı  

Kazıyye-ı Pâşâlu bint-i Avdıl ‘an Karye-i Kayıüyüğü ma‘a Mustafâ bin Hâcı Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezbûre Pâşâlu mezbûr Mustafâ üzerine da‘vâ idüp 

sana bir çenber kolu(?) virdim satmak içün yüz akçaya bey‘ eyledim akçasını taleb iderim 

deyüp mezbûr Mustafâ yüziki akçaya bey‘ idüp iki akçasını dellâliye virdim yüz akçasını 

güveğin Ahmed’e verdim sana iletmek içün deyüp mezbûre Pâşâlu güveğisi Ahmed’den 

kabûl eylemeyüp vekîl eylemedüğüne yemîn idüp edâsına hükm olunup defter olundu fî 

evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Seydî bin Receb ve Emîr Süleymân bin Mehmed ve ‘Alî Çelebi bin Şeyh 

Hasan ve gayruhum. 

 

166-3 Alacak Da‘vâsı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl Çavuş  ma‘a Muharrem bin Sevindik. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl Çavuş ikrâr ve i‘tirâf kılup fevt olan 

karındaşım Hızırşâh Çelebi’nin hakkı var deyu Mahmûd elinden ellidört akça almışidim 

mezkûr Muharrem zikr olan akça benümdür deyu da‘vâ itmeğin meblağ-ı mezkûru teslîm 

etdim didikde merkûm Muharrem tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hasan Çavuş bin (...silik...) ve Mustafâ bin Çırak ve ‘Abdî bin Mehmed ve  

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

166-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı Mûsâ bin Nasûh ma‘a Kubâd bin Kâsım el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı 

Dâvud el-müteveffâ. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mûsâ müteveffâ-i mezkûr Dâvud’a karz-ı 

hasen onaltı altun virdim ölüp üzerinde kaldı şer‘le taleb iderim deyu vasî-i mezkûrdan da‘vâ 

etdikde gıbbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Nebî bin Pîrî ve Mehmed bin Seydî Ahmed 

mezkûr Hâcı Mûsâ merkûm Dâvud’a karz-ı hasen onaltı altun verdi ölüp üzerinde kaldı deyu 

şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘ şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Aydoğmuş ve Sâlihoğlu Arık ve Emrullah bin Hâcı ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

166-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrahîm bin ‘Ömer ma‘a Hayreddîn Halîfe bin Hızır el-vekîl ‘an 

kıbel-i el-Hâc Emrullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr İbrahîm meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr el-Hâc Emrullah bin İbrahîm kırâ’at-ı eczâya vakf etdüğü akçadan mezkûr 

Hayreddîn Halîfe elinden yirmibeş sikke altun alup kabz etdim Mûsâ Baba kurbunda 

kıbleten tarîk ve şarken cidâr Hâcı Mehmed ve şimâlen tarîke ve garben Hüsâm Halîfe ve 

‘Abdî mülklerine hudûdu müntehî olan bağçemi bey‘ idüp ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e 

Cemâziye’l-ûlâ gurresinden ilâ sene-i kâmile yüzseksensekiz akça icâreye kabûl etdim 

dedikde mezbûr Hayreddîn Halîfe tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

el-kefîl-i bi’l-mâl Nûrullah bin Hüsâm Halîfe. 

Be-mahzar Hızır bin Süleymân ve el-Hâc Mehmed bin el-Hâc İshak ve Bayram bin el-

Hâc İshâk ve Mahmûd bin Nasûh. 

 

166-6 Tîmâr Mahsûlü Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sinân Çelebi bin Mehmed ‘an erbâb-ı tîmâr ma‘a Mûsâ bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sinân Çelebi fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Mûsâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp Hatunsarây Kasabası’nda Akvîrân nâm karyenin 

tis‘a senesinde vâki‘ olan mahsûlün mezkûr Mûsâ’ya mukâta‘a idüp ve bundan akdem dâhî 

harmanda nizâ‘ımız olup mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre olup da‘vâ ve taleb itmeğin 

müslümânlar araya girüp cümlesin altıyüzaltmış akçaya ıslâh idüp ben dâhî bedel-i sulh olan 

altıyüzaltmış akçayı alup kabz etdim husûs-ı mezkûrdan mezkûrun zimmetin ibrâ ve iskât 

etdim min ba‘d da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ ve taleb idersem ‘inde’l-

hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde mezkûr Mûsâ mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrârında tasdîk 

idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Bâli Beg bin Mustafâ ve Süleymân bin Tatar ve Bahşâyiş bin Ya‘kûb ve 

gayruhum. 

 

166-7 Tîmâr Mahsûlunün Çalındığı İddi‘âsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sinân Çelebi bin Mehmed ‘an erbâb-ı tîmâr ma‘a Mûsâ bin Mehmed 

ve Güvendik ihve ve ihve ‘Îsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf mezkûr Sinân Çelebi mezkûrûn kimesneleri meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp üzerine takrîr-i kelâm idüp tîmârım olan Akvîrân’da kapum açup içinden hayli 
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buğdayım sirka etdiler şer‘le taleb iderim dedikde mezkûrlardan su’âl olundukda inkâr ile 

cevâb virüp mezkûr Sinân Çelebi’den beyyine taleb olundukda beyyineden ‘âcizim yemîn 

etsünler deyüp mezkûrlara yemîn virildikden sonra berâ’at-ı zimmetlerine hükm olunup bi’t-

taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

166-8 ‘Abd-ı Âbık Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘İvaz Ağa bin Turgud ma‘a Mûsâ bin ‘Abdullah ‘an Karye-i Çaşnigîrlik. 

Vech-i tahrîr-i hurûf sicil budur ki mezkûr ‘İvaz Ağa meclis-i şer‘a mezkûr Mûsâ 

Beg’i ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup Hoca Mehmed nâm kimesneden 

Efendi Hazretleri içün bi’l-vekâle yüziki altuna bir oğlan satun almışidim zikr olan oğlanı 

Hoca Mehmed’e satup kimesne ile sen bile gelüp kendi kaftanın giydirüp bile satdın hâliyâ 

mezkûr oğlan ibâkat etdi sen alup gitdüğünü görmüş müslümânlar vardır şer‘le taleb iderim 

didikde mezbûr Mûsâ Beg inkâr idüp müdde‘î-i mezkûrdan beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyine sadedinde iken mezkûr Mûsâ Beg zikr olan oğlan Kütahya’ya gitmişdir târîh-i 

defterden yirmi güne değin varup oğlanı getüreyin veyahud cevâbın getüreyin dedikde mehl 

virülüp vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî 3 Cemâziye’l-evvel sene 971 (19 Aralık 

1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebin bin Sâhib el-mütevelli ve ‘Abdî Çelebi bin İshak Hoca ve 

Hasan Çavuş bin Ahmed ve Mehmed Ağa bin Hızır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

166-9 Bulunmuş Köle Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Begtemûr Çavuş ma‘a Mehmed Çelebi (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed merkûm (...silik...) orta boylu iki kulağı 

delik (...silik...) Bilâl nâm ‘Arab bulup dört ay vardır mülküm (...silik...) zâyi‘ oldu şer‘le 

taleb iderim didikde gıbbe’l-inkâr el-Hâc Mehmed bin ‘Abdullah ve Safer bin Mûsâ 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu  hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 

Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Yahyâ Çelebi ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve 

Mehmed Ağa bin Hızır ve ‘Abdurrahman Efendi bin Hüseyin ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

166-10 Küfür Edildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i Hüseyin bin ‘Abdullah Mustafâ nâm kimesnenin  (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin meclis-i şer‘de Ahmed bin Erdoğdu 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Ahmed’den şetm idüp (...silik...) didim didiği 

mezkûr Ahmed talebiyle defter olundu. 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdullah ve Yûnus Kethüdâ bin Karagöz. 

 

167 Böyle Bir Sayfa Yok 

(Deftere sayfa numarası verilirken bu numara sehven atlanmış olmalı) 
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168-1 Borca Karşılık Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sâlih bin Mahmûd ma‘a Pîrcân Çelebi bin Mahmûd el-vasî ‘alâ 

mesâlih-i eytâm-ı Ahmed el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Sâlih fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr vasî Pîrcân Çelebi 

yüzüne bi’t-tav‘ ikrâr idüp müteveffâ el-mezkûr Ahmed’in oğlu Ahmed’e intikâl iden 

akçasından vasî-i mezkûr yedinden yirmi sikke altun alup havlu-i Selîfâr’da kıbleten Hasan 

mülkü ve şarken kâfir mülkü ve şimâlen nehr-i ‘azîm ve garben Kara Hâcı mülküne müntehî 

olan mülk bağımı bey‘ idüp ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Cemâziye’l-ûlâsının on beşinden ilâ 

sene-i kâmile yüzyirmi akça icâreye alup kabûl etdim didikde vasî mezkûr Pîrcân Çelebi 

mezkûru tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 

971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar İbrâhîm bin Tâcir ‘Alî ve Hamza Çelebi bin Emrullah ve Şeyh Mehmed 

Çelebi bin Pîrî Çelebi ve Erdoğdu bin Mehmed ve gayruhum. 

 

168-2 Tîmâr Mahsûlü Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ebî Çelebi bin ‘Osmân ve Kâsım ihve ma‘a Kalender Çelebi bin 

Ahmed Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ebî Çelebi ve Kâsım fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve 

i‘tirâf kılup tîmârım mahsûlünden mezkûr Kalender Beg’de hayli hakkım var deyu da‘vâ 

etmişidim hâliyâ müslümânlar mutâvassıtûn olup on altun kıymetlu bir boz at ve yedi altun 

kıymetlü bir Dımaşkî kılıç virüp sulh etdiler ve berâtlarımı dahî gönderecek oldu bu minvâl 

üzere müslümânların sulhün kabûl idüp zikr olan atı ve kılıcı alup kabz etdik bu târîhe 

gelince mezbûrda da‘vâmız ve nizâ‘ımız kalmadı dediklerinde merkûm Kalender Çelebi 

mukırr-ı mezkûrları ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Dizdâr Ağa ve 

Bostân Çelebi bin Mehmed. 

 

168-3 Konya İhtisâbı Mahsûlü Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Gâyib bin Sevindik ve Muslî bin Hızır Bâli ma‘a İbrahîm Beg bin 

Pîrî Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Pîr Gâyib ve Muslî meclis-i şer‘a gelüp bi’t-

tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr İbrahîm Beg ile ber-vech-i iştirâk Konya İhtisâbı’n 

ve yava ve beytü’l-mâlin ve sâyir tevâbi‘in mukâta‘aya tutup mâ-beynimizde mahsûl 

husûsunda nizâ‘ımız olup hükm-i şerîf getürüp Sinân Beg nâm kimesneyi mübâşir kayd 

itdürüp hayli mâl taleb idüp mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâki‘ 

olmuşidi hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup yüzkırk sikke altuna sulh etdiler meblağ-ı 

mezkûru havâlemiz alacak oldu (...silik...) vech-i meşrûh üzere sulhların kabûl etdik zikr 

olan iştirâk husûsusunda da‘vâmız ve nizâ‘ımız kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersüz 

‘inde’l-hükkâm ‘istimâ‘ olunmaya dedikde mezkûr İbrahîm Beg ben dâhî vech-i meşrûh 

üzere müslümânların sulhun kabûl etdim benüm dâhî da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı dedikde 

tarafeynden birbirini ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp mübâşir olan Sinân Beg ve havâle 

Sinân Beg bin Aslan ma‘rifetiyle  sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn 

sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 
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Be-mahzar Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve Durmuş ve Îvad ve Sakallı Hüseyin ve 

Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ve Emrullah bin Sefer ve Mehmed bin İbrahîm ve Mustafâ bin 

Ahmed ve gayruhum mine’l-cemmi’l-gafîr. 

 

168-4 İçki İçtikten Sonra Kavga ve Yaralanan Kimsenin Ölümü 

Kazıyye-i mecrûhen maktûl olan Menteş oğlu Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Şeyhsadreddîn Mahallesi’nde Ahmed bin Sefer evinde 

mezkûr Mehmed mecrûh olup za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda mahalle-i mezkûre mescidi 

imâmıyla ve Muhzır Mustafâ bin Çırak ile ve sâyir ba‘zı müslümânlar ile üzerine varup su’âl 

etdiklerinde mezbûr Mehmed cevâb virüp mezkûr Ahmed’in evinde hamr meclisi etdik 

Kurban Mehmed ve oğlu Gülâbî ve Nûrî ile hamr etdik Zülfü nâm ‘avrat ve ‘Abdurrahman 

Çelebi ve İnce Bellü Mehmed nâm çaşnigîr ve hidmetkârı ‘Alî ve Hüseyin Beg nâm şehzâde 

kulu bile idi Nûrî serhoş oldu Mehmed Beg mezkûru döğdü ve ‘Abdurrahman ile döğüşdü 

Mehmed Beg’ün hidmetkârı ‘Alî Engürüs bıçağıyla urup beni mecrûh etdi benim cerâhatım 

‘Alî’nin darbındandır didi deyu haber virdiklerinden sonra mezkûr Mehmed fevt olup 

vârisleri Cennet ve ‘Âyşe nâm ‘avratları kazıyye vech-i meşrûh üzere olmuşdur bizim 

da‘vâmız ehl-i sahtiyan(?) iledir ve sâyir mahalle cemâ‘atinde ve gayrıda da‘vâmız ve 

nizâ‘ımız yokdur dediklerinde vâki‘-i hâl bi’t-taleb (defter) olundu hurrire fî evâ’il-i 

Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Şeyh Sinân Halîfe bin Mehmed ve Nebî bin Şeyh ve Hüseyin Kethüdâ bin 

‘Alî ve Sâdık Fakîh bin İmîrza ve Şemseddîn Halîfe el-imâm-ı Şerefeddîn ve gayruhum.  

 

168-5 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i Yûsuf  bin Dostu Beg ‘an Nûne(?) ma‘a Bâyezîd bin ‘Alî ‘an Cemâ‘at-i 

Reyhânlu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘a merkûm Bâyezîd’i ihzâr 

idüp bir kılıcım sirka etdin şer‘le taleb iderim dedikde merkûm Bâyezîd inkâr idüp 

Yûsuf’dan beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olup merkûm Bâyezîd’e yemîn 

müteveccih olundukda yemîn-i billah etdirildikden sonra berâ’at-i zimmetine hükm olunup 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 

17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve İbrahîm Çavuş bin Yûsuf ve Mûsâ bin Mustafâ ve Velî 

bin İsma‘îl ve Bâli bin ‘Alî ve Kemâl bin Kösec ve ihve Cemâl. 

Ba‘dehu mezbûr şâhidler mezbûr Bâyezîd hakkında eyi kişidir sirka töhmeti istinâd 

olmağa müstehak değildir dedikleri tahrîr olundu. 

 

168-6 Tîmâr Mahsûlü Da‘vâsı 

Kazıyye-i Teberrük bin ‘Alîşâh ma‘a Ecebeg bin İmîrza. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Teberrük merkûm Ece’den altmış altı yılında 

benüm tahvîlimde vâki‘ olan tîmârım mahsûlün kabz etdin taleb iderim dedikde gıbbe’l-

inkâr beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın mezbûr Ecebeg yemîn-i 

billah idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn.  
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168-7 Hamamcıdan Alınan Parayı Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîrcân Çelebi asâleten ve Şeyhî Çelebi bin Pîrî Çelebi vekâleten ‘an 

ümmühu. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Pîrcân Çelebi ve Şeyhî Çelebi ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Kürkçü Hamamı mahsûlünden hamamcı Mustafâ elinden ikibin akça alup kabz idüp binyüz 

akçasın taşa ve dokuzyüz akçasın kirece virdik dedikleri bi’t-taleb defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hamza bin Emrullah Çelebi ve Erdoğdu Fakîh bin Mehmed ve Nûrullah 

Çelebi bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

168-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Pîr Gâyib bin Kulaviz ma‘a İbrâhîm bin ‘Alî el-vasî li-eytâm-ı ‘Alî bin 

Çalabverdi bi’l-ihtisâr. 

 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Gâyib meclis-i şer‘a mezbûr vasî İbrâhîm’i 

ihzâr idüp eytâmına vasî olduğun Sofî ‘Alî üzerinde ikiyüzyetmiş akça almam olup vefât 

idüp üzerinde kaldı deyüp vasî-i mezkûr İbrâhîm inkâr eyledikde ahrâr-ı müslimînden el-Hâc 

İbrâhîm bin Mustafâ ve Kulfâl bin Hızır nâm kimesneler şehâdet idüp müteveffâ ‘Alî bizim 

katımızda vasiyet idüp mezkûr Pîr Gâyib’e ikiyüzyetmiş akça lâzımü’l-edâ deynim vardır 

metrûkâtımdan edâ oluna didi deyüp edâsına hükm olunup defter olundu fî evâ’il-i 

Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin (...silik...) ve Şemseddîn İmâm bin Hasan Fakîh ve Hızır 

bin Gaybî ve Emrullah bin Sevindik ve gayruhum. 

 

169-1 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i İbrâhîm bin Mustafâ ma‘a vasî İbrâhîm bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm meclis-i şer‘a mezbûr vasîyi ihzâr idüp 

üzerine da‘vâ idüp seni vasî-i muhtâr iden müteveffâ ‘Alî’de sekiz altun almam olup 

üzerinde kaldı taleb iderim deyüp gıbbe’l-inkâr Pîr Gâyib bin Kulağuz ve Hızır bin Gaybî 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu. 

Be-mahzar eş-şuhûdü’l-mezbûrûn. 

 

169-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Emrullah bin Mûsâ ma‘a Hasan bin Karaoğlan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah meclis-i şer‘a mezbûr Hasan’ı ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Hasan benim oniki altunumu alup Absarlıoğlu Halîl’e deynine 

virdü taleb iderim deyüp gıbbe’l-inkâr Karagöz bin ‘Alî ve Ahmed bin İshâk şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 

1563). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Bostân Beg bin Bâli ve Ahmed Halîfe bin 

Hasan Fakîh ve gayruhum. 

 

169-3 Tîmâr Mahsûlünün Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş ma‘a Seydî bin ‘Alî Çavuş. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bostân Beg ikrâr ve i‘tirâf kılup seb‘a ve sittîn 

ve tis‘ami’e yılında Kızılüyük ‘Arabları mahsûlünden mültezimi mezbûr Seydî elinden zikr 

olan târîhte seksen kile buğdayı dokuzyüz akça hesâbı üzere yüz kile arpayı beşyüz akça 

hesâbı üzere cem‘an binikiyüzyirmi akça olur bi’t-temâm alup kabz etdim dedikde mezbûr 

Seydî tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-

evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Ahmed Çavuş bin Mûsâ ve Bazarbaşı Hüseyin ve Yûnus Kethüdâ bin 

Karagöz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

169-4 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hoca İbrahîm bin Mehmed ma‘a Hâcı Hüdâverdi bin Hüseyin el-

vekîl ‘an kıbel-i ibnuhu Emrullah bin (boş). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hoca İbrâhîm meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup bundan akdem mezkûr Emrullah’dan kolanlarıyla altı re’s davar satun aldığımda beni 

üç re’sine müstehak çıkup ol sebeb ile mezkûr Emrullah’dan yemîn taleb (...silik...) 

münâza‘ât-ı kesîre vâki‘ olmuşidi hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup ondört altuna sulh 

etdiler meblağ-ı mezkûru Emrullah’ın babası Hüdâverdi elinden alup kabz etdim dedikde 

merkûm Hâcı Hüdâverdi bi’l-vekâle mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrârında tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mustafâ bin İlyâs ve Karagöz bin ‘Alî ve Hasan Çavuş bin Hâcı ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûr Nebî ikrâr ve i‘tirâf kılup benüm dahî mezkûr Hoca İbrâhîm’de zikr 

ulağın kendi ve tayı husûsunda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur deyüp mezbûr Hoca İbrahîm 

benüm dâhî mezbûr Nebî’den da‘vâm ve (nizâ‘ım) yokdur didüğü bi’t-taleb tarafeyn 

rızâlarıyla sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 Cemâziye’l-

evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

169-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı Pîrî bin Hüseyin ma‘a Hasan bin Karaoğlan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Pîrî meclis-i şer‘a merkûm Hasan’ı ihzâr 

idüp taht-ı tasarrufunda olan havâli-i Nişâdır’da kıbleten Hasan Çelebi yeri ve şarken ‘Âyşe 

mülkü ve şimâlen Hâcı Hasan Hanı ve garben tarîke hudûdu müntehî olan bağ ve yer beşyüz 

akçaya baban bana rehn virdi ölüp üzerinde kaldı didikde gıbbe’l-inkâr Hâcı Mûsâ bin 

Mehmed ve Halîl Baba bin Hâcı Îvad şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve Süleymân bin İsma‘îl ve Mehmed bin Hasan ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

169-6 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Reyhân bint-i Velî ma‘a Hüseyin bin Emîr Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûre Reyhân fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Hüseyin benüm âhar mülk oğlumdur dörtyüz akçasın harclandım zikr olan deynim 

içün Kethüdâ‘alî Mahallesi’nde kıbleten Hızır ve şarken mezkûr Hüseyin mülküne ve 

şimâlen Cüllâh Hüseyin mülkü ve garben dahî mezbûr Hüseyin mülküne hudûdu müntehî 
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olan evlerimi virdim ve bir kazgan ve bir leğenimi dâhî mezkûra temlîk etdim da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur dedikde merkûm Hüseyin ve ‘ammisi Seydî bin Ahmed tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

‘Alî Kethüdâ bin ‘İvaz ve Ahmed bin Süleymân ve İbrahîm bin Saltuk ve Sinân Çelebi 

bin ‘Îsâ Çelebi ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

169-7 Muhâla‘a 

Kazıyye-i hul‘-ı Mustafâ bin Zekeriyâ Fakîh ma‘a zevcetihâ Ordu bint-i Nasûh. 

Hâla‘a Mustafâ el-mezbûr ma‘a zevcetihâ Ordu el-mezbûr ‘alâ mehrihâ ve ‘iddeti 

nafakatihâ ve terbiyeti ibnihâ ve mi’ete dirhem ve hiye hâli‘aten minhu muhâla‘aten 

sahîhaten şer‘iyeten cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (1-10 

Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Karagöz bin ‘Alî ve Hüdâverdi bin Eynebegi ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî 

Fakîh ve Mehmed bin Memi ve Velî bin İsma‘îl ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

169-8 Mezra‘a Mahsûlü Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şefkat Begoğlu Mehmed Beg el-vekîl ‘an kıbel-i el-Hâc Yûsuf ve el-

Hâc Kâsım bi’n-nakli’ş-şer‘î el-vârid fahrü’l-kuzât Hüseyin bin Mustafâ el-mevlâ be-Kazâ-i 

Bîre(?) ma‘a Mehmed Çelebi bin Nasûh Çelebi el-vekîl ‘an kıbel-i kıdvetü’l-emâcid Şeyh 

Beg zîde mecduhu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki vekîl-i mezkûr Mehmed Beg meclis-i şer‘a gelüp ikrâr 

ve i‘tirâf kılup müşârün-ileyh Mehmed Beg’in Mesîh Beg kazâ-i mezbûrda Suruç 

Nâhiyesi’nde olan mezâri‘ mahsûlün müvekkillerim mezkûrân Hâcı Yûsuf’a ve el-Hâc 

Kâsım’a üçyüz sikke-i sultânîye bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz idüp ba‘dehu zikr 

olan mezra‘alar İsma‘îl Beg’e sadaka olunmağın mezkûrlar zabt etmedi deyu te‘allül getürüp 

meblağ-ı mezkûru bi’l-vekâle taleb etmişidim hâliyâ ikiyüzon sikke altun alup kabz etdik ve 

doksansekiz resm-i çiftden kabz olunmuş bi’t-temâm üçyüz sikke altun alunup kabz olundu 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur bi’l-vekâle Mesîh Beg’in zimmetin zikr olan husûsdan ibrâ ve 

iskât etdim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ olunursa ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde vekîl-i 

mezkûr Mehmed Çelebi mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Mehmed Beg bin Latîf Beg ve ‘Abdurrahman Efendi el-müderris ve Hızır 

bin ‘Alî Çavuş ve Mustafâ bin ‘Alî ve Hasan bin Çırak ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

169-9 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Mehmed bin Hârûn. 

Meclis-i şer‘de şurb-ı hamr etdüğüne ikrâr idüp za‘îmü’l-vakt talebi ile defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 

1563). 

 

169-10 Borç Ödenmesine Dükkân Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i Mustafâ bin Hâcı ma‘a ‘Alî bin Yûsuf. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a merkûm ‘Alî’yi ihzâr 

idüp karz-ı hasenden otuz altunum var deyu da‘vâ etdükde mezkûr ‘Alî ikrârından sonra 

Haffâflarda hudûdu ahâli katında ma‘lûm dükkânını târîh-i defterden otuz güne değin virmez 

ise Mehmed bin Mustafâ’yı satup edâ itmesine vekîl etdim dedikden sonra mezbûr Mustafâ 

kabûlüyle defter olundu hurrire fî 8 Cemâziye’l-ûlâ sene 971 (24 Aralık 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Hüdâverdi ve Nûrullah bin Lutfî ve Hamza bin Velî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

170-1 Köy Mescidine Ev Vakfı  

Kazıyye-i Resûl bin Hasan ma‘a Bâli bin Yûsuf Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Resûl meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Resûl Köyü’nde kıbleten tarîk ve şarken Mûsâ mülküne ve şimâlen arz-ı hâliye ve garben 

tarîke hudûdu müntehî ‘İvaz ve Mûsâ’dan aldığım evimi karye-i mezkûrede vâki‘ olan 

câmi‘-i şerîf mesâlihine vakf etdim dedikde mezbûr Bâli tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Avdıl bin Mahmûd ve Sevindik bin Mehmed ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

170-2 ‘Azâdlı Olduğu İddi‘âsı 

Kazıyye-i Hüdâverdi bin ‘Abdî ma‘a ‘abduhu Ferhâd bin ‘Abdullah. 

Vechi-i tahrîri hurûf budur ki merkum Ferhâd merkûm Hüdâverdi’nin kulu olup ‘ıtk 

da‘vâ etdikde mezbûr Hüdâverdi mezbûr Ferhâd’ı satun alduğum zemânda ben kulun beni al 

dedin deyu da‘vâ  etdikde gıbbe’l-inkâr bana cebr edüp döğdüler ikrâhla ikrâr etdim dedikde 

ikrârı bit-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 

Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be mahzar ‘Abdullah Halîfe bin Seydî ‘Alî ve Bostân Çavuş bin Mehmed ve 

‘Abdurrahman Efendi el-müderris ve Sâdık Halîfe bin İmîrza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

170-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i vasî İbrâhîm bin ‘Alî li-eytâm-ı merhûm ‘Alî ma‘a İmîrza Beg bin Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İmîrza Beg meclis-i şer‘a mezkûr vasî İbrâhîm’i 

ihzâr idüp da‘vâ idüp eytâmına vasî olduğun müteveffâ ‘Alî’de kırkbir sikke altunum olup 

vefât idüp üzerinde kaldı didikde ‘akîbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Hızır bin Gaybî ve 

Kûlfâl Fakîh bin Hızır şehâdet idüp mezkûr ‘Alî’de mezkûr İmîrza Beg’in kırkbir sikke 

altunu olup vefât idüp üzerinde kaldı didikde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup 

mûcibiyle hükm olunup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-

26 Aralık 1563). 

Be mahzar (...silik...) bin ‘Alî ve Emrullah bin Sevindik ve Mustafâ Beg el-muhtedî. 

Ba‘dehu vasî-i mezkûr Hızır bin Gaybî muvâcehesinde ikrâr idüp vasîsi olduğum 

müteveffâ ‘Alî’nin Karye-i ‘Azak’da olan ufak davarımı mezkûr Hızır benim ma‘rifetimle 

bey‘ idüp altıyüzellidört akçayı zikr olan davar bahâsından getürüp bana teslîm eyledi 

ba‘dehu alup zikr olan deyne sarf eyledim didikde mukırr lehu Hızır bi’l-muvâcehe tasdîk 

idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed. 
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Ba‘dehu vasî-i mezkûr mezbûr Hızır muvâcehesinde ikrâr idüp Hûrî bint-i Hızır ve 

Kızlarbegi nâm hatunlarına müteveffânın (...karalı...) yirmiiki sikke altun virdim didikde 

mezbûrân Hûrî ve Kızlarbegi tarafından vekâletle mezbûr Hızır tasdîk idüp defter olundu 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn. 

 

170-4 Pâdişâh Hassı Hatunsarây Nâhiyesi Mahsûlü Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı fahrü’z-zü‘amâ Ahmed Çelebi bin Hayrullah ma‘a ‘Alî Baba Çelebi 

bin Mehmed el-emîn-i havâss-ı pâdişâh Nâhiye-i Hatunsarây. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed Çelebi meclis-i şer‘de gelüp bi’t-tav‘ 

ve’r-rızâ ikrâr idüp sene seb‘a ve sittîn ve tis‘ami’e Cemâziye’l-âhirinin gurresinden üç yılı 

Hatunsarây Havâssı iltizâm idüp tahvîli temâm olan ‘Alî Baba tezkere vâki‘ oldukda işbu 

mezkûr Ahmed Çelebi’nin oğlu ‘Alî Beg’in tîmârına havâss-ı pâdişâhîden ilhâk olunan 

Âhîşeref  Mezra‘ası mahsûlünden sene tis‘a ve sittîn ve tis‘ami’ede nâzır-ı sâbık Yahyâ 

Efendi üçbinyediyüzdoksanbeş akça galle bahâ kabz idüp lâkin sene-i mezbûrenin mahsûlü 

‘Alî Beg’e düşmeğin mîrîden edâsı lâzım oldukda sana tezkere virildi ‘inde’l-husûl meblağ-ı 

mezbûru müşârün-ileyh zimmetinde olan bâkîden edâ idüp tezkere alıkoyasız ki vakt-ı 

muhâsebede ibrâz idesiz deyu mezkûr Ahmed Çelebi tezkere ibrâz itmeğin zikr olan 

üçbinyediyüzdoksanbeş akçayı alup kabz etdim didikde mezkûr ‘Alî Baba tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 

971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Şucâ‘ Halîfe bin Hâsbegi ve Muhyiddîn Efendi bin Mahmûd ve ‘Alî Dede 

bin Mehmed ve Mehmed bin Âhî ve gayruhum.  

 

170-5 Borç İkrârı 

Akarra ‘Alî bin Mûsâ bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi li-Pîr Mehmed bin Sâlih meblağ 

210 min semeni’l-karz ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-m. (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 

17-26 Aralık 1563). 

 

170-6 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Hâcı Mahmûd el-vâris bi-tarîki’l-‘usûbeti li-‘İvaz bin 

Hamza el-mütevelli be-muvâcehe-i zevcetuhu ‘Âlime bint-i Sevindik. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘de mezbûre ‘Âlime 

muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki vârisim olan ‘İvaz’ın zevcesi mezbûre ‘Âlime 

müteveffâ ‘İvaz’ın zimmetinde ikibin akça mehrim vardır öldü üzerinde kaldı deyu da‘vâ 

idüp ba‘dehu hibe eyledin deyu da‘vâ idüp mâ-beynimizde münâza‘at-ı kesîre vâki‘ oldukda 

ıslâh olunup metrûkâtdan bir yaşında kula katır sıpasını bana virüp bâkî metrûkâtı mezbûre 

zevcesi ‘Âlime (...silik...) da‘vâ eylediği ikibin akça mehrine mukâbil virülüp bu uslûb üzere 

ıslâh olundu da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı didikde mezbûre ‘Âlime bi’l-muvâcehe tasdîk idüp 

bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 

Aralık 1563). 

Be-mahzar Velî bin Yûsuf ve Hâcı Mûsâ bin Yûsuf ve Memi bin Aydoğmuş ve 

Bâyezîd bin Ahmed ve gayruhum. 
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170-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Hamza ‘an Hatîb ma‘a Nebî Fakîh bin Şeyh el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı Hüseyin bin ‘Acem Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî at bahâsından müteveffâ Hüseyin üzerinde 

dörtyüz akça almam var ölüp üzerinde kaldı deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr Hâcı bin 

İbrahîm ve Mehmed bin İbrahîm şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

170-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı bin Hamza ma‘a Kemâl bin Hoca. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı onsekiz altundan altı altun bâkî kaldı deyu 

Kemâl’den da‘vâ etdikde virüp hesâblaşdım deyüp beyyine taleb olundukda ‘âciz olmağın 

mezkûr Hâcı Beg almadığına yemîniyle sâbit olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

171-1 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Da‘vâsında Sulh  

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ bin Hâcı ‘an kıbel-i Cemîle bint-i Habîb ve âhîte Selîm ve 

Zülfü ve Kîmyâ binât Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Cemîle’nin zevci ve kızlarının babası müteveffâ 

Hâcı’dan intikâl iden muhallefâtlarından hisseleri kabzına mezkûr Mustafâ’yı vekîl etdikleri 

Ramazân bin Hâcı Beg ve Hamza bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Kemâl bin Turunç ve Hasan bin ‘Alî ve Ahmed bin Üveys el-

Habbâz ve Seydî bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr Mustafâ asâleten ve vekâleten ikrâr ve i‘tirâf kılup Nasûhbeg 

Bağı kurbunda kıbleten nehr ve şarken Hüseyin mülkü ve şimâlen tarîk ve garben Mahmûd 

Çelebi yerine hudûdu müntehî olan bir kıt‘a yer ve Dehüdâ Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve 

şarken tarîk ve şimâlen Süleymân ve İslâm ve garben Hâcı Durmuş veresesi mülküne 

hudûdu müntehî olan evlerde müteveffâ Hâcı’nın hakkı var deyu da‘vâ etmişidim zikr olan 

yerde ve evde bi-vech mine’l-vücûh benüm ve müvekkillerimin da‘vâları ve nizâ‘ları yokdur 

eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde Fâtıma bin 

Mustafâ’nın vekîli Mehmed bin Mustafâ ve Kamer ve Şems vekîli Ahmed el-Habbâz 

mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn 

sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ve el-Hâc Kemâl bin Turunç ve Pîr Ahmed bin 

‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûran Mehmed ve Habbâz Ahmed ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûrûn 

Mustafâ ve Cemîle ve Selîm ve Zülfü ve Kîmyâ binât Hâcı tasarruflarında Hocacihân’da 

kıbleten Hasan mülkü ve şarken Kademli ez-zimmî ve şimâlen ‘Abdî mülkü ve garben 

Mustafâ mülküne hudûdu müntehî olan selem bağ husûsunda da‘vâ ve nizâ‘ etmişidik bizim 

dâhî da‘vâmız yokdur dediklerinde mezbûr Mustafâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 
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171-2 Mîrâs Hissesinin Alındığının Tescîli ve Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i Hızır bin Gaybî ‘an Karye-i Arkıd el-vekîl ikrârü’l-âtî zikruhu be-

muvâcehe-i vasî İbrâhîm bin ‘Alî ikrâr-ı ‘Âyşe bint-i Çalabverdi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre ‘Âyşe meclis-i şer‘de mezkûr vasî İbrâhîm 

muvâcehesinde tâ’iyeten ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ karındaşım ‘Alî’nin metrûkâtından 

‘usûbet cihetiyle bana intikâl iden hisseme mukâbil beşyüz akça nakd ve Karye-i Gödene’de 

hudûdu kıbleten şarken ve garben Şirinoğlu bağına ve şimâlen tarîk-i ‘âmma müntehî olan 

bağının nısf şâyi‘ini alup kabz idüp ihrâc olundum mezkûr müteveffâ karındaşım ‘Alî 

merhûmun metrûkâtında da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-

hükkâm mesmû‘a olmaya didikde mezkûr vasî İbrâhîm bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter 

olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 

5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Kulfâl Fakîh bin Hızır ve Mustafâ bin Şirin ve Emrullah bin Sevindik ve 

Lutfullah bin ‘Alî ve Seydî Çelebi bin ‘Alî. 

Ba‘dehu mezkûr vasî İbrâhîm meclis-i şer‘de ihtiyârla vesâyetden ferâgat idüp 

müteveffâ ‘Alî’nin Cennet ve Fâtıma nâm yetîmlerine anaları mezbûre ‘Âyşe vasî nasb 

olunup ba‘de’l-kabûl bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 

971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Şuhûdü’l-mezkûrun. 

 

171-3 Borç İkrârı 

Akarra Kaya bin Mehmed ‘an Karye-i Müşkî fî meclis-i şer‘ be-muvâcehe-i ‘Alî bin 

Mehmed bi-enne ‘aleyhi li-Mehmed el-mezkûr seb‘în zeheben fızzayen râyicen fî 

mukaddemâ min kıbeli’l-mukırr lehu’l-mezkûr el-med‘uvî Mehmed ikrâren sahîhen ve 

tasdîken makbûli cerâ zâlike fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel (971) (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 

/ 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Seydî Mehmed bin Seyyid Şeyhî ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve Halîl 

bin ‘Osmân. 

 

171-4 Vesâyetden İhrâc  

Kazıyye-i ihrâc-ı Nebî Fakîh bin Şeyh ‘an vesâyetuhu ‘alâ eytâm-ı Hüseyin bin 

Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nebî bundan evvel müteveffâ Hüseyin’in 

eytâmına vasî nasb olunmuşidi meclis-i şer‘a gelüp zikr olan vesâyetden ihrâcın taleb 

eylediği ecilden ihrâc olunup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 

(11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Ahmed Halîfe bin Hasan Fakîh ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî 

Fakîh. 

 

171-5 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Selmen  ma‘a Mustafâ bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘a mezbûr Mustafâ bir masatla 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu masatı Burhâneddîn Hamamı’na hamama girdiğimde 
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esbâbım içinden zâyi‘ oldu mezkûr Mustafâ’nın elinde buldum taleb iderim deyüp mezkûr 

Mustafâ’ya su’âl olundukda Esbiyeoğlu Hamza Çelebi’nin dellâk Reyhân nâm ‘Arabından 

otuz akçaya (satun aldım) senin idüğün bilmezin isbât eyle didikde ahrâr-ı müslimînden 

Murâd bin ‘Abdullah ve Muslihiddîn bin Sağırcı nâm şâhidler şehâdet idüp işbu masat 

mezbûr ‘Alî’nin mülküdür şehâdet ideriz dediklerinde şehâdetleri ba‘de’l-yemîn hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel (971) (11-20 Cemâziye’l-evvel 

971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Hasan Beg bin Ahmed ve Ca‘fer Beg bin ‘Abdullah ve Yûsuf bin Hamza 

ve ‘Abdurrahman bin Latîf. 

 

171-6 Borç İkrârı ve Mülk Rehni  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mezîd bin İhtiyâr (...silik...) be-muvâcehe Hüseyin bin Esmer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mezîd meclis-i şer‘de mezkûr Hüseyin 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Hüseyin Beg’e beşyüz akça 

deynim olup Debbâğhâne kurbunda ma‘lûmü’l-hudûd bağçem rehndir târîh-i kitâbdan yüz 

seksen gün va‘de ile diyüp eğer yüz seksen gün temâm oldukda meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Hüseyin’e virüp edâ eylemezsem işbu Mehmed vekîl olup rehn olan bağçemi bey‘ idüp 

meblağ-ı mezkûru edâ eyleye didikde mezbûr Hüseyin tasdîk idüp ve Mehmed dahî zikr olan 

vekâleti kabûl idüp vâki‘-i hâl defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel (971) (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar İbrâhîm bin İlyâs ve Ramazân bin Pîrî ve ‘Alî bin Mustafâ ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

171-7 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı vekîl İbrâhîm bin ‘Alî ‘an kıbel-i fahrü’l-a‘yân Kurd Beg bi’l-

husûsi’l-âtî-i zikr be-muvâcehe Hüsrev bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm’in kazıyye-i âtîyeye meclis-i şer‘de 

müşârün-ileyh Kurd Beg tarafından vekâleti Hâcı Mehmed bin Yahyâ ve İbrâhîm bin Şevkî 

şehâdetleri ile sâbit oldukdan sonra mezbûr Hüsrev muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr idüp 

işbu Hüsrev bedel-i kitâbetine virmek içün müvekkilim Kurd Beg’den binaltıyüz akça karz 

almışidi şimdiki hâlde zikr olan meblağı mezbûr Hüsrev elinden alup kabz idüp bir akça 

hakkı kalmadı didikde mezkûr Hüsrev tasdîk idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar İbrâhîm Çavuş bin Sinân Beg ve Hoca İbrâhîm bin Hâcı Mehmed ve 

Mehmed Beg bin Ahmed ve gayruhum. 

 

172-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Hâcı Yûsuf ma‘a Hâcı Emrullah bin el-Hâc İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah fî meclisi’ş-şer‘ bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr 

idüp mezkûr el-Hâc Emrullah vakf etdüğü akçadan kırk sikke altun alup havlu-i 

Hocacihân’da kıbleten tarîk ve şarken yorgancı ‘Alîoğlu ve şimâlen Celâyir-zâde ve garben 

dâhî tarîke müntehî olan bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ sene-i kâmile ayda 

yirmibeş akça hesâbı üzere üçyüz akça icâreye kabûl etdim dedikde mezkûr el-Hâc Emrullah 

cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-

cemâzeyn (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 
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Be-mahzar Fahrü’l-emâsil Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Ahmed Halîfe bin Pâşâ ve 

Mustafâ Çelebi bin Hâcı Lutfî ve Pîr Ahmed bin Hâcı Mehmed ve gayruhum. 

 

172-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Zekeriyâ bin Süleymân ma‘a el-Hâc Emrullah bin el-Hâc İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Zekeriyâ fî meclisi’ş-şer‘ bi’t-tav‘ ikrâr idüp 

mezkûr el-Hâc Emrullah vakf etdüğü akçadan yirmibeş sikke altun alup havlu-i 

Mûsâbaba’da kıbleten nehr ve tarîk ve şarken mekâbir ve şimâlen Dâvud Kasâb ve garben 

Sefer mülkü ile mahdûd olan bağımı ve Atbazarı Kapusu’nda olan etmek dükkânından nısfın 

bey‘-i bâtla bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ sene-i kâmile ikiyüzyirmibeş akça icâreye alup 

kabûl etdim dedikde mezkûr el-Hâc Emrullah mezkûru cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk 

idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 

27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

172-3 Nafaka Takdîri 

Kazıyye-i takdîr-i nafaka-i Mehmed bin Hasan el-müteveffâ bi-taleb-i ümmühâ ‘Âyşe 

bint-i ‘Abdullah ve Sofî hücrihâ ve terbiyetihâ ve iznihâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki sagîr-i mezkûr Mehmed’e babası Hasan el-müteveffânın 

rızkından ve kendüye intikâl iden hakkından anası mezkûre ‘Âyşe talebi ile yevmî birbuçuk 

akça takdîr-i nafaka olunup mezkûrenin hücrinde ola defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Muhzır Ramazân ve Muhzır Hızır ve gayruhum. 

 

172-4 Ortak Mukâta‘a Gelirlerinin Bir Kısmının Ödenip Geri Kalanın İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Elvân ve diğer Ahmed bin Halîl ma‘a el-Hâc Mustafâ bin 

‘Abdullah el-vekîl ‘an kıbel-i fahrü’l-emâcid ve’l-ekârim Mustafâ Kethüdâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Ahmed ve diğer Ahmed meclis-i şer‘a gelüp 

mezkûr el-Hâc mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp müşârün-ileyh Mustafâ Kethüdâ 

hazretlerinin tîmârlarına varup Kazâ-i Lârende’de vâki‘ olan Mercek nâm karyenin tis‘a 

senesinde vâki‘ olan mahsûlün ber-vech-i iştirâk ikibindörtyüz kileye tekmîl fermân 

mukâta‘aya iltizâm etmişidik ikibin kilesin virüp teslîm etdik bâkî seksen beş kile buğday ve 

üç yüz kile arpa lâzımü’l-edâ deynimizdir on beş kilesi câbî bahâ olmak üzere dediklerinde 

vekîl-i mezkûr Hâcı Mustafâ mezkûrları cemî‘ ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin İsma‘îl ve Resûl bin Pîrî Fakîh ve 

Halîl bin ‘Osmân ve gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûr Hâcı Mustafâ ikrâr idüp zikr olan bâkînin mezkûr Ahmed elinden yüz 

elli kile arpasın alup kabz etdim yüz elli kile arpa seksen beş kile buğday bâkî kaldı dedikde 

merkûm Ahmed tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 23 Receb sene 971( 7 Mart 1564).  

el-kefîl-i bi’l-mâl Seydî bin Hâcı Velî. 

Be-mahzar Hamza bin Emrullah ve Ramazân el-muhzır. 
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172-5 Vasîden Alacak Da‘vâsında Sulh Olunması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ asâleten ‘an nefsuhu ve vekâlet-i ‘an kıbel-i ihve Mehmed ve 

âhîte Rukıye evlâd-ı ‘Alî ma‘a Nebî Fakîh bin Şeyh el-vasî Pîr Mehmed ve Derviş ibn Baba 

Mehmed el-müteveffâ ve Mustafâ el-vekîl ‘an kıbel-i Kamer ve Selîm Beg el-vekîl ‘an 

kıbel-i zevce Fâtıma bint-i Baba Mehmed el-mezkûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup babam ‘Alî fevt oldukda müteveffâ babamızdan irs-i şer‘le 

intikâl iden nukûddan onikibin akça bize müteveffâ mezkûr Baba Mehmed vasîmiz olup 

mezkûr Baba Mehmed kable’l-vefâtuhu meblağ-ı mezkûrdan sekizbin akçasın yerlü 

yerinden gösterivirüp biz dâhî kabûl etdik idi dörtbin akçamız zimmetinde bâkî kalmağın ve 

mezkûr Baba Mehmed’in oğlu Hüseyin’e karz-ı hasen üçbin akça virdik idi dokuzyüz 

akçasına bir al at virüp biz dâhî kabûl etdik bâkî zimmetinde ikibinyüz akçamız kalup cümle 

yedibinyüz akça mezkûrûn vasî ve vekîllerden taleb etmek üzere iken müslümânlar 

mutavassıtûn olup cümlesin dörtyüz akçaya ıslâh etdiler ben dâhî müslümânların sulhün 

asâleten ve vekâleten kabûl idüp bedel-i sulh olan dörtyüz akçayı alup kabz etdim zikr olan 

da‘vâmdan ve bundan âhar mezbûra nizâ‘ı var idi ol nizâ‘dan dâhî ferâgat idüp bi-vech 

mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb mezkûrların zimmetlerin mezkûr olan da‘vâlardan 

zimmetlerin ibrâ ve iskât etdim min ba‘d da‘vâ ve nizâ‘ım yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ ve 

taleb olunursa ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde mezkûrlar mukırr-ı mezkûrun 

ikrârın vicâhen tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn (11-

20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Kara Mûsâ ser-mevâkıb ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî ve Hamza Çelebi bin 

‘Alî ve İsma‘îl Hoca bin Sefer Hoca ve el-Hâc Halîl ed-debbâğ ve Hâcı Hüseyin bin İbrâhîm 

ve Şemseddîn Halîfe bin Hasan Fakîh ve gayruhum. 

 

172-6 Mîrâs Hisselerinin Satılması 

Kazıyye-i ikrârhâ-i Mustafâ el-vekîl ‘an kıbel-i Kamer ve Selîm Beg el-vekîl ‘an kıbel-

i zevce Fâtıma bint-i Baba Mehmed el-müteveffâ ma‘a el-Hâc Hüseyin bin İbrâhîm el-vekîl 

‘an bintuhu Şehribân bint-i el-Hâc Hüseyin el-mezkûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ ve Selîm Beg meclis-i şer‘a gelüp 

mezkûreler câniblerinden bi’l-vekâle ikrâr ve i‘tirâf kılup Mahalle-i Karaaslan’da kıbleten 

‘Alî mülkü ve şarken tarîk-i hâs ve şimâlen vekîl-i mezkûr Selîm mülkü ve garben tarîk-i 

‘âmma müntehî olan bir ahur ve bir sofa ve bir tâbhâne ve bir oda ve bir kilar evi ve hayât 

mezbûretân müvekkilelerimize babaları müteveffâ-i mezkûr Baba Mehmed’den intikâl etmiş 

hisseleri olup zikr olan evlerini işbu mezkûre Şehribân’a cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı ile bin 

akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp semen-i mezbûru alup kabz idüp mebî‘-i mezkûru teslîm 

etdiler dediklerinde mezkûr el-Hâc Hüseyin bi’l-vekâle vekîl-i mezkûrları cemî‘ ikrâr-ı 

muharrerlerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn 

sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

 Kara Mûsâ ser-mevâkıb ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî ve Hamza Çelebi bin ‘Alî ve 

İsma‘îl Hoca bin Sefer Hoca ve el-Hâc Halîl el-debbâğ ve Hâcı Hüseyin bin İbrâhîm ve 

gayruhum. 

 

173-1 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Murâd bin Mehmed be-muvâcehe İsmâ‘îl bin Hâcı Esbiye. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Murâd meclis-i şer‘de mezbûr İsmâ‘îl 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu İsmâ‘îl’e karzdan sekseniki akça 

lâzımü’l-edâ deynim var deyüp mezkûr İsmâ‘îl tasdîk eyledikden sonra edâsına hükm 

olunup bi’t-taleb defter olundu. 

Be-mahzar Celâsin ve Dede bin ‘Alâ’eddîn ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve Molla 

Mezîd bin Ahmed. 

 

173-2 Azâdlı Olduğunu İsbât Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüdâverdi bin ‘Abdî ‘an Kazâ-i Bayburd ma‘a Ferhâd bin ‘Abdullah.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüdâverdi meclis-i şer‘a gelüp işbu ‘abd-ı 

memlûku olan mezkûr Ferhâd muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp mezkûr Ferhâd 

nâm kulum bundan akdem mevlâm olan Cihânşâh beni hâl-i huyûtunda ve kemâl-i 

sıhhatinde iken azâd idüp bir kimesnenin kızını nikâh-ı şer‘î ile alıvirüp ba‘dehu mezkûr 

efendim fevt oldukda vârisleri beni esîr idüp bey‘ etdiler hâliyâ ben mu‘takayım sâbıkan 

Konya efendisi olan fahrü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Molla 

Çelebi Efendi zîde kadruhu benüm mu‘tak idüğüm bilür iken olan hükmü dâhî iktizâ 

etmişdir bu minvâl üzere mektûb-ı şerîfleri gelmez ise ‘abd idüğüm mukarrer olsun deyüp ve 

bu cevâb vâki‘ olmaz ise istikâmet üzere bana târîh-i kitâbdan dört yıl hidmet etsün andan 

sonra mülkümden azâd olup hürrü’l-asl olsun deyüp ve mezkûr Ferhâd vech-i meşrûh üzere 

olan cevâbı kabûl idüp bi’l-muvâcehe tasdîk itmeğin vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî 13 Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (29 Aralık 1563). 

Be-mahzar Mevlânâ Sâdet Halîfe bin İmîrza ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî ve Süleymân 

bin Mehmed ve Mehmed Kethüdâ bin Ece ve Bostân Çavuş bin Mehmed Beg ve Lutfî bin 

Genç ‘Alî ve Ferhâd bin Mûsâ ve gayruhum. 

el-kefîl Nasrullah bin Mehmed bi-nefsi Hüdâverdi bin ‘Abdî bi-tekfîl-i Ferhâd Beg 

kefâlet-i sahîh-i şer‘iye ‘an kıbel-i Latîf  Beg el-mezkûre hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (29 

Aralık 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

173-3 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Mahmûd bin ‘Abdullah ve Hüseyin bin İbrâhîm ve Hamza. 

Mezkûrların ağızlarında râyiha-i hamr var idüğü Hüdâverdi ve Mustafâ şehâdetleriyle 

sâbit oldukdan sonra ikrârları dâhî olmağın bi’t-taleb za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvada 

ma‘rifetiyle defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (29 Aralık 1563). 

 

173-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i İlyâs bin Mûsâ ma‘a Pîr Ahmed bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İlyâs meclis-i şer‘a mezbûr Pîr Ahmed’i ihzâr 

idüp Şekerfürûş Mahallesi’nde kıbleten Mehmed ve şarken Hasan ve şimâlen tarîk-i hâs ve 

garben Hüseyin mülkleriyle mahdûd ev benim mülkümdür elinde buldum  şer‘ ile taleb 

iderim dedikde mezkûr Pîr Ahmed inkâr idüp ahrâr-ı müslimînden Memi bin Ahmed ve 

İbrâhîm bin Pîrî şehâdet idüp zikr olan ev müdde‘î İlyâs’ın mülküdür kendü gaybetde iken 

Emrullah nâm kimesne gelüp Hüseyin ve Mehmed’e bey‘ eyledi mülküdür şehâdet ideriz 

dediklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup zikr olan ev mezbûr İlyâs’a hükm olunup bi’t-taleb 
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defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Ahmed Dede bin Yûsuf ve Hamza Çelebi bin Esbiye ve Beytî bin Mehmed 

ve Mûsâ bin Mahmûd ve Hızır bin ‘Alî. 

Ba‘dehu mezkûr İlyâs mezkûr Pîr Ahmed elinden beşyüzotuz akça alup da‘vâ eylediği 

evden ferâgat eylediği defter olundu. 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî, Mehmed bin İbrâhîm, ‘Abdî bin Halîl, Oruç bin Ya‘kûb, 

Mûsâ bin Ya‘kûb ve gayruhum. 

 

173-5 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Cemîle bint-i Mustafâ ma‘a Yûsuf bin Çalabvermiş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Cemîle meclis-i şer‘a gelüp mezkûr Yûsuf 

yüzüne ikrâr idüp karındaşım İbrâhîm benden karz-ı hasen sekizyüz akça alup el-ân 

zimmetimde edâ oluncak deynimdir dedikde mezkûr Yûsuf talebi ile kayd-ı defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca, Hayreddîn Halîfe bin Mustafâ ve 

Sefer Fakîh bin Bâyezîd ve gayruhum. 

 

173-6 Mezrâ‘a Geliri İçin Va‘de Talebi 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm bin ‘Ömer ma‘a fahrü’l-emâsil Kayık Beg bin ‘Abdullah el-

vekîl-i min cemî‘ ikraruhu Mustafâ Pâşâ dâmet ikbâluhu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup müşârün-ileyh hazretlerinin Karye-i Yaşavalı zimmetlerinde olan 

galleleri ki tis‘a senesi ile ihdâ senesinin vâki‘ olan mahsûlün ki elliyedi kile arpa onbeşer 

hesâbı üzere ve sekseniki kile buğday yirmi dörder hesâbı üzere cem‘an ikibinsekiz akçaya 

alup kabûl etdim târîh-i kitâbdan iki yüz gün va‘de eyle didikde mezbûr Kayık Beg mezkûru 

cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-

cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar ‘İvaz Beg bin Turgud ve Âhî bin İskender ve İskender bin Yûsuf ve 

‘Osmân Halîfe bin ‘Alî. 

 

173-7 Deve Satışı ve Birbirine Kefîl Olma 

Kazıyye-i ikrârıhâ-i Sinân bin Yûsuf ve Sefer Dede bin İlyâs ‘an Karye-i Taşgunışık 

tâbi‘ Kazâ-i Turgud ma‘a Nebî Fakîh bin ‘Alî kâ’im-makâm-ı Mehmed Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr mezkûrân Sinân ve Sefer Dede meclis-i şer‘a 

gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp mezkûr Mehmed Çavuş’un subaşısı olan Ca‘fer bin 

‘Abdullah’dan sâ’im ve sâlim cemî‘ rahtı ile kırk altun üç ‘aded beserek deveyi târîh-i 

kitâbdan yüzseksen gün va‘de ile ikimiz birbirimizin zarar-ı mâllarımıza kefîl olmak üzere 

alup kabz ve kabûl etdik dediklerinde mezkûr Nebî Fakîh mezkûrları ikrâr-ı muharrerlerinde 

tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Şemseddîn ve Mevlânâ ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî ve 

Kaba Sakal Hasan Fakîh ve gayruhum. 
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173-8 Kayıp At Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Hasan ma‘a Âhî bin Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a mezkûr Âhî’yi ihzâr 

idüp bir doru iki kıçları çakal atıma ulakçı binüp ol zemândan berü kanda idüğün bilmedim 

hâliyâ senün elinde buldum benüm mülkümdür senden taleb iderim didikde mezkûr Âhî zikr 

olan atı mezkûr ulakçı getürüp Sahra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kalbırcı nâm karyede getürüp bizde 

emânet kodu ol zemândan berü kırk gün oldu sizin idüğün bilmezim deyüp mezkûr 

Mehmed’den zikr olan at senün idüğün isbât eyle denildikde ahrâr-ı müslimînden Budak bin 

Dâvud ve diğer Budak (bin)Yûsuf zikr olan at mezkûr Mehmed’in mülküdür ulakçı binüp 

gitdi idi hâliyâ dâhî mülküdür deyu şehâdet-i şer‘iye etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn 

sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ Mehmed Çelebi bin Şemseddîn Efendi ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî 

ve Velî bin Hüseyin ve gayruhum. 

 

173-9 Darb Edildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ ma‘a ‘Abdî bin Mustafâ.  

Mezkûr Mustafâ merkûm ‘Abdî’yi darb etdim başına dedikde ikrârı defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

 

173-10 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Deniz bin Elâgöz ‘an (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr (...silik...) mîrâs husûsunda vasîsi ile ve gayrı 

ba‘zı kimesneler ile da‘vâsı olup mezkûr Deniz’i vekîl itdüğü Nûrullah bin Hamza ve 

Mustafâ bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-

20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564) ‘inde’l-mezbûrîn. 

 

173-11 Mülk İcâresi Tescîli 

Üstâd Mustafâ Çavuş bin ‘Alî Çavuş min Mehmed Çelebi (...silik...) ibn Esbedullah el-

mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Medrese-i Dârü’l-hadîs cemî‘ arz Mahalle-i Medrese el-mezbûre 

hudûduhu ilâ el-medrese şarken ve şimâlen müste’cir ve garben bi-mülk-i ‘Alî bin Cerrâh ve 

Memi ve Halîl (...silik...) bi-vakf-ı medrese icâre fî sene 10 ma‘a arz-ı ahur fî târîhuhu ilâ 

seb‘în sene li-istîcâren ve îcâren cerâ zâlike hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 

(11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Bâyezîd Çavuş bin İbrâhîm Çavuş ve Halîl Çavuş bin Hâcı Sinân ve 

Ahmed el-mü’ezzin ve Sâlih Hoca el-imâm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

174-1 Köyler Arası Arâzi Tasarrufu Anlaşmazlığında Sulh 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Güğercinlik cemâ‘ati tarafından Çeribaşı Kerîm 

Ağa ve Ganî bin İbrahîm ve Nasûhoğlu İbrahîm ve el-Hâc Mûsâ bin Mehmed ve Emin bin 

‘Alî ve İbrahîm bin Ahmed ve Safer bin Mûsâ meclis-i şer‘a hâzırûn olup ikrâr ve i‘tirâf 

kılup Kızılcamahmûd sınurunda sonradan ağaç olup Kızılcamahmûd cemâ‘ati onüçbin 

akçaya satun aldıkları yeri mukaddema Güğercinlik sınurunda bizler nizâ‘ etmişidik şer‘le 
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Kızılcamahmûd sınurunda idüğü sâbit olup satılmışidi zikr olan yeri kadîmî Güğercinlik 

cemâ‘ati zirâ‘at idegelmişdir eğer virmek câ’iz olursa yirmibin akçaya kabûl etdik şu tarîk 

üzere ki zirâ‘at idüp harmanın sınurundan çıka (...silik...) dediklerinde mezbûr 

Kızılcamahmûd sâhib-i sa‘âdet tarafından vekîl olan Kayık Beg talebi ile vâki‘-i hâl bi’t-

taleb tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 

971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Emre bin Bâli ve Bâyezîd Çavuş bin İbrahîm ve Turgud Çavuş bin Artuk 

ve Karaman bin Çeribeg ve Hasan bin İsma‘îl ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

174-2 Vâris Olduklarının Tescîli 

Kazıyye-i sübût-i verese-i ‘Abdî bin Hızır ve Mehmed bin Mahmûd be-muvâcehe-i 

Hâcı Mûsâ bin Sevindik el-vekîl ‘an kıbel-i ‘Âlime bint-i Sevindik zevce-i müteveffâ Îvad 

bin Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân ‘Abdî ve Mehmed’in müteveffâ Îvad bin 

Hamza’ya bi-tarîki’l-‘usûbe vârisler idüğü mezkûr vekîl Hâcı Mûsâ muvâcehesinde Hüseyin 

bin Hasan Fakîh ve İshâk bin Emîr şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu. 

Be mahzar Emre bin Bâli ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve ‘Ömer Halîfe bin Yûsuf 

ve gayruhum. 

 

174-3 Fesâd Çıkararak Huzûru Bozanların Mahalleden İhrâcı Talebi 

Kazıyye-i bi-taleb-i Durmuş Voyvoda. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hazret-i Şeyhsadreddîn nûrullahu merkaduhu mahallesi 

halkı meclis-i şer‘a gelüp i‘lâm-ı hâl idüp mahalle-i mezbûreden Ahmed bin Sefer el-

meşhûr-ı bi-Küriş ve Gurbet Mehmed ve Garîb Derviş ve Garîb Bâyezîd ve Garîb Kel 

Ahmed ve Garîb Kürdî nâm kimesneler ehl-i fesâddırlar dâ’imâ fısk ve fücûr iderler 

fesâddan ve şenâ‘atdan hâlî değillerdir min ba‘d birisine kefîl dâhî olmazız mahallemizden 

kalkup gitmelerin ricâ ideriz deyüp ve mahalle-i mezkûrdan Kasâb Halîl ve Ahmed yeğeni 

İmâm ve Değirmencioğlu Mustafâ ve Satı bin İnsân ve ‘Abdul‘azîzoğlu ve Oduncu 

Süleymân ve oğlu Receb nâm kimesneler şâribü’l-hamrdır dâ‘imâ şurb-ı hamr ider kefîl 

olmazız şer‘le haklarından gelinsün deyu şekvâ etdiklerinde vâki‘-i hâl za‘îmü’l-vakt 

Durmuş Voyvoda talebi ile defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-

20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ Hasan Halîfe ve Şeyh Mevlânâ Sinân Halîfe ve ‘Abdî (bin) 

Mehmed ve gayruhum.  

 

174-4 Çeşme Künkleri Ücreti Teslîmini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı fahrü’l-akran Kayık Beg bin ‘Abdullah kâ’im-makâm-ı Hazret-i 

Mustafâ mîr-mîrân-ı Şâm ma‘a Seferşâh bin Hâcı Yûnus ve Nebî bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kayık meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Seferşâh ve Nebî’de müşârün-ileyh pâşâ hazretlerinin bi-tarîki’l-

mu‘âmele ve’l-asl yüzbeşbin akçaları olup meblağ-ı mezkûrdan Kazâ-i Ilgun’da olan çeşme 

künküne yediyüzkırk akça bir def‘a virüp ve Velî subaşına dâhî binyediyüz akça bir def‘a 

mezkûr çeşme ve kassâm harcı içün virüp ve üçbin akça Ilgun kâdısı mevlânâ (boş) virüp 

Arık ‘Alî ile Cüllâh nâm kimesnelere dört elli(?) akça bir def‘a teslîm idüp ve Karye-i 

Kökez’den Hüseyin nâm kimesneye mezkûr künkün kirâsı içün üçyüz akça teslîm idüp bu 
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cümle altıbinyüzdoksan akça teslîmleri makbûlüm olup mezkûr Seferşâh ve Nebî 

yedlerinden yetmişbeşbinüçyüzaltmış akçaların dahî kabz etdim ve Kökez’de olan 

mu‘allimhâne hocası olan Küçük Hoca’ya ikibinyüzaltmış akça virülüp binikiyüz akça zikr 

olan altun kusûr mezkûrlar zimmetlerinde kalup meblağ-ı mezkûr yetmişbeşbinüçyüzaltmış 

akçadan binikiyüz akça ihrâc olunup bâkî yetmişdörtbinikiyüzaltmış akçayı alup  kabz etdim 

didikde mezkûrlar mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Sefer Halîfe bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin Mehmed. 

 

174-5 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i nasb-ı Mansûr bin Ferihşâd li-eytâm-ı âhîhu li-Durak el-med‘uvîn Bilâl ve 

Veys ve Canpâşâ ve Fâtıma. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Durak vefât idüp kendü hâl-i huyûtunda vasî 

nasb eylemediyse karındaşı Mansûr zikr olan eytâmına kıbel-i şer‘den vasî nasb olunup 

ba‘de’l-kabûl bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar İbrâhîm bin Hoca ve İmîrza bin Pîr Sünnet ve Mehmed bin Süleymân ve 

‘Abdurrahman bin Latîf ve gayruhum. 

 

174-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mustafâ ma‘a Üstâd Süleymân el-gazzâz el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Hâcı Hızır’ın mü’ezzine vakf itdüğü akçadan mezkûr Üstâd Süleymân elinden dörtbin akça 

alup kabz etdim didikde mezbûrun ikrârı mütevelli-i mezkûr talebiyle defter olundu hurrire fî 

17 Cemâziye’l-evvel sene 971 (2 Ocak 1564). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Yûnus 

Kethüdâ bin Karagöz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

174-6 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Mehmed bin Mustafâ müşteri Hasan bin Hüseyin mebî‘ keremü’l-kâyin fî havlu-

i Köseretaşı hudûduhu kıbleten Lutfî mülkü ve şarken ve şimâlen dahî ve garben vakf semen 

102. 

Be-mahzar Süleymân bin Ahmed ve Safer Fakîh bin Bâyezîd ve ‘Osmân Halîfe bin 

‘Alî Fakîh ve Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

174-7 Borç İkrârı 

Akarra ikrâr-ı Eri bin Pîrî Derviş bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’ete 

dirhemen min semeni’l-gars li-Battâl(?) bin ‘Abdurrahman ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh 

el-mezbûr (2 Ocak 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 



406 

 

174-8 Muhâla‘a İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Ahmed Beg bin Seydî ‘an zümre-i silahdârân ‘an kıbel-i Pervâne 

Beg bin ‘Abdullah ‘an silahdârân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pervâne’nin zevci Selîme bint-i Hızır ile hul‘ 

etmeğe mezbûr Ahmed Beg’i vekîl etdüğü Süleymân Beg bin ‘Abdullah ‘an ebnâ-i sipâhiyân 

ve Mehmed Beg bin Hâcı Îvad ‘an zümre-i ‘ulûfeciyân-ı yemîn ve İbrâhîm Beg bin Emîr 

‘Alî ‘an ‘ulûfeciyân-ı yesâr şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’l-yevmi’l-sâbi‘ 

‘aşer şehr-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (17 Cemâziye’l-evvel 971 / 2 Ocak 1564). 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Mustafâ ve ihve İbrahîm ve Nûrullah bin Bahşâyiş ve 

Mehmed Fakîh bin Bâyezîd ve Avdıl bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûre Selîme tarafından hul‘a vekîl olan vâlidesi Hatun bint-i Yûsuf 

vekâleti mezkûr Hayreddîn Halîfe ve ihve İbrahîm şehâdetleriyle sâbit olup (...silik...) 

mezbûre bi’l-vekâle Selîme’nin kâtibinden ve nafakasından ve sâyir de‘âvî ve talebesinden 

vazgeldükden sonra bi-tarîki’t-talâ talâk-ı bâyin ile vekîl-i mezkûr Ahmed Beg bi’l-vekâle 

talâk virüp ehad tarafeynin üzerinde da‘vâsı ve talebesi kalmayup vâki‘-hâl sebt-i sicil 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (17 Cemâziye’l-evvel 971 / 2 Ocak 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

175-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Habîb bin ‘Alâ’eddîn ma‘a Ahmed Dede bin Hâcı Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Habîb meclis-i şer‘de mezbûr Ahmed Dede 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp Köse havlusunda bir kıt‘a mülk bağımı ki hudûdu 

kıbleten Ümmet Fakîh ve şarken ırmağa ve şimâlen Ümmet Fakîh ve garben Ahmed’e 

müntehîdir işbu Ahmed Dede’ye oniki altun bir kabza gayr-ı ma‘dûd buğday ve mankûra 

bey‘-i bâtla bey‘ idüp akçasını bi’t-temâm aldım kabûl ve kabz eyledim didikde mezkûr 

Ahmed Dede bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 

(11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed bin Gaybî ve Mehmed bin Hüseyin ve Veys bin Emîr ve ‘Ömer 

bin Hızır Bâli ve Hamza bin Nârin ve Hâcı Mehmed bin Emîr ve gayruhum. 

 

175-2 Otlak Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i Mustafâ Beg bin Yûsuf ve Tuğra(?) bin Süleymân ma‘a Pîr Ahmed bin 

İskender Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Ahmed mezkûrların üç öğeçlerin otlak deyu 

tutup alduğu Emîr bin Durduhân ve ‘Abdî Beg bin ‘Abdullah şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 

1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

175-3 Ra‘iyyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i İmîrza bin Câhid nâm sipâhî ve ‘Alî bin Halîl nâm sipâhî ma‘a Mürsel bin 

Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân İmîrza ve ‘Alî nâm sipâhîler meclis-i şer‘a 

mezbûr Mürsel’i ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp işbu Mürsel Mut Kazâsı’nda Selâmlu nâm 
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karyeden Yûsuf oğlu Mürsel’dir ra‘iyyetimiz deyu harman taleb eylediğimizde ‘inâd ider 

deyüp sûret-i defter ibrâz eylediklerinde mezkûr Mürsel karye-i mezbûreden Yûsufoğlu 

Mürsel idüğün inkâr idücek ahrâr-ı müslimînden Bekir bin Mustafâ ve ‘Ömer bin Mûsâ 

şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 (11-

20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Hâcı bin Mustafâ ve Pâşâ Beg bin Hâcı Sa‘îd ve Hüdâverdi bin Boyacı 

Yûsuf ve Mahmûd bin Bâli. 

 

175-4 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Mustafâ bin Bâyezîd ma‘a Hâcı bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg mezbûr Hâcı üzerine yetmişden iki 

eksik akçası Hâzır bin Mûsâ ve Kerem Fakîh bin Eyne Hoca şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Ahmed bin Yahyâ ve Halîl bin ‘Osmân. 

   

175-5 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Derviş bin Safer ‘an kıbel-i zevcetuhu Zülfü bint-i Kademeri. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Zülfü’nin zevc-i evvelinden olan hakkı ve 

‘Ömer ile olan da‘vâsına ve ıslâhına vekîl-i mutlak itdüğü İsma‘îl bin İshak ve Pîrî bin 

Kademeri şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Bekir Fakîh bin Hamza ve ‘Abdî (...silik...) ve Mehmed Çelebi bin Yahyâ.  

 

175-6 Vekîl Ta‘yîni (Bu Belge Yarım Bırakılmıştır) 

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ Beg bin ‘Abdî el-ganî ‘an kıbel-i Hâcı-zâde Mehmed 

Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Begi Mehmed bin Süleymân 

zimmetinde olan bargir bahâsından beşyüzkırk akçasının kabzı içün mezkûr Mehmed’i 

habsden ıtlâk etmesine vekîl idüp vekâleti. 

 

175-7 Borç Karşılığı Geri Alım Şartıyla Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Süleymân ma‘a İbrahîm bin Hâcı Sinân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed ikrâr ve i‘tirâf kılup merkûm İbrahîm’e 

on altun borcum vardı Atbazarı Kapusu’nda ‘Alîşerbetî Mahallesinde hudûdu ahâli katında 

ma‘lûm evlerimi on altuna bey‘ etdim doksan güne değin zikr olan va‘de on altun virirsem 

evim alam viremezsem zikr olan ev mezbûr İbrahîm’in ola dedikde merkûm İbrahîm tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 

971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Pîr Ahmed bin Ümmet ve Nûrullah bin Küçük ve ‘Ömer bin ‘Abdî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Zikr olan va‘de temâm oldukdan sonra mezbûr İbrahîm kabûl itmezin akçam virsün 

dedikde bey‘-i bi’l-vefâ rehn evin akçası hükm olunup defter olundu. 
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175-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Ömer bin Hâcı ma‘a Derviş bin Sarı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Derviş meclis-i şer‘a mezbûr ‘Ömer’i ihzâr idüp 

müvekkiletim olan Zülfü bint-i Kademeri’nin sâbıkan zevci olan Bâli’de olan mehr-i 

mü’eccelinden ve peştemalinden(?) beşyüz akçası olup sen mezkûr Bâli’nin eytâmına vasîsin 

vekâletle taleb iderim deyüp mezkûr vasî ‘Ömer bundan evvel zikr olan beşyüz akçaya bir 

zubun ve üç sikke altuna sulh olunup bu nizâ‘ fasl olunmuşdur deyu da‘vâ idüp mezkûr 

Derviş inkâr idücek vech-i meşrûh üzere sulh vâki‘ olduğu Hâcı İbrahîm bin Mehmed ve 

Mehmed bin Şahin şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-

evvel sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Erdemşe Beg bin Hâcı ve Yûsuf bin İbrâhîm 

ve gayruhum. 

 

175-9 Borc Tahsîli İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i tevkîl-i Hâcı İbrâhîm kıbel-i âhîhu ‘Osmân bin ‘Ömer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı İbrâhîm meclis-i şer‘a mezbûr ‘Osmân ile 

hâzırân olduklarında cemâ‘at-i ‘Arablardan Kürkoğlu Dânişmend’e olan ellidokuz sikke 

altun elli akçanın kabzına ve talebine ve cemâ‘at-i mezbûreden ‘Abdullah nâm kimesnede 

olan deve bahâsından onbir sikke altunun kabzına ve talebine ve Kâdir bin İshâk Hâcı’da 

olan oniki sikke altun ve kırk akçanın talebine ve kabzına ve sâyir zimem-i nâsda olan 

almanın talebine ve kabzına işbu karındaşım oğlu ‘Osmân’ı kendü katımdan vekâlet-i 

mutlaka ile vekîl eyledim deyüp ve mezkûr ‘Osmân dâhî zikr olan vekâleti bi’l-muvâcehe 

kabûl idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Hâcı Hüseyin bin ‘Abdullah ve 

Mustafâ Beg bin İlyâs ve Ferhâd bin ‘Abdullah ve gayruhum.  

 

176-1 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Kasâb ma‘a Mustafâ Beg ‘an Çavuşân-ı emîn-i ihtisâb-ı nefs-i 

Konya ve gayruhu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Kasâb meclis-i şer‘de mezkûr Mustafâ 

Beg’den mîrî akçadan altmışsekiz sikke altun alup el-ân zimmetimde deynimdir deyu bi’t-

tav‘ ve’r-rızâ ikrâr itmeğin mezkûr Mustafâ Beg cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 

971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Nâzır Memi bin İbrâhîm Beg ve Fahrü’s-sâdât Seydî Mehmed el-Horasanî 

ve Hüseyin câbî-i ‘imâreti’l-mezkûre ve Muhzır Halîl ve gayruhum. 

 

176-2 Mülk Satışı (Dam Satışı) 

Kazıyye-i ‘Alî bin Sarı ‘an Kazâ-i Bayburd der-Karye-i Salur be-muvâcehe-i ‘Alî Baba 

Çelebi bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘de mezbûr ‘Alî Baba Çelebi 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup karye-i mezkûre taht-ı tasarrufumda 

olan bir damım ki kıbleten mezkûr ‘Alî Baba ve etrâf-ı selâsesi arz-ı hâliyeye hudûdu 

müntehîdir işbu ‘Alî Baba Çelebi’ye üçyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp meblağ-ı mezbûru 
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bi’t-temâm alup kabûl ve kabz etdim idüp meblağ-ı mezbûru teslîm eyledim dedikde mukırr 

lehu ‘Alî Baba Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-muvâcehe-i Hâcı Sinân bin Mustafâ ve Hamza bin Mehmed ve Hüseyin bin 

‘Abdulkâdir ve ihve Mustafâ ve Ahmed bin Emîr. 

 

176-3 Borcun Bir Kısmının Ödenip Geri Kalanının İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl bin Ahmed be-muvâcehe-i Seydî bin Göçerî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl meclis-i şer‘de mezkûr Seydî 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Seydî’nin oğlu müteveffâ Ümmet nâm kimesneye üçyüz akça 

deynim olup bundan evvel mezkûr Seydî ve Turac nâm oğlu ile ıslâh idüp ikiyüzelli akça 

(...silik...) virdim deyüp mezkûr Seydî cümle yüzelli akça aldık yüzelli akçası üzerinde 

bâkîdir mezkûr Halîl (...silik...) edâ eyledüğüne şâhid getürecek olup vâki‘-i hâl defter 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Halîl bin Mehmed ve ‘Osmân oğlu Halîl ve Hâcı Sinân bin Mustafâ ve Pîr 

‘Alî bin Hamza. 

 

176-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Pîr Nazar bin Yahyâ ma‘a Mehmed bin Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Nazar meclis-i şer‘a mezkûr Mehmed 

Kasâb’ı ihzâr idüp bundan akdem sana yirmisekiz koyun ve üçü keçidir otuzbeş akçaya bey‘ 

etdim hâliyâ hakkım taleb iderim dedikde mezkûr Mehmed Kasâb’dan su’âl olundukda bana 

satmadı Derviş Kasâb’a satdı bana satduğuna yemîn etsün dedikde mezkûr Pîr Nazar 

mezkûra bey‘ etdim deyu yemîn idüp yemîniyle sâbit olmağın bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 

1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar Aslan Beg bin Turhân ve Sarı Fakîh el-imâm ve gayruhum. 

 

176-5 İki Dükkânın Câmi‘ye Vakf Edilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Âhî ma‘a Hayreddîn Halîfe bin Mustafâ Hatîb-i Câmi‘-i 

Diğin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

câmî‘-i mezkûr vakfı üzere yılda yirmibeş akça icâreye bir mikdâr hudûdu ahâli katında 

ma‘lûm Atbazarı Kapusu’ndan taşra iki dükkân binâ etmişidim zikr olan dükkânın birini 

câmi‘-i mezkûr mü’ezzinine ve birini câmi‘-i şerîfin rukabâtıçün vakf idüp câmi‘-i mezkûra 

hatîb ve evkâfına mütevelli olan mezkûr Hayreddîn Halîfe ba‘de’t-teslîm zikr olan 

dükkânları vakf içün alup kabz etdim teslim aldım didikde mezbûrân birbirini ikrâr-ı 

muharrerlerinde tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-

evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar el-Hâc Mehmed bin Durak ve el-Hâc Derviş bin Yâdigâr ve Habîb bin Pîrî 

ve İsmâ‘îl bin Lutfî ve Mustafâ bin Mehmed ve Mûsâ bin Hızır ve Tâceddîn Halîfe bin 

Hamza Dede ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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176-6 Borcun Ödendiğinin İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Dede bin el-Hâc Yûsuf ma‘a Süleymân bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed Dede meclis-i şer‘de mezkûr Süleymân 

mahzarında ikrâr idüp üçbinüçyüzyetmişiki akça karzdan hakkım olup dokuzyüz akçasına 

bir kanglı alup ve Medrese Mahallesi’nde kıbleten Mustafâ bin Mahmûd mülkü ve garben 

tarîk-i ‘âmm ve şarken ‘Âdil mülkü ve şimâlen Hâcı Kademeri mülkü ile mahdûd olan 

harâbe ev yerlerini meblağ-ı mezkûrun bâkîsiçün alup bi’t-temâm kabûl ve kabz etdim 

mezkûr Süleymân zimmetinde bir akça ve bir habbe akça hakkım kalmadı didikde mezkûr 

Süleymân mukırr-ı mezkûr Ahmed Dede’yi cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp vâki‘-i 

hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar el-Hâc Kademeri bin Hamza ve Pâşâ Bâli bin ‘Alî el-habbâz ve Nûrullah 

bin Yûsuf Fakîh ve Hâcı bin Pâşâ Bekir ve ‘Alî Bâli bin ‘Alî ve gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûr Ahmed Dede işbu Pîr ‘Alî bin Durmuş muvâcehesinde ikrâr idüp işbu 

Mehmed red olan kurâya ev yerini târîh-i kitâbdan dört yıl va‘de ile yılda beşyüz akçasın edâ 

itmek üzere ikibinüçyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ etdim dedikde mukırr-ı mezkûrun cemî‘ 

ikrâr-ı muharrerin mezkûr Pîr ‘Alî tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr. 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

176-7 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mustafâ Beg bin ‘Abdullah ‘an çavuş-ı emîn-i mâl-ı gâ’ib ve ihtisâb ve 

gayruhu ma‘a Süleymân bin Seydî Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg meclis-i şer‘a mezkûr Süleymân’ı 

ihzâr idüp Mahalle-i Sungur’da kıbleten Bekir Sofî ve şarken Güvendik ve şimâlen Hızır 

Ağa ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan ev gâyib olan Memi’nin mülkü olup mâl-ı 

gâyibe ‘âyiddir senden taleb iderim dedikde mezkûr Süleymân zikr olan mahdûd evi babam 

hâl-i hayâtında hemşiresi Hatun’dan satun alup el-ân mülkümdür deyüp mezkûr Mustafâ 

inkâr idüp mezkûr Süleymân’dan beyyine taleb olundukda Bekir bin Nebî ve Nebî bin Velî 

edâ-i şehâdet idüp zikr olan evi mezkûr Süleymân’ın babası Seydî Ahmed hemşiresi Hatun 

satun almış mülküdür gâyib olan Memi’nin ‘alâkası yokdur deyu şehâdet etdiklerinde 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn 

sene 971 (11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563- 5 Ocak 1564). 

Be-mahzar ‘Ömer bin Mezîd ve Süleymân bin ‘Alî ve Hasan bin Hüseyin ve 

gayruhum. 

 

177-1 Alacak ve Mülk Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin Yûsuf ma‘a âhîhu Kara. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr karındaşım Kara’ya evin alayın deyü yirmibeş altun virdim deyu ve bir ev 

husûsunda dâhî da‘vâ etmişidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup Karye-i Kuyucak’da 

hudûdu ahâli katında ma‘lûm evi bana virdiler ve binyüz akça almışidim gene virdim 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde mezbûr Kara dahî benüm mezbûr ‘Abdî’de da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm ‘istimâ‘ olunmaya dedikde 

tarafeynden birbirini ikrârlarında tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-

evvel sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 
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Be-mahzar Süleymân Ağa bin ‘Alî ve ‘Ömer bin Mezîd ve Mustafâ Beg el-mühtedî ve 

‘Alî bin (...silik...). 

 

177-2 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Abdî bin Üveys ‘an kıbel-i Zülfü bint-i İlyâs ‘an Mahalle-i 

Kâdı‘asker. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Zülfü Kâdı‘asker Mahallesi’nde kıbleten tarîk 

ve şarken tarîk ve şimâlen ‘Abdî mülkü ve garben Hasan mülküyle mahdûd bir sofa ve bir 

tâbhâne ve bir oda hayâtıyla bin akçaya Pîr Ahmed bin Mehmed’e târîh-i defterden dört ay 

evvel bey‘ idüp ikrâra ve i‘tâ-yı hüccete mezkûr ‘Abdî’yi vekîl itdüğü İbrahîm bin Gaybî ve 

Hüseyin bin Esmâ şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-ûlâ 

sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed bin Yûsuf ve Pîr Ahmed bin Hâcı ‘Ömer ve Hasan bin Çırak ve 

‘Alî bin Yûsuf ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve ‘Abdullatîf Efendi bin Nebî müderris-i 

Medrese-i (...silik...). 

 

177-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Selmen bin Nasûh ma‘a Velî bin Çeribaşı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Selmen fî meclisi‘ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merkûm Velî’den kırk altun karz aldım Karye-i Hatîb kurbunda Kızılyazu’nun mahsûlünden 

alup kabz etmeğe vekîl etdim ve karye-i mezbûre cemâ‘atini vâki‘ olan (...silik...) ve 

talebime vekîl etdim ba‘de’l-yevm bana ‘âyid olan mahsûlümü mezbûr Velî kabz idüp 

vekîlim ola dedikde mezbûr Velî vekâlet-i mezbûreyi kabûl idüp deftere kayd olundu hurrire 

fî evâhir-i Cemâziye’l-ûlâ sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Süleymân bin Mehmed ve Mehmed bin Ahmed ve (...silik...) bin İbrâhîm 

ve İbrâhîm bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

177-4 Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye-i Üstâd Süleymân bin Mehmed ma‘a Velî bin (...silik...) ve Seydî bin Tursun. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Velî ve Seydî meclis-i şer‘de mezbûr 

Süleymân muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Üstâd Süleymân’dan yeni terekeden 

virmeğe elli kile arpa karz aldık zimmetimizde lâzımü’l-edâ deynimizdir dediklerinde 

mezkûr Süleymân tasdîk idüp Kademli bin ‘Alî zarar-ı mâla kefîl olup bi’t-taleb defter 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Hasan Çelebi bin İbrâhîm ve Hüseyin Beg bin ‘Abdullah ve ‘Abdurrahman 

bin İsmâ‘îl ve İbrâhîm bin Emrullah ve gayruhum. 

 

177-5 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Sâlih ma‘a mezkûr Sâlih bin Mehmed. 

Mezkûr Mûsâ babam mezkûr Sâlih’e coş(?) bahâsından ikiyüzotuz akça deynim vardır 

deyu ikrâr itmeğin ikrârı bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 

971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Ca‘fer Çavuş emîn-i Sultâniye ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve 

gayruhum. 
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177-6 Borç İkrârı 

Akarra ve a‘tarafa Kademli bin Nûrullah bi-enne ‘aleyhi ve zimmetihi meblağ mi’e ve 

selâsûn dirhemen li-İbrâhîm bin Pîr ‘Ömer semenü’l-merkeb ikrâren sahîhen şer‘iyyen cerâ 

zâlike ve hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 

Ocak 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ ‘Osmân Halîfe (bin) ‘Alî Fakîh ve Durmuş Voyvoda za‘îmü’l-

vakt ve Hasan nâm sipâhî ve gayruhum. 

 

177-7 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Sâdık bin Hüseyin ‘an Karye-i Ulusalur müşteri Bekâr-zâde Hüseyin Beg mebî‘ 

iki dam ‘an karye-i mezbûre kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şarken Mimâd Ağa ve şimâlen gedik 

ve garben tarîk-i ‘âmm semen ikiyüz (...silik...) fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 

971 / 6-14 Ocak 1564). 

Mehmed Beg bin Yağlı ve Sinân bin Mustafâ ve Îvad bin Ahmed ve Mûsâ bin Ümmet 

ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh. 

 

177-8 Câriye Tasarrufu ve Hırsızlık Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-ı ıslâh-ı Mimâd bin Mehmed ma‘a Sâdık ve Gâzi ve Emrullah ebnâ Gâzi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mimâd meclis-i şer‘de mezbûrun Sâdık ve Gâzi 

ve Emrullah muvâcehelerinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Sâdık ve Gâzi ve 

Emrullah üzerlerine da‘vâ idüp câriyem tasarruf idüp te‘addî eylediler demişidim ve ulağım 

sirka eylediler demişidim hâliyâ isbâtdan ‘âciz olup eylediğim da‘vâmdan ferâgat idüp 

zimmetlerini ibrâ ve iskâd eyledim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm mesmû‘a 

olmaya deyüp mezkûrûn Sâdık ve Gâzi ve Emrullah dahî ikrâr idüp işbu Mimâd kapumuz 

kilidin bozup esbâbımız sirka eyledi deyu da‘vâ eylemişidik biz de isbâtdan ‘âciz olup 

eylediğimiz da‘vâdan mezkûr Mimâd’ın zimmetin ibrâ eyledik eğer hilâf-ı zikr da‘vâ 

idersevüz ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde tarafeynin ikrârı talebleriyle defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 

Ocak 1564). 

Mehmed Beg bin Yağlı ve Sinân bin Mustafâ ve Îvad bin Ahmed ve ‘Osmân Fakîh bin 

(...silik...). 

 

177-9 Muhâla‘a Da‘vâsı 

Kazıyye-i Habîbe bint-i Halîl ma‘a zevcihâ Hasan bin Hüdâverdi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûre  Habîbe zevci Hasan muvâcehesinde takrîr-i 

da‘vâ kılup sen Kazgancı İsmâ‘îl’i vekîl etdin benüm ile hul‘a bir döşek ve bir kilim bir 

yasdık ve bir yorgan virüp hul‘ olmuşuduk didikde gıbbe’l-inkâr Nûrullah bin Hâcı Bâli ve 

Hasan bin ‘Alâ’eddîn vekîl-i mezkûr vech-i meşrûh üzere bi’l-vekâle mezkûre hatun ile hul‘ 

okuşdular deyu şehâdet etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin ‘Abdurrahman ve Mehmed Çelebi bin Saruhân ve 

Mustafâ Beg bin ‘Abdullah ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Mevlânâ Hamza bin 

Mevlevî Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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177-10 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı Mustafâ bin Koç Hamza ma‘a Hâcı İsma‘îl bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mustafâ meclis-i şer‘a merkûm Hâcı 

İsma‘îl’i ihzâr idüp ‘Osmân Çelebi’den satun alduğun ‘Ulvî Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve 

şarken İbrahîm mülkü ve şimâlen Hâcı İsma‘îl mülkü ve garben Küçük Meydan ile mahdûd 

evin nısfı benüm zevcem ‘Âyşe’nin mülküdür fevt olup bana ve evlâdına intikâl etdi didikde 

merkûm Hâcı İsma‘îl inkâr idüp Hâcı Mustafâ’dan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Hüseyin bin Hasan Fakîh ve Keyvân bin ‘Abdullah vech-i meşrûh üzere 

şehâdet etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (21-30 

Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve Bâli Fakîh el-hatîb ve el-Hâc Lutfî bin Mahmûd 

ve Ahmed bin Hasan ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

177-11 Borç İkrârı 

Akarra Kademli bin Bâli bi-enne ‘aleyhi meblağ hamsemi’e ve ‘aşer dirhemen 

(...silik...) ‘an bahâ-i coş(?) ikrâren sahîhen şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâhir-i 

Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Muhzır ‘Abdî ve gayruhum. 

 

178-1 Hırsızlık Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Aykud bin Nebî ‘an Karye-i Baltık ma‘a Yayla bin Ahmed ve ihve 

Aslan ve zevcetuhu Gül Melek bint-i Pîr Gâyib. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Aykud meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

evimde sanduğumdan kırkbeş sikke altunum sirka olunmuşidi ehl-i karye ile toprak 

döküldükde yirmisekiz altunu bırakıldı kim aldığı ma‘lûmum olmadı ve mezkûr Yayla ve 

Aslan ve Melek’den mazınna etmişidim isbâtım yokdur Allah’a saldım mezbûrlarda da‘vâm 

ve nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde 

merkûm Yayla asâleten ve sâyirlerden vekâleten mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk idüp 

defter olundu  hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 

6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Seydî Halîfe en-nâ’ib ve İbrahîm bin Hoca ve ‘Abdî bin Mehmed ve İlyâs 

bin Mahmûd ve Pîr Hasan bin Pîr Ca‘fer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

178-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Gaybî bin Sâlih ma‘a Üstâd Süleymân bin Ahmed el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Gaybî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Hâcı 

Hızır akçasından mütevellisi mezkûr Süleymân elinden yirmi altun almışidim el-ân 

deynimdir ve rıbhından dahî otuz akça borcum vardır dedikde mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve Ramazân bin Hâcı ve Hüseyin bin Ahmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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178-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr ‘Ömer bin Halîl ma‘a İlyâs bin Şâhkulu el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı ‘Alî el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr ‘Ömer meclis-i şer‘a gelüp ikrâr idüp 

müteveffâ ‘Alî’den hâl-i huyûtunda iken koyun ve keçisin alup dörtyüzaltmış akça deynim 

vardır el-ân zimmetimde edâ lâzımdır dedikde müteveffâ-i mezkûrun eytâmına vasî olan 

İlyâs Muhzır tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 

971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi ve Hasan Çavuş bin Ahmed ve gayruhum. 

 

178-4 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Dündâr ma‘a Teberrük bin ‘Alîşâh ‘an Kazâ-i Kayseriye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Teberrük 

mahzarında tav‘an ikrâr idüp mezkûra on sikke altuna doru iğdiş atımı bey‘ idüp semen-i 

mezbûr bi’t-temâm alup kabz etdim didikde mukırr-ı mezkûru merkûm ‘Alîşâh cemî‘ ikrâr-ı 

muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 

971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Nâsuh Çavuş bin Sinân Mîralây ve 

Ahmed bin Hüseyin ve Hoşbegi bin Şâhkulu ve gayruhum.  

 

178-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bazarbaşı Hüseyin ma‘a Durmuş Voyvoda. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Süleymân nâm şehzâde kulu mezbûr Durmuş 

Voyvoda’dan bazarbaşı elinden elli sikke altun ve atım aldın deyu da‘vâ etdikde mezbûr 

bazarbaşı mezkûrun ve yoldaşlarının cerîmesiçün Durmuş Voyvoda’ya nesne virmedim 

dedikde bazarbaşının ikrârı mezkûr Durmuş Voyvoda talebi ile tahrîr olundu hurrire fî 

evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-15 Ocak 1564). 

Be-mahzar Ahmed Beg bin ‘Alî ez-za‘îm ve Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Hasan Çavuş 

ve Bostân Beg bin Hasan ve Satılmış Ağa bin Kebetoru(?) ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

178-6 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Ev Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Osmân bin Hızır ma‘a Üstâd Süleymân el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Osmân ikrâr ve i‘tirâf kılup Hâcı Hızır 

Vakfı’ndan mezkûr mütevelli elinden beşyüz akça alup Şemseddîn Mahallesi’nde hudûdu 

ahâli katında ma‘lûm evlerimi bey‘ idüp ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Cemâziye’l-âhiri 

gurresinden bir yıl yetmiş akçaya icâreye kabûl etdim dedikden sonra zikr olan mâla Bostân 

bin Ahmed kefîl oldum dedikde ikrârları mütevelli-i mezbûr talebi ile defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Ahmed Beg bin ‘Alî ez-za‘îm ve Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Gaybî bin 

İbrâhîm ve Mustafâ bin Seydîhân ve Memi bin Yağcı ve Velî bin Mehmed ve Safer Halîfe 

bin Bâyezîd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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178-7 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i vesâyet-i Hızır bin Mahmûd ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı Ahmed el-müteveffâ ‘an 

Karye-i Körsenli. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki karye-i mezkûrda fevt olan mezkûr Ahmed’in eytâmına 

mukaddemâ vasî olanın ihmâli olmağın dedesi mezkûr Hızır vasî nasb olunup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

178-8 Va‘de İle Olan Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr ‘Ömer bin Halîl ma‘a İlyâs bin Şâhkulu el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı ‘Alî el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr ‘Ömer fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr ‘Alî’nin yetimleri akçasından üzerimde dörtyüzaltmış akça vardır târîh-i defterden 

ikiyüz gün va‘de ile kırk akçaya bir kaftan aldım zikr olan va‘dem temâm oldukda vâcibü’l-

edâ lâzımü’l-kazâ deynimdir dedikde mezkûr vasî tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

178-9 Kocası Ölen Kadını Nikâhlama ve Çocukları Besleme Te‘ahhüdü 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Mehmed bin Süleymân ma‘a Safer bin Süleymân ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı Mustafâ el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp mezkûr 

yetimlerin vâlidesin oğluma nikâh etdirdim zikr olan yetimleri yevmî iki akça ile beslemeği 

‘uhde aldım didikde ikrârı mezkûr Safer talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Emrullah bin Ümmet ve Mehmed Çavuş ‘an Çukurköy ve Hasan Halîfe bin 

Şeyh ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Mezkûr Hâcı Mehmed’in oğlu İbrâhîm mezkûr yetimlerin vasîsi mezkûr Safer üzerine 

nâzır nasb olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-

14 Ocak 1564). 

 

178-10 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr ‘Abdî. 

Mezkûr ‘Abdî’nin ağzında râyiha-i hamr var idüğü şuhûd-ı ‘udûl ile sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

179-1 Hırsızın Mâl Çaldığını İkrâr Etmesi ve Çalınanların Sâhibine Teslîmi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Âhî es-sârık ma‘a Na‘lband Behrâm bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mûsâ fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Behrâm 

mahzarında ikrâr idüp yatsu namâzın zemânında mezkûr Behrâm’ın dükkânın açup bir sırma 

kutu içinde ba‘zı na‘lband esbâbı ile ikiyüzotuz sikke altunun sirka etdim ikiyüz sikke 

altunun Derviş bin Safer’e emânet kodum deyüp ve mâ‘adâsın ba‘zı harc-ı lâzıme harc idüp 
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ve ba‘zısın deynime virdim dedikde mezkûrun ikrârın mezbûr (...silik...) tasdîk idüp 

za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda zîde kadruhu talebi ile sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ Şemseddîn Halîfe bin Hasan Fakîh ve Mehmed Çelebi bin Pîr 

Mehmed Hoca ve Muslihiddîn bin ‘Alî es-sâyim ve Ahmed Halîfe bin İnsân el-huffâz ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu zikr olan ikiyüzbeş sikke altun mezkûr Derviş elinden alunup Şemseddîn 

Halîfe’de emânet vaz‘ olunmuşidi hâliyâ meblağ-ı mezkûr ikiyüzonbir sikke altun sâhibi 

mezkûr Behrâm’a fî meclisi’ş-şer‘ teslîm olunup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

179-2 Mîrâs Da‘vâsı ve Ölüm Tescîli 

Kazıyye-i Mustafâ Beg el-mühtedî emîn-i mâl-ı gâ’ib ve ihtisâb ve gayruhu ma‘a 

İbrâhîm bin Ken‘ân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg meclisi’ş-şer‘e mezkûr İbrâhîm’i 

ihzâr idüp üzerine takrîr-i da‘vâ kılup akrabândan Mehmed bin Yûsuf nice yıldır gâyib olup 

evlerini ve bağlarını kendin zabt idersin mâl-ı gâyibdir mîrî içün ben zabt iderin deyüp 

mezkûr İbrâhîm merkûm Mehmed deryâ seferinde fevt oldu rızkı bi-tarîki’l-irs bana intikâl 

etdi deyu da‘vâ idüp mestûr emîn Mustafâ Beg inkâr idüp beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Ahmed bin ‘Abdurrahman ve Mehmed Çelebi (bin) Saruhân edâ-i şehâdet içün 

hâzırân olup edâ-i şehâdet idüp Mehmed bin ‘Abdullah bizi işhâd idüp merkûm Mehmed 

deryâ seferinde fevt oldu lâzım gelürse varup benüm içün şehâdet idin deyüp biz dâhî 

şehâdet ideriz deyüp ba‘dehu ‘Alî bin Menteş nâm kimesne bizi işhâd idüp mezkûr Mehmed 

deryâ seferinde fevt oldu lâzım oldukda benüm tarafımdan şehâdet idin didi deyu şehâdet-i 

şer‘iye etdiklerinde mezkûrların şehâdetleri ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfi’l-‘âdî hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ oldukdan sonra merkûm Mehmed’in fevt olduğuna hükm olunup vâki‘-i hâl 

bi’t-taleb sicil olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-

evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Nebî Halîfe bin Yûsuf ve Hasan Çelebi bin el-Hâc Pîrî ve Mevlânâ Hamza 

Halîfe ve Doğan (...silik...) ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve gayruhum. 

 

179-3 Kaftan Satış Da‘vâsı 

Kazıyye-i Aydın bin ‘Abdî nâm ‘Arab ma‘a Hüseyin bin Hüdâverdi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Aydın meclis-i şer‘a mezbûr Hüseyin’i ihzâr 

idüp işbu Hüseyin bana dokuzyüz akça nakd virüp sekizyüz akçaya bir köhne yeni kesik 

kutni kapama virüp ben de sekizyüz akçaya virdüğü kaftanı mezâda virdim seksen akçaya 

çıkdı bu husûsda bana zulm oldu deyu mezkûr Hüseyin’den su’âl olundukda zikr olan 

kaftanı sekizyüz akçaya virdim dokuzyüz akça mu‘âmele-i tarîk zikr olan kaftanı sekizyüz 

akçaya mu‘âmele-i tarîk ile virüp bu tarîk ile sekizyüz akçasını aldım deyu ikrâr idüp zikr 

olan mu‘âmele şer‘-i şerîfe muhâlif olup alduğu sekizyüz akçanın ikiyüz mu‘âmeleye tutulup 

altıyüz akçası Hüseyin’den Aydın’a hükm olunup vâki‘-i hâl defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-evvel sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Ahmed bin Seydî ve ‘Îsâ bin Mehmed ve Halîl bin ‘Osmân ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 
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179-4 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüdâverdi bin Şükrân ma‘a Süleymân bin Ahmed el-mütevelli ‘alâ 

Evkâf-ı ibn Sabuncu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüdâverdi meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mütevelli-i mezkûrdan ikibin akça almışidim cer-i vakfdan el-ân üzerimde vâcibü’l-edâ 

lâzımü’l-kazâ deynimdir dedikde merkûm Süleymân tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Ahmed el-Habbâz ve Seyyid Hüseyin bin Seyyid Memi ve Mehmed Çelebi 

bin Esedullah ve Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ve ‘Abdurrahman el-muhzır ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

179-5 Haymâne Resmî Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Behrâm bin ‘Abdullah el-havâle ma‘a Safer bin Mustafâ ‘âmil-i 

haymâne-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Safer merkûm Behrâm’ı meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

haymâne resmin taleb etdikde efendisi şehürlü olup cemî‘ ‘avârızın şehre viregeldüğü şuhûd-

ı ‘udûl ile sâbit olmağın ‘âmil-i mezkûra haymâne resmi hükm olunmayup talebi ile sebt-i 

sicil olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 

Şubat 1564). 

Be-mahzar Seydî Hüseyin bin Seyyid Şeyh ve Mehmed Çelebi bin Esedullah el-

mütevelli ve Mehmed bin Âhî ve Hamza Dede bin Gönül Dede gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

179-6 Da‘vâsı Olmadığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kul Hatun bint-i Hamza ma‘a Velî bin Karaca. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Kul Hatun fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Velî’de 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur deyu ikrâr idüp mezkûrenin ikrârın mezkûr Velî tasdîk idüp bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-evvel 

971 / 6-14 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mustafâ Beg el-mühtedî ve Hasan Çavuş emîn-i Mîrâbiye ve ‘Ömer Çelebi 

bin (...silik...) ve gayruhum. 

 

179-7 Alınan Borç Karşılığı Tîmâr Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı İlaldı bin Yağlı ‘an erbâb-ı tîmâr be-muvâcehe-i Kâsım Kâtib bin 

‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İlaldı Beg meclis-i şer‘de mezbûr Kâtip Kâsım 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Kâtib Kâsım’dan dokuzbinaltıyüz 

akça bi-tarîki’l-karz aldım beşbindörtyüzyirmiüç akça yazar bir atımı rehn virdim târîh-i 

kitâbdan otuz gün va‘de ile eğer otuz gün temâm oldukda zikr olan meblağı virmezsem zikr 

olan tîmârımı satup meblağ-ı mezbûr ala didikde mezkûr Kâtib Kâsım tasdîk idüp defter 

olundu gurre-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (1 Cemâziye’l-âhir 971 / 16 Ocak 1564). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Mustafâ Beg el-muhtedî ve Bekir Halîfe 

bin Hamza ve ‘Alî Çavuş oğlu ‘Abdî ve gayruhum. 
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179-8 Köle Olduğunu Kabûl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hayrullah bin ‘Abdullah nâm ‘Arab. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hayrullah ikrâr ve i‘tirâf kılup ben mezkûr 

Dolandı’nın  mülk-i müşterâ kuluyun beni (...silik...) satdı da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur 

dedikde merkûm Dolandı tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir li-sene 

ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564).  

Be-mahzar Ferruh Halîfe bin Hâcı Memi ve ‘Osmân bin Pîrî Fakîh ve ‘İvaz bin 

Mehmed ve Dâvud bin Hasan ve Seydi Fakîh bin Nebî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Mezkûr ‘Arab hâza el-ikrârı inkâr etdikden sonra sicilin (...silik...) şâhidlerden Ferruh 

Halîfe bin Seyyid Hâcı Memi ve ‘Osmân bin Pîrî Fakîh mezkûr (...silik...) muvâcehesinde 

şehâdet idüp gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î (...silik...). 

 

179-9 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm Beg bin Hasan ma‘a Pâşâ Beg ibn Hayreddîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm Beg ikrâr ve i‘tirâf kılup Ermenâk 

Kazâsı’nda Derecik sınurunda Kocaçukuru dimekle ma‘rûf yerimi cemî‘ tevâbi‘ ve levâhıkı 

ve eşcâr-ı müşmiresi ve tevâbi‘iyle mezkûr Pâşâ Beg’e sekizyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ 

etdim semenin kabz etdim dedikde sipâhîsi Mehmed bin Mehmed ma‘rifetiyle didike 

mezbûr Pâşâ Beg tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 

971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar eş-şuhûdü’l-mezbûrîn ‘Abdullah Çelebi bin Şucâ‘ ve Sinân bin Seydîhân 

ve Hızır bin Süleymân ve Memi bin ‘Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

180-1 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-i vekâlet-i Sinân bin Seydîhân el-vekîl ‘an Meryem bint-i Şemseddîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Meryem mezkûr Sinân Beg’i cemî‘ umûruna 

vekîl idüp vekâleti ‘Abdullah Çelebi bin İlyâs ve Hızır bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit 

olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî gurre-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1 

Cemâziye’l-âhir 971 / 16 Ocak 1564). 

Be-mahzar ‘Alî bin ‘Abdullah ve Bekir bin Süleymân ve ‘Abdî bin Mehmed ve 

gayruhum. 

 

180-2 Vakfdan Alınan Borc Da‘vâsı ve Kefâlet 

Kazıyye-i mütevelli-i Süleymân bin Ahmed meclis-i şer‘a Debbâğ Ahmed bin İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Süleymân meclis-i şer‘a mezbûr Ahmed’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp mütevellisi olduğum Dursunoğlu Mescidi mü’ezzinine vakf olan 

akçadan Lârendeli Hâcı ‘Abdulkâdir nâm kimesneden asl-ı mâldan otuz sikke ve mu‘âmele-i 

şer‘iyeden dört sikke altun olup işbu Ahmed kefîl-i bi’l-mâl olmuşdur taleb iderim deyüp 

ba‘de’l-inkâr Hâcı Mustafâ Çelebi bin Hâcı Lutfî ve ‘Alî bin Mehmed nâm müslümânlar 

edâ-i şehâdet içün hâzırân olup edâ-i şehâdet idüp zikr olan vakf akçadan mezkûr Hâcı 

‘Abdulkâdir üzerinde asıldan otuz sikke altun ve mu‘âmeleden dört altun olup işbu Ahmed 

kefîl-i bi’l-mâl olmuşdur şehâdet ideriz dediklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup kefâlet ile edâsına hükm olunup defter olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir (971) (1-

10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 
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Be-mahzar Hamza Çelebi bin Emrullah ve Yitilmiş Ağa bin Dâvud Ağa ve Hüseyin 

bin Hasan Fakîh ve ‘Abdî bin Sinân ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum. 

 

180-3 Muhâla‘a 

Kazıyye-i Fâtıma bint-i Mûsâ ma‘a zevci Taşeri. 

Vech-i tahrîr-i hurûf mezkûr Fâtıma meclis-i şer‘a mezkûr Taşeri’ni ihzâr idüp üzerine 

da‘vâ idüp işbu zevcim Taşeri bundan evvel mahkeme kapusunda ellibeş nakd akçam alup 

hul‘ tarîki ile beni boşadı deyüp ‘akîbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Mehmed bin Ahmed ve 

Ahmed bin Habîb nâm kimesneler edâ-i şehâdet idüp işbu Taşeri Fâtıma zevcesi mahkeme 

kapusunda ellibeş nakd akçasın alup hul‘ tarîki ile talâk virdi şehâdet ideriz dediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-

âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin Emrullah ve Yitilmiş Ağa bin Dâvud Ağa ve Hüseyin 

Beg bin ‘Abdullah ve Derviş bin Sefer. 

 

180-4 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i İbrâhîm bin Ahmed el-vekîl ‘an kıbel-i zevcehu Nefîse 

bint-i Hâcı Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Nefîse zevci mezkûr İbrâhîm’i babasından irs-i 

şer‘le intikâl iden hissesinin da‘vâ ve talebine vekîl idüp vekâleti Hızır bin Seydî ve Sevindik 

bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-

cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ Seydî Halîfe en-nâ’ib ve Nâzır Sinân Beg ve gayruhum. 

 

180-5 Ortaklıkdan Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘Osmân ma‘a Hüsrev Çavuş bin ‘Abdullah ve Halîl bin 

Karagöz. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Burhâneddîn Hamamı dimekle ma‘rûf hamamı mezkûr Halîl ile müşterek tutup sekiz altun 

harc etmişidim zikr olan sekiz altunu mezkûr Hüsrev Çavuş’dan alup kabz etdim yerine nasb 

etdim ba‘de’l-yevm varup mezkûr Halîl ile müşterek olalar dedikde mezbûrân Hüsrev ve 

Halîl tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 

Ocak 1564). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş ibn Bâli ve Seydî Fakîh en-nâyib ve ‘Osmân Halîfe 

bin ‘Alî Fakîh. 

 

180-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Safer bin ‘Acem ma‘a Lutfullah bin ‘Alî Fakîh el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Safer ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm Budak Kâdı 

Vakfı’ndan ikibin akça ve Yahyâ nâm kimesnede olan bin akçaya kefîlin cem‘an üçbin akça 

lâzımü’l-edâ deynimdir dedikği mezbûr Lutfullah talebi ile defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Evvelü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563). 

Be-mahzar Bostân bin İlyâs ve Hızır bin Nebî ve Velî Dede bin ‘Îsâ ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 
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180-7 Nafaka Takdîri 

Kazıyye-i takdîr-i nafaka Habîbe bint-i Hüseyin Dede el-müteveffâ. 

Faraza ve kaddare nafaka Habîbe bint-i Hüseyin Dede ve hammamihâ ve sabûnihâ ve 

kisvetihâ ve ve li-sâ’ir havâyicihâ ez-zarûriyyeti min târîhihi külli yevmin dirhemeyn bi-

talebi ümmühâ Cihân bint-i ‘Abdullah ve hiye fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve rü’yetihâ en 

testevfî el-meblaği’l-mezbûr ve yusraf ileyhâ sümme terci‘u fî mâlihâ el-müntakil ileyhâ min 

ebîhi el-mezbûr fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhire sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 

Ocak 1564). 

Be-mahzar Habîb Dede bin Hasan ve ‘Abdî Çelebi bin Küpeli ve Ahmed Halîfe bin 

Hüseyin Fakîh ve Mustafâ bin Sofî. 

 

180-8 Yer Tasarrufu Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emîr ‘Alî bin Kemâl Şerbetî ma‘a Pîr ‘Alî Dede ve Mûsâ ve Ferhâd 

ve Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emîr ‘Alî karındaşı Avdıl tarafından ıslâh-ı âtîye 

Emre Dede bin Bâli ve Hasan bin Balşe(?) şehâdetleriyle vekâleti sâbit oldukdan sonra 

asâleten ve vekâleten ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i Karaüyük sınurunda kıbleten 

Bölükbaşı’na ve şarken Kâsım Bendi’ne ve şimâlen ‘Osmân Bendi’ne ve garben Eğricekul 

Bendi’ne müntehî olan yeri mezkûr Pîr ‘Alî ve müşterekleriyle bundan akdem boz ve hâlî 

olmağın beş sikke altuna tapuya müstehak olup almışlar idi hâliyâ biz zikr olan yer 

babamızdan kaldı deyu nizâ‘ etmişidik el-ân müslümânlar mutavassıtûn olup mezkûr 

mahdûd yerin içinde taht-ı zirâ‘atımızda olan on dönüm yerden mâ‘adâsın tansîf idüp nısfın 

mezkûr karındaşım ile bana virüp ve nısf-ı âharın mezkûr Pîr ‘Alî ve Dede ve Mûsâ ve 

Ferhâd’a virüp sulh eylediler biz dâhî müslümânların ıslâhın kabûl idüp da‘vâmızdan 

vazgelüp ferâgat etdik eğer hilâf-ı zikr da‘vâ olunursa ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya 

dedikde mezbûrlar tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 

(1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Sinân Çelebi en-nâ’ib ve Pîr Hasan Çavuş bin Erdoğdu ve Süleymân Beg 

bin Dâvud ve Hasan Ağa bin Günetoru ve Hâcı Mehmed bin Devrân ve Cemâl bin Mehmed 

ve ihve İbrâhîm ve Hasan Ağa bin Emîrşe ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

181-1 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Akarra ‘Abdî bin Yûsuf ma‘a Üveys bin ‘Alî.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî fî mecli’ş-şer‘ bi’t-tav‘ mezkûr Üveys 

muvâcehesinde ikrâr idüp bundan akdem mezkûr Üveys’den havlu-i Sâhibyakası’nda bir 

bağın almışidim hâliyâ zikr olan bağın meblağdan oniki deynimdir dedikde mezkûr Üveys 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-

âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Velî Sofî ve Şucâ‘ Halîfe bin (boş) ve gayruhum. 

 

181-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Arab bin Polâd el-vasî ma‘a Hamza bin Seydî. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Arab meclis-i şer‘a mezbûr Hamza’yı ihzâr 

idüp işbu Hamza’ya yüzkırk akçaya bir merkeb bey‘ eyledim bir altunum kaldı taleb iderim 

deyüp mezkûr Hamza’ya su’âl olundukda iki akça deynim kaldı bâkîsini virdim deyüp 

mezkûr ‘Arab inkâr idicek Halîl bin ‘Îsâ ve ‘Alî bin Şa‘bân şehâdet idüp mezkûr Hamza 

mezbûr ‘Arab’a merkeb bahâsından yüzotuzsekiz akçasını virüp iki akçası bâkîdir deyüp 

ba‘de’t-tahlîf şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu. 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin Hüsâm ve Velî bin Latîf ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve 

gayruhum. 

 

181-3 Vakıf Ev Mülkiyeti Anlaşmazlığı 

Kazıyye-i Ahmed bin ‘Abdullah ma‘a İbrahîm bin Aslan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki merhûm ‘Alî Pâşâ Vakfı’nın mütevellisi olan mezkûr 

Ahmed meclis-i şer‘a merkûm İbrahîm’i ihzâr idüp zikr olan vakfdan üçbinkırk akçaya rehn 

olan İbn Kazgan Mahallesi’nde hudûdu ahâlisi katında ma‘lûm olan evi sen satdurup akçasın 

almışsın dedikde merkûm İbrahîm zikr olan ev senden mukaddem ben kırâ’at(?) etdim 

tutduk ve Ferîk(?) Kürsüsü Vakfı’ndan onbin akçaya rehndir dedikde mezbûr Ahmed 

mukaddem rehn etdüğünü inkâr idüp İbrâhîm’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden İbrahîm bin İlyâs ve Derviş bin Pîrî mezkûrdan mukaddem mezbûre Hatun 

Vakfı’ndan üçbin akçaya rehndir deyu şehâdet etdiklerinde vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar İbrahîm bin İlyâs ve Mustafâ bin Seydî Ahmed ve Şâhî Sinân bin Mustafâ 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

181-4 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kürdî bin Kemâl ma‘a Mehmed bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kürdî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Mehmed’den beşyüz akçaya bir at aldım ikiyüz akçasın virdim üçyüz akçasın 

yapucu ‘Alî’ye havâle etdi bir ulak virdim hesâblaşdım dedikde mezbûr ‘Alî dahî yüzelli 

akçaya bir ulak aldım dedüğü tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-

âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn.  

 

181-5 Va‘de İle Köle Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan Çavuş bin Ahmed ma‘a Mahmûd Beg bin ‘Abdullah ez-zevâk. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Hasan Çavuş fî meclisi’ş-şer‘ merkûm Mahmûd 

Beg muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup ‘Alî nâm emred kulumu mezkûr Mahmûd Beg’e 

târîh-i defterden yirmibeş gün va‘de ile yüzyirmi altuna bey‘ etdim dedikde mezbûr Mahmûd 

Beg dâhî mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire 

fî’l-yevmi’r-râbi‘ şehr-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (4 Cemâziye’l-âhir 971 / 19 Ocak 1564). 

Be-mahzar ‘Alî Beg bin ‘Abdullah ve Seydî Fakîh bin ‘Abdurrahman ve 

‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Emrullah bin Mûsâ ve Karagöz bin ‘Alî ve Ramazân Beg 

bin ‘Abdullah ve gayruhum. 
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181-6 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i Şâhî bint-i Mezîd ma‘a bintihu Emîne bint-i Beşen. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Emîne meclis-i şer‘a anası mezkûra Şâhî’yi 

ihzâr idüp takrîr-i kelâm idüp karındaşım Pîrî nâm kimesne fevt olup metrûkâtından bana 

intikâl iden hisse-i şâyi‘amı taleb iderim dedikde vâledesi mezkûr Şâhî oğlum mezkûr Pîrî 

sağdır  deyu inkâr idüp mezkûreden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Sarı bin 

Eyne Hoca (ve) Kökez bin Yûsuf edâ-i şehâdetçün hâzırân olup mezkûr Pîrî İslâmbol’dan 

bizim ile çıkup İznik’e geldüğünde fevt olup namâzında bile hâzır idük ba‘zı olan metrûkâtın 

emîn-i beytü’l-mâl alup kabz etdi deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn 

sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ Sinân Çelebi bin Muhyiddîn en-nâ’ib ve Kara Sinân Beg bin Pîrî 

ve İbrâhîm bin Koca ve gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûre Şâhî ikrâr idüp oğlum müteveffâ Pîrî Mahalle-i Sungur el-ân sâkine 

olduğum ev ve Dikilitaş kurbunda olan iki tahta bağ müteveffâ-i mezkûrun mülküdür deyu 

ikrâr etdükde bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 

16-25 Ocak 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

181-7 Borcun Bir Kısmının Alınıp Bir Kısmından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ ma‘a Süleymân Beg bin Hamza gurebâ-

i yesâr Yahyâ ve Hızır Bâli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bazarbaşı Hüseyin fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr 

Süleymân Beg muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp bundan akdem mezkûr Süleymân’a 

binüçyüz akça karz virüp hâliyâ meblağ-ı mezkûrun sekizyüz akçasın alup mâ‘adâ beşyüz 

akçasından vazgelüp ferâgat etdim şu şart üzere ki mezkûr Süleymân’ı bir husûsçün 

za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda habs etmişidi fî hilâf-ı vâki‘ habs idüp cerîme aldı deyu 

Bostân Çavuş mübâşeretiyle şer‘le mezkûriçün hükm-i şerîfe getürmüşidi ol da‘vâdan 

ferâgat etmek üzere ben dâhî beşyüz akçamdan ferâgat etdim dedikde mezkûr Süleymân dâhî 

ikrâr idüp husûs-ı mezkûrun istimâ‘ı içün müşârün-ileyh Bostân mübâşeretiyle hükm-i şerîfe 

ibrâz etmişidim mezkûr olan da‘vâmdan vazgelüp cerîme içün at ve ba‘zı esbâb alup kabz 

idüp ferâgat etdim ba‘de’l-yevm tecdîd-i da‘vâ ve taleb idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ 

olunmaya didikde mezkûrlar birbirlerini ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp vâki‘-i hâl bi’t-

taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 

16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Ahmed Çelebi ibn Hüdâyî ve Mevlânâ ‘Ömer 

Halîfe bin Yûsuf ve Bostân Beg bin Hasan ‘an çavuşân ve gayruhum.  

 

182-1 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdullah bin Mûsâ nâm ‘Arab be-muvâcehe-i ‘Osmân bin ‘Ömer el-

vekîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr ‘Abdullah meclis-i şer‘de mezkûr vekîl ‘Osmân 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu ‘Osmân’ın müvekkili olan Hâcı İbrâhîm’den onbir sikke 

altuna bir deve iştirâ eyledim altı altun deynim vardır deyüp mezkûr ‘Osmân va‘deyi inkâr 

idüp mezkûr ‘Abdullah isbât idecek olup defter olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir sene 971 

(1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564).  
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Be-mahzar fahrü’l-akrân Ahmed Beg müteveffâ ve Bâli bin ‘Abdullah ve Seydullah 

bin Hızır. 

 

182-2 Tîmâr Mahsûlünün Mîriye Alınması 

Kazıyye-i Karye-i Künbed tâbi‘-i Konya. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki karye-i mezkûrenin hâsıl-ı sâlâriyesi yüzyirmibeş akça 

tîmâr olup bu târîhe gelince mahlûl olup hâliyâ ‘Alî nâm kimesne ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e 

Rebî‘ü’l-âhiri yirmibirinde mahlûlden tîmâr virüp mahlûl olan zemânın mahsûlü mîrîye 

müteveccih olmağın havâle-i ‘âmme Hüseyin Beg zîde kadruhu talebiyle sebt-i sicil olundu 

hurrire fî  evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 

1564).  

Be-mahzar Budak Emîn bin İslâm ve Hızır el-muhzır ve Hâcı Mehmed bin Hâcı Mûsâ 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

182-3 Ra‘iyyet Resmî Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüdâverdi bin İbrâhîm der-Kazâ-i Anamur tâbi‘-i Yuvalu ‘an 

Cemâ‘at-i Bahşişler(?) ma‘a Süleymân Beg bin Mustafâ Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüdâverdi fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Süleymân 

Beg mahzarında bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp kazâ-i mezkûreden Yuvalu’ya tâbi‘ Cemâ‘at-i 

Bahşişler’den Süleymân Beg’ün ra‘iyyeti oğlu ra‘iyyetiyim kadîmü’l-eyyâmdan rüsûm-ı 

bennâkım mezkûra edâ idegeldim didikde sûret-i cedîd-i hâkânîye dâhî nazar olundukda fî’l-

vâki‘ mukayyed bulunmağın ba‘de’t-tasdîk vâki‘-hâl bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu hurrire fî 

evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin Emrullah ve Hızır bin Ya‘kûb ve Hâcı bin Yûsuf ve 

‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum. 

 

182-4 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Sadık bin ‘Abdullah ve Ya‘kûb bin ‘Abdî ve Ferâşî bin ‘Abidîn. 

Mezkûrlar şurb-ı hamr itdüklerine ikrâr idüp za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda talebiyle 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr  (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

 

182-5 Vakfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Ahmed ma‘a ‘Abdî bin Hamza el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Alaca 

Mescid Vakfı olan bin akça alup İbn Sâlih Mahallesi’nde kıbleten Kara Mustafâ ve şarken 

sûr ve şimâlen tarîk ve garben İmîrza mülküne hudûdu müntehî olan evimi bey‘ idüp târîh-i 

defterden bir yıla yüz akça icâreye virdim dedikde mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 

Ocak 1564). 

Be-mahzar Velî bin Mustafâ ve İdrîs bin Nebî ve İbrahîm Dede bin ‘İvaz ve Sâlih bin 

Mahmûd ve Ahmed bin Kâsım. 

el-kefîl-i bi’l-mâl Sinân bin Hızır Fakîh. 

 



424 

 

182-6 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Sâlih bin Mahmûd ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Pîrlî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre ‘Âyşe’nin bağ kurbunda Selîfâr’da kıbleten 

Mustafâ mülkü ve şarken ‘İvaz ve şimâlen müvekkile ve garben Lutfullah mülküne hudûdu 

müntehî olan bağını bey‘e merkûm Sâlih’i vekîl itdüğü Mehmed bin İbrâhîm ve Ahmed bin 

Mûsâ şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra zikr olan bağı Hüsrev bin Küreci’ye yirmibeş 

altuna bey‘ etdim deyu ikrâr etdi hüccet virildi ve fî’t-târîh el-m. (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 

16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Sinân bin Haydar ve Kara Kâdı bin ‘Alâ’eddîn ve Şeker bin ‘Alî ve 

Süleymân bin ‘Abdullah ve Ahmed bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

182-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı bin İbrahîm ma‘a Mehmed bin Hızır ve ihve Seydî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed ve karındaşı Seydî meclis-i şer‘a 

merkûm Hâcı’yı ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ kılup Karye-i Hatîb’da kıbleten İbrahîm yeri ve 

şarken Mehmed yeri ve şimâlen Hızır Fakîh yerine ve garben mezkûr İbrahîm mülküne 

hudûdu müntehî olan evin altı dönüm yer sende rehndir şer‘le taleb iderim dedikde mezbûr 

Hâcı zikr olan yeri baban Hızır benüm babam İbrahîm’e dörtyüz akçaya satdı didikde 

gıbbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Hızır Fakîh bin İbrahîm ve Nasûh bin ‘Abdullah mezkûr 

Hızır zikr olan yeri mezkûr Mehmed’in babası İbrahîm yirmi yıldan ziyâdedir satdı ve aldı 

dedikde vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-

10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564).  

Be-mahzar Hâcı bin ‘Abdullah ve Hasan Halîfe bin Mahmûd ve el-Hâc ‘Alî bin 

İbrahîm ve Safer bin ‘Alî Fakîh ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

182-8 Vakfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bostân bin Ahmed ma‘a Süleymân bin Ahmed el-gazzâz el-

mütevelli-i ‘alâ Evkâf-ı Dursun-zâde Mescîdi minâresi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bostân fî meclisi’ş-şer‘ bi’t-tav‘ ikrâr idüp 

evkâf-ı mezbûre akçasından mütevelli-i merkûm yedinden beşyüz akça alup Mahalle-i İbn 

Kazgan’da kıbleten İbrâhîm Sofî ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen Murâd ve garben ‘Abdî 

mülküne müntehî olan evimi bey‘ idüp gurre-i Cemâziye’l-âhirden ilâ sene-i kâmile altmışüç 

akça icâreye aldım didikde mütevelli-i mezkûr el-Hâc Süleymân’ı ikrâr-ı muharrerinde 

tasdîk idüp ve zarar-ı mâla Gaybî bin İbrâhîm kefîl olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî 

evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Hâcı Sefer bin Mustafâ ve İbrâhîm Sofî bin İlyâs ve Hayreddîn bin ‘Alî 

Dede ve Mustafâ Çelebi bin Hamza ve Nasûh Çelebi bin Cemâl ve gayruhum. 

 

182-9 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Mûsâ bin Pîrî ma‘a Bâli bin Nasûh. 

(Vech-i tahrîr-i) hurûf budur ki mezkûr Mûsâ fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp at bahâsından 

mezkûr Bâli’ye beşyüz akça deynim vardır dedikde mezkûr Mûsâ tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564).  

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 
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182-10 Vakfa Âyid Olan Bağ Yerinin Kirâya Verilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çelebi el-mütevelli ma‘a Ferruh Beg ibn 

‘Abdullah el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur Bâli Hatun Eczâsı Vakfı’ndan Bâli Çelebi nâm mezra‘ada 

kıbleten Ferruh Beg evine ve şarken ve şimâlen ve garben vakf-ı mezkûra hudûdu müntehî 

olan bağçe yerini mezkûr Ferruh Beg târîh-i defterden doksan yıla her on yılda bir ‘akd-ı 

cedîd olmak üzere yılda beş akça icâreye virdim dedikde mezbûr Ferruh Beg kabûl idüp 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 

16-25 Ocak 1564).  

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Hasan bin ‘Abdullah ve Ca‘fer bin 

‘Abdullah. 

 

182-11 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Bilâl bin ‘Abdullah. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğüne Mahmûd bin Mehmed (ve) İbrâhîm bin 

Hüsâm şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

183-1 Borç Karşılığı Hizmet Etmeyi Ta‘ahhüt 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kademlü bin Nûrullah ‘an Karye-i Sulutas ma‘a İbrâhîm bin ‘Ömer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kademlü ikrâr ve i‘tirâf kılup ba‘zı kimesnelere 

deynim olup habs olunmuşidim hâliyâ mezkûr İbrahîm’den yediyüz akça alup deynime 

virdim ve târîh-i defterden dört yıla nesfimi icâreye virüp hizmet idicek oldum didikde 

mezbûr İbrahîm tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-

10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564).  

Be-mahzar Sinân Çelebi bin Mehmed ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve Mehmed bin 

Ahmed ve Durak bin Seydî Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

183-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı İshâk bin Bulgar ma‘a Cemâl bin Satı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İshak mezkûr Cemâl’i meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

takrîr-i da‘vâ kılup Selendi Kazâsı’nda Burhân nâm karyede tîmârım hissesin beş altuna 

satdım şer‘le taleb iderim dedikde mezkûr Cemâl inkâr idüp İshak’dan beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Mehmed bin Hüseyin ve İbrahîm bin Hâcı mezkûr İshak 

merkûm Cemâl’e zikr olan karyeden tis‘a ve seb‘in ve tis‘ami’e yılında vâki‘ olan hissesin 

beş altuna satdı deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar Velî Dede bin Mûsâ ve Hamza Çelebi bin Emrullah Çelebi ve ‘Osmân 

Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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183-3 Vakıf Yer Da‘vâsı 

Kazıyye-i naklet ‘an sicil Mevlânâ ‘Osmân Halîfe el-me’mûr-ı ‘akdü’l-kazıyye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ertaş Kapusu hâricinde Medrese Mahallesi Mescidi’ne 

muttasıl vakf bağçe husûsunda nizâ‘ vâki‘ olup şer‘le görülmesiçün bu nakl gönderildikde 

üzerine varıldıkda Ahmed bin İlyâs ve ‘Alî bin Yûsuf Fakîh zikr olan bağçe müteveffâ 

İlyâs’dan intikâl etdi yeri vakfdır üzerinde çubuğu ve ağacı İlyâs’ındır bize intikâl etdi deyu 

da‘vâ etdiklerinde mescid-i mezkûr imâmı Yûsuf Fakîh zikr olan bağçe mescid-i mezkûrun 

vakfıdır çubukları dâhî vakfındır İlyâs yatırdı ve âhar çubuk aşıladı dedikde mezkûr Ahmed 

ve ‘Alî Beg da‘vâlarına mutâbık temessükleri olmadığı ecilden i‘tirâfları mucîbince zikr olan 

bağçe ki kıbleten Muharrem mülkü ve tarafeynden tarîk ve mescid ile mahdûddur mescid-i 

mezkûrun vakfına hükm olunup ve bağçeye açılan hâdis kapu ve pencere yapılmasına hükm 

olunup sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 Cemâziye’l-

âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Be-mahzar el-Hâc Kademeri bin Hamza Fakîh ve Ahmed bin Güvendik ve İbrâhîm bin 

Durmuş ve Hâcı bin İnsân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

183-4 Vakf Yerinin Kirâya Verilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Şeyh Sadaka el-mütevelli-i ‘alâ evkâf be-muvâcehe-i Mustafâ 

bin Mûsâ.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed Dede meclis-i şer‘de mezbûr Mustafâ 

muvâcehesinde ikrâr idüp mütevellisi ve şeyhi olduğum Şeyh Sadaka Sultân’ın evkâfından 

Emîrdüşen havlusunda hudûdu kıbleten İsmâ‘îl ve şarken Muharremoğlu yerine şimâlen 

Mehmed’e ve garben Nasûh’a müntehî olan bağını târîh-i kitâbdan doksan yıla her üç yılda 

bir ‘akd-ı cedîd olmak üzere her senede kırk akçaya icâre-i tavîleye işbu Mustafâ’ya virdim 

deyüp mezkûr Mustafâ dâhî vech-i meşrûh üzere zikr olan yeri yılda kırk akçaya icâreye 

aldım didikde tarafeynin ikrâr ve tasdîk talebleriyle defter olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (10 Cemâziye’l-âhir 971 / 25 Ocak 1564).  

Be-mahzar Nûrullah bin Hızır ve Bekir Halîfe bin Hamza ve Nasûh bin Güvendik ve 

İsmâ‘îl bin Hâcı Yahyâ ve Mustafâ bin ‘Alî. 

 

183-5 Yasak Olan İçkiyi Sattığının İspâtı 

Kazıyye-i kıdvetü’l-akrân Durmuş bin ‘Abdullah ma‘a Sultân bin Karagöz ez-zimmî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Durmuş Voyvoda zimmî mezkûr Sultân’ı 

meclis-i şer‘a ihzâr idüp muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp pâdişâh-ı ‘âlempenâh hulidet 

hilâfetuhu hazretleri hamr bey‘inin ve şurbunun men‘i içün hükm-i şerîf vâcibü’t-teşrîf vârid 

olmuş iken hâliyâ bir kimesne hamr bey‘ itmesin didikde mezkûr zimmî Sultân’dan su’âl 

olundukda inkâr idüp mezkûrdan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslîminden İshak bin 

Mehmed ve Hüseyin bin Ahmed ve Mûsâ bin İnsân nâm kimesneler edâ-i şehâdet idüp 

mezkûr zimmî Sultân Beg kullarından iki nefer kimesnelere bir desti şarâb virüp ve 

yasakcılardan el-Hâc Ahmed rast gelüp bizi da‘vâ idüp vardık mezkûr Sultân elinde bir 

büyük desti içinde şarâb mezkûr Beg kullarına virdi deyu şehâdet etdiklerinde ba‘de’t-

ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfü’l-‘âdî hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mustafâ Beg el-muhtedî ve Hüsrev Çelebi bin Mustafâ ve Bostân Çelebi 

en-nâ’ib ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum. 
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183-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Üveys bin Hızır ma‘a Mûsâ bin Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Üveys meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Bezzâzistân Mescidi’nde Takyeci Sinân vaz‘ etdüğü kürsü vakfından mezkûr Mûsâ üzerinde 

dörtbin akça vardır zikr olan akçayı mezkûr Mûsâ elinden ben aldım muhdes Mehmedçelebi 

Mahallesi’nde kıbleten ‘Abdî mülkü ve şarken tarîk ve şimâlen Hâcı Pîrî mülküne hudûdu 

müntehî olan evimi bey‘ idüp ayda otuzüç akça icâreye kabûl etdim didikde mezbûr Mûsâ 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 

971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Dâvud el-habbâz ve Hamza bin Selîm ve İbrâhîm bin Mehmed ve el-Hâc 

Kalender bin Yahyâ ve Mustafâ bin ‘Îsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

183-7 Vekîl Ta‘yîni ve Mülk Satışı  

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Nasrî bin Sefer ‘an kıbel-i ümmühu Safiye bint-i Velî ve 

Fâtıma bint-i Sefer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nasrî’nin meclis-i şer‘de mezbûretân Safiye ve 

Fâtıma taraflarından bey‘-i âtîyeye vekâleti Halîl bin Hamza ve İbrâhîm bin Halîl 

şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup defter olundu fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (1-10 

Cemâziye’l-âhir 971 / 16-25 Ocak 1564). 

Ba‘dehu mezkûr vekîl Nasrî asâleten ve mezbûretân taraflarından vekâleten ve Selîme 

ve Sittî bint-i Sefer tarafından vesâyeten li-ecli’l-bey‘a Hâcı Mehmed bin Mehmed 

muvâcehesinde ikrâr idüp ‘Abdurreşîd havlusunda yer ki hudûdu kıbleten mezkûr Hâcı 

Mehmed ve şarken Gülek ve şimâlen tarîk-i ‘âmma ve garben benim mülküme müntehîdir 

müştemildir fevkânî ve tahtânî iki ev ve bir tâbhâne ve bir örtmeyi ve bir mahûtayı ve evin 

kıbelden yanında bir mikdâr yeri evin divârı burnundan kayısı ağacına varınca işbu Hâcı 

Mehmed’e sekizyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp semen-i mezkûru kabûl ve kabz eyledim 

dedikde mezkûr Hâcı Mehmed tasdîk idüp (defter olundu). 

Be-mahzar Süleymân bin Hüdâverdi ve Ahmed bin Hâcı İlyâs ve Mehmed bin Îvad 

Beg ve Memi bin Yûsuf ve Süleymân bin Ahmed ve İbrâhîm bin Halîl ve Halîl bin Hamza. 

 

184-1 Mîrâs Hissesinin Temlîk Edilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl Baba bin Derviş Mahmûd ma‘a Sinân Çelebi bin el-Hâc Murâd 

el-vekîl ‘an kıbel-i Mehmed Ağa bin Hızır el-vasî ‘alâ mesâlih-i Mehter bint-i Derviş 

Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl Baba meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup müteveffâ karındaşım Derviş Ahmed muhallefâtından beş dâne dülbent ve peştemâl iki 

şâh-ı düstûr ve bir dâne al çenber ve bir altun ve sîm köstek ve bir uçkur ve bir don ve bir 

gömlek ve bir altun cevheri armûdî cevheri küpe ve bir altun yüzük ve bir sarâyî çatma 

yorgan ve bir nakışlı çarşab başı dört kıt‘a ve iki bezili sahan ve iki çarhî sahan ve bir deve 

yükü zili ve bir seki minder ve bir yasdık ve bir demür fener ve bir sarılı kalice ve bir tek 

sepet ve bir demür ıbrık ma‘a leğeni ve bir cam tas tepsisiyle ve üç depeli tepsi ve bir kutu 

def‘a bir köhne tâbe bu cümle esbâbdan hissemi karındaşım kızı mezbûre Mehter’e temlîk 

etdim hasbeten lillah da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mezbûr Sinân Çelebi vasî-i mezbûr 

tarafından bi’l-vekâle tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 

(11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 
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Be-mahzar Mustafâ Beg el-mühtedî ve İbrâhîm bin Hâcı Mehmed ve İbrahîm Beg bin 

Pîrî Beg ve Bekir Fakîh bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

184-2 Hisse Satışıyla Ortaklıktan Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Pîrî ‘an Karye-i Karkın be-muvâcehe-i Bahşâyiş bin ‘Âşık 

‘ani’l-karyeti’l-mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mûsâ meclis-i şer‘de mezbûr Bahşâyiş 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup Kutuboğazı dimekle ma‘rûf dört 

dönüm yeri ve Gölcük dimekle ma‘rûf sekiz dönüm yeri işbu Bahşâyiş iştirâk üzere tapuya 

almışidim hâliyâ zikr olan yerlerden kendü hissemi altı altuna mezkûr Bahşâyiş’e bey‘ 

eyledim meblağ-ı mezbûru alup kabûl ve kabz eyledim didikde mezkûr Bahşâyiş mukırr-ı 

mezkûru ikrâr-ı muharrerinde bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Kalaycı Nâsuh bin Durak ve Çalabverdi ‘an Karye-i Tekye ve Sarı bin 

Habîb ve Oruç bin Habîb ve ‘Abdurrahman bin Latîf. 

 

184-3 Bir Mikdâr Yerin Vakıf Yeri Olduğunun Da‘vâ Edilmesi 

Kazıyye-i Lutfî bin Mustafâ el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Mescid Mahalle-i Bordabaşı 

ma‘a Mehmed bin Satı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mütevelli-i mezkûr Lutfî meclis-i şer‘a mezbûr 

Mehmed’i ihzâr idüp taht-ı tasarrufunda olan bir mikdâr yer ki hudûdu kıbleten Hoca ‘Ömer 

ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen Hâcı Memi ve garben mezkûr Satı’ya müntehîdir zikr olan 

mescid-i mezkûrun evkâfındandır şer‘le vakf içün taleb iderim dedikde gıbbe’l-inkâr 

Mehmed bin Ümmet ve Hâcı bin Kemâl mezkûr mescidin evkâfındandır deyu şehâdet 

etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-

cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Bekir Fakîh bin Hamza ve Hâcı Memi bin Pîrî ve Sinân (bin) Hızır Fakîh 

ve gayruhum. 

 

184-4 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Memi bin Yûsuf  ma‘a Çalabverdi bin Mustafâ ve Emrullah bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Memi Beg mezkûrân Çalabverdi ve Emrullah 

üzerinde yüzdoksanbeş akça hakkı olup virelüm dedikleri Mustafâ bin Kurd Ahmed ve 

Bâyezîd bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Sinân Halîfe bin Mehmed ve Yûsuf Efendi el-müderris ve Velî bin Latîf ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

184-5 Yerin Vakf Olunduğunun Tescîli 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Gödene’den Kâbil bin Mehmed meclis-i şer‘de 

karye-i mezbûre mescide imâm olan Ramazân bin Îvad muvâcehesinde ikrâr idüp kıbleten 

yola şarken Derzioğlu Pîrî dimekle ma‘rûf yere ve şimâlen Cemîle ve garben değirmene 

hudûdu müntehî olan yer vakfdır kadîmden vakfa tasarruf olunagelmişdir babam Mehmed 
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vakf eylemişdir didiği mezkûr imâm ve sâyir cemâ‘at talebiyle defter olundu fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Yûnus Efendi el-müderris ve Yâdigâr bin 

Sultânşe ve Mûsâ bin Yûsuf Nasûh ve Hâcı bin ‘Abdullah. 

 

184-6 Borç İkrârı 

Akarra Menteşe bin Hâcı bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi selâsemi’e ve sünûn 

dirhemen fazıyyen râyicen fî’l-vukû‘ Pîr ‘Alî bin Îvad musaddikan min kıbleten ikrâr ve 

tasdîkan şer‘iyyen cerâ zâlike fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 

971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Mustafâ bin Hüseyin ve ‘Osmân bin 

İskender. 

 

184-7 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Kamer bint-i Ferhâd ma‘a Fâtıma bint-i Sarı Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Kamer merkûme Fâtıma’yı meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ kılup Karye-i Sarâc’da hudûdu hüccetinde mestûr iki kıt‘a bağ ve bir kıt‘a 

bostânlık benim ‘ammim Îvad’ın mülküdür Emrullah nâm kimesneden satun aldı bende 

emânet kodu ‘ammümün mülküdür deyu da‘vâ etdikde mezbûre Fâtıma’nın elinde mezkûr 

Îvad’ın ve karındaşı Haydar’dan satun alduğuna hüccet olup ve mezkûre Fâtıma ben bir 

husûs içün Emrullah’a satmışidim Emrullah’dan ‘ammim benim akçam ile bana satun 

alıverdi didikde gıbbe’l-inkâr Süleymân bin Habîb ve Yûnus bin Erdi’nin zikr olan yeri 

Emrullah’dan Fâtıma satun aldı deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup mezkûr bağlar ve bostânlık Fâtıma’ya hükm olunup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Yûnus Efendi el-müderris ve Muhyiddîn bin ‘Osmân ve Ümmet bin Kara 

ve Hızır bin İbrahîm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

184-8 Mukâta‘a Geliri Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrârıhâ-i Mustafâ Beg el-mühtedî ve İbrâhîm Beg el-emîn-i ihtisâb ve gayrı 

aklâm-ı der-nefs-i Konya ber-vech-i iştirâk. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki emîn-i mezkûrlar fî meclisi’ş-şer‘ bi’t-tav‘ ikrâr idüp 

emânetimize dâhil olan Karye-i Gödene Emîrâne’sin mukâta‘aya alan Hüseyin Kethüdâ 

yedinden elli sikke altun alup kabz etdik dediklerinde mezkûr Hüseyin Kethüdâ mezkûrları 

ikrâr-ı muharrerlerinde vicâhen tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-

cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Bostân Çelebi en-nâ’ib ve ‘Abdî el-muhzır ve Mehmed el-muhzır. 

  

185-1 Diyet Da‘vâsında Sulh ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Emre el-vasî ‘alâ mesâlih-i yetîm-i Hamza el-maktûl 

ma‘a Mehmed bin Oğulbegi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan akdem 

maktûl olan mezkûr Hamza’nın diyeti taleb olundukda bi-ıslâhi’l-müslimîn mezkûrdan 

inkârdan altıbin akçaya sulh olunmuşidi meblağ-ı mezkûrun ikibin akçasın Mehmed 
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Ağa’dan kabûl etdim binbeşyüz akçasın dahî mukaddemâ almışidim ikibinbeşyüz akça bâkî 

kalmışidi meblağ-ı mezkûra zevcesi Sipâhî bint-i Sâlih ve ibnihu Ümmet bin Mehmed kefîl-i 

bi’l-mâl oldular dedikde mezkûrlar kefâleti ikrâr etdiklerinden sonra vâki‘-i hâl sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 

4 Şubat 1564). 

Be-mahzar ve Hüseyin bin Mehmed ve Sinân Çelebi bin Murâd ve Hâcı bin Mehmed 

ve Mustafâ bin Ahmed ve Velî bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

185-2 Vakf Yeri Tasarruf Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Hasan ma‘a Güvendik ve âhîhu Hüseyin ibnite Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘a mezkûrân Güvendik ve 

Hüseyin’i ihzâr idüp muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp havlu-i Hocacihân’da bir mikdâr 

vakf yer icâreye almışidim varup tasarruf iderken mezkûrlar zikr olan yeri sana tasarruf 

etdirmeziz deyu muhkem lett etdiler şer‘le lâzım geleni taleb iderim dedikde mezkûrlardan 

su’âl olundukda inkâr idüp mezbûrdan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden ‘Alî bin 

Ya‘kûb ve Muharrem bin Yûsuf mezkûr ‘Alî’yi muhkem lett etdiler deyu şehâdet-i şer‘iye 

etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-

cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Sinân Çelebi bin Murâd ve Hâcı es-Sâyim ve Mehmed Çelebi bin Ahmed 

ve gayruhum. 

 

185-3 Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ümmet bin ‘Alî el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı ‘Alî bin Hamza ma‘a 

Kerîm bin ‘Abdurrahman.   

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr vasî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup benim 

yetîm-i mezkûr Kerîm’de binyediyüz akçasına evi bi’t-temâm alup kabz etdim da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur dedikde mezbûr Kerîm tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Sarı İbrahîm bin Etmekkoçu(?) ve oğlu ve ‘Alî bin Nûrullah ve Mustafâ bin 

Hâcı ve Nûrullah bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

185-4 Yer Satışı 

Kazıyye-i hüccet-i maktûne-i Ya‘kûb(?) bin fahrü’l-kuzât mevlânâ ‘Alâ’eddîn Efendi 

dâmet fezâ‘iluhu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Bagliler’den ‘Alî bin Yûsuf Fakîh meclis-i şer‘-i 

şerîfe ikrâr ve i‘tirâf kılup karye-i mezbûre sınuru içinde zikr hudûddan müstağni şehâdetihâ 

‘inde’l-ahâlihâ ma‘rûf ve meşhûr olan tahmînen bir çiftlik yerlerimi tevâbi‘leri ve levâhıkları 

ile külli’l-hudûd ve’l-hukûk hâmilen hâze’l-kitâb Pîr Ahmed bin Ramazân ve Hüseyin bin 

Menteşa’ye dörtyüz fızza râyici’l-vakt akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp kabz-ı semen ve teslîm-i 

mebî‘ eyledim ba‘de’l-yevm müştereken mülkiyet üzere tasarruflarında ola didikde karye-i 

mezbûreye berât-ı pâdişâhla ber-vech-i tîmâr mutasarrıf olan Mehmed Beg bin Latîf Beg 

kıbelinden cemî‘ husûslarına vekîl-i şer‘îsi olan Mehmed Subaşı ibn Üveys dâhî mahfel-i 

kazâda ikrâr idüp arâzi-i mezbûrenin bey‘ olunmasına müvekkilim mezbûr Mehmed Beg’ün 

dâhî ma‘rifetiyle der-kanûn-ı ‘Osmânî üzere ‘âyid olan hakkü’l-karârı dâhî alunup kabz 

eyledün didikde mukırr lehümâ el-mezkûreyn Pîr Ahmed ve Hüseyin dâhî vicâhen ve 
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şifâhen tasdîk ve tahkîk etdiklerinden sonra bu vesîka-i şer‘iye müşteryân-ı mezkûrân Pîr 

Ahmed ve Hüseyin iltimâslarıyla takrîr olunup verildi ki vakt-ı hâcetde (...silik...) ola cerâ 

zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Recebi’l-mürecceb sene 963 (11-20 Receb 963 / 21-30 Mayıs 

1556). 

Be-mahzar Mehmed bin Mahmûd ve Hızır bin Pîrlî ve Süleymân bin Sefer ve ‘Alî bin 

Nebî ve Bâyezîd bin Âşık ve Pîr ‘Alî bin Ramazân ve gayruhum. 

 

185-5 Resm-i Otlak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mustafâ Beg el-muhtedî ve İbrâhîm Beg emîn-i yava ve ihtisâb-ı ber-vech-i 

iştirâk.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Kayacıkçayırı dimekle ma‘rûf çayır mahsûlün 

mukâta‘aya dutan mezkûrân Mehmed Beg ve İbrâhîm Beg meclis-i şer‘a Karye-i 

Kara‘ömerli ve Fıkralar Cemâ‘at’in ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup sizin 

koyunlarınız zikr olan çayırdan otun otlayup suyun içüp müntefi‘ olursuz kânûn üzere resm-i 

otlak taleb ideriz dediklerinde mezbûrlar ‘Ömerli ve Fıkralar Cemâ‘ati inkâr idüp zikr olan 

çayır ile bizim mâ-beynimizde nice mezra‘alar vardır mesâfe-i ba‘îdedir dediklerinde 

mezkûr emînlerden sıdk-ı da‘vâlarına mutâbık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden 

‘âciz ve kâhır olup mezkûr yemîn etmek istediklerinde yemîn dâhî etdirmeyüp da‘vâ-yı 

mücerred etdüğü zâhir oldukda zikr olan cemâ‘atden resm-i otlak hükm olunmayup vâki‘-i 

hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Hüdâverdi Beg bin Mehmed ve (...silik...) 

bin Bahşâyiş ve Derviş Beg bin Pîrî Çelebi ve İsrâ’il bin ‘Alî ve İbrâhîm bin Sefer Fakîh ve 

İlyâs bin Kâsım ve ‘Osmân Çelebi bin ‘Alî Fakîh ve gayruhum. 

 

185-6 Dükkân Eşyâsı Listesi 

Börekçi Muharrem’in dükkânı esbâbı bunlardır Mevlânâ-zâde defterinden nakl olundu. 

Çam ve ardıç odunu ‘aded 370 / Un sini(?) şinik ‘aded 80 / Tas tava ‘aded 10 / Elek(?) 

2 / Kazma(?) demiri 1 / Terâzü 1 / Satır 1 / Soğan bıçağı 1 / Soğan şinik 4 / Sadak simid(?) / 

Bir köhne mendil / Zikr olan esbâbı vâlidesi Fâtıma alup kabz etdim dedi fî 13 Cemâziye’l-

âhir sene 971 (28 Ocak 1564). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve el-Hâc Dâvud el-habbâz ve Ya‘kûb Çavuş bin 

Hasan. 

 

185-7 Mîrâs ve Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüsrev bin Begi be-muvâcehe-i Çini bint-i Begi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüsrev meclis-i şer‘de mezbûre kız karındaşı 

Çini muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp babamız Begi fevt oldukda kız karındaşım mezkûre 

Çini’ye iki altun virecek olup ihrâc eyledik zikr olan iki altun lâzımü’l-edâ deynimdir 

didikde mezkûre Çini tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir 

sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Mûsâ Beg bin Yûsuf ve Beytî 

bin Mehmed ve gayruhum.  
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185-7 Muhâla‘a 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emîne bint-i Ferruh ma‘a zevcihâ Mehmed bin ‘Îsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emîne zevci Mehmed muvâcehesinde bi’t-tav‘ 

ikrâr idüp kâtibimden ve nafakamdan ve alımımdan vazgeldim mezkûr dâhî bana hul‘ üzere 

talâk virdi didikde mezkûr zevci Mehmed dâhî bi’l-mukâbil tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 

Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Alî Çelebi bin Yûsuf ve Turacı bin Îvâd ve Sinân Beg (bin) Mehmed ve 

Mûsâ bin Kerîm ve (...silik...). 

 

186-1 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Dede bin İlyâs sârık. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Mustafâ Çelebi bin Memi meclis-i şer‘a gelüp mezkûr 

Dede’yi ihzâr idüp katır uğrusu kaçdı deyu haber oldukda mezkûr Dede’yi Sarukasâblar’da 

bir cüllâh evine düşürüp varup tutduğumuzda Eskici Hâcıoğlu bağında bir katır uğrudum 

deyüp bile varup gördüğümüzde bir kara kır katır ve bir boğça hırdavât esbâb ile bir keçe ve 

bir kalice bile bulduk hırsuzdur didikde mezbûr Dede’den su’âl olundukda Mustafâ Beg’e 

borcum vardı nısf-ı leylde Hoca Pîrî’nin evine vardım bir kavak ağacıyla basdırılmış 

kapusun açup zikr olan katırı çıkardım bir kalice ve bir keçe ve ba‘zı esbâbı satmağa gitmem 

gerek idi beni duyup tutdular deyu ikrâr idüp defter olundukda mezkûr boğçada olan esbâb 

budur ki bir alaca Haleb boğçası ve bir ak yasdık ve iki ağaç ketan bezi ve bir köhne gömlek 

ketan bir makreme bir münkaş bez bir ak çenber ve diğer ak çenber ve üç ağaç astar gök bir 

alaca destimâl ve bir köhne alaca bez bir arşın gök boğası ve bir alaca bez ve bir sünger bir 

köhne döşek yüzü ve altı ‘aded gümüş düğme olup vâki‘-i hâl tahrîr olundu ba‘dehu mezkûr 

Hoca Pîrî bin Hoca Pâşâ zikr olan katır benüm mülkümdür evimden gice ile sirka olundu 

deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr Mahmûd bin Mustafâ ve Velî bin ‘Alî zikr olan katır 

mezkûr Hoca Pîrî’nin mülküdür gice ile evinden sirka olundu deyu şehâdet etdiklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î kabûlde vâki‘ olup defter olundu ba‘dehu sârık-ı mezkûr ikrâr ve i‘tirâf 

kılup zikr olan esbâbı Selîmşâh bin Yûsuf’undur Ahmed Sofî ile koyun virüp aldık didikden 

sonra zikr olan mezkûr Selîmşâh’ın idüğü şer‘le sâbit olmağın teslîm olunup ve bundan âhar 

üç tepsi ve tabak tas ve tencerem bile gitdi deyu da‘vâ etdikde sârık-ı mezkûr Dede zikr olan 

tepsi ve tabak tas ve tencereyi mezkûr Ahmed Sofî evine aldı gitdi ve zikr olan esbâbları 

aldığımız gicenin ertesi gice mezkûr Ahmed Sofî ile zikr olan katırı bile sirka etdik didüğü 

ikrârı za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda talebi ile defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-

cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mevlânâ Bostân Çelebi bin Muhyiddîn en-nâ’ib ve Cûra bin Selîm ve Hızır 

bin Halîl ve Hüseyin Kethüdâ bin Sevindik ve Dâvud bin ‘Âdilhân ve el-Hâc Derviş bin 

Mehmed ve gayruhum. 

 

186-2 Kayıp İnek Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Öksüz ‘Alî bin İbrahîm ma‘a İskender bin Halîl. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup bir 

ineğim yükünden zâyi‘ olup mezkûr İskender’den mazınna etmişidim mezkûr almaduğu 

ma‘lûm oldu da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm 

istimâ‘ olunmaya dedikde merkûm İskender tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 
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Be-mahzar Hüsrev Çelebi bin Mustafâ ve Süleymân Subaşı bin Yûsuf ve ‘Alî bin İlyâs 

ve Hızır bin Mahmûd Fakîh ve ‘Alî bin Pîr Gâyib ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

186-3 Şükrân Mescidi’ne Para Vakfedildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin İbrahîm ma‘a Mûsâ Halîfe bin Hasan imâm-ı Mescid-i 

Şükrân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup kızım 

Emîne hâl-i hayâtında ve kemâl-i sıhhâtinde iken dörtyüz akça mâlından zikr olan mescid 

mesâlihine vakf etmişidi mezkûrenin vakfını kabûl etdim ve mâlından ihrâc idüp mescid-i 

mezkûr imâmı mezbûr Mûsâ Halîfe’ye teslîm etdim dedikde imâm-ı mezkûr tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 

Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mahmûd bin Mustafâ ve Nasûh bin Şucâ‘ ve ‘Alî bin Seydî ‘Alî ve Pîr 

‘Ömer bin Emre ve Nûrî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

186-4 Depremden Yıkılan Dükkânların Tâ‘miri İçin Ta‘ahhüd  

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Fakîh bin İlyâs ‘an Karye-i Koçak tâbi‘-i Kazâ-i Şeyhlü ma‘a 

Ferruh Beg el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Merhûm Pîrî Pâşâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed Fakîh fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

nefs-i Şeyhlü bazarında evkâf-ı mezkûreden ber-mucîb-i mektûb-ı nâyib zelzeleden 

münhedim olan on beş bâb dükkânın rakabesi lâzım ve lâbid olup kasaba-ı mezbûrede vâki‘ 

olan evkâf bi’l-fi‘l yirmibirbinüçyüz akçaya maktû‘dur yevmî iki akça cibâyeti vardır zikr 

olan cibâyet bana tevcîh olunur ise zikr olan mukâta‘ayı yirmidörtbin akçaya üç senevîsin 

kabûl etdim ve zikr olan rakabeyi kendi mâlımdan harc idüp göreyin yıl başında hesâbım 

görülüp cümle mâlı edâ ideyin didikde mütevelli-i mezkûr Ferruh Beg tasdîk idüp bi’t-taleb 

sebt-i sicil olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer şehr-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (15 

Cemâziye’l-âhir 971 / 1564). 

Be-mahzar Nazar Çavuş bin Abdâl ve Seydî Çelebi bin İshak Hoca ve ‘Ömer Çelebi 

bin ‘Abdî ve Mustafâ bin Ahmed ve Sinân bin Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

186-5 Borç İkrârı 

Akarra Seydî ‘Alî bin Çini bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi li-Şâh Hüseyin bin ‘Alî 

meblağ 230 min semeni’l-çuka ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (15 Cemâziye’l-

âhir 971 / 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

186-6 Borç İkrârı 

Akarra Kerim Kasâb bin Turân bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’ete ve 

erba‘în dirhemen bi’l-va‘de ilâ gayeti Ramazâni’l-mübârek sene 971 ilâ Hüsâm bin Hasan 

Dede hurrire fî’t-târîh el-m. (15 Cemâziye’l-âhir 971 / 1564). 

 

186-7 Vasînin Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Halîl bin Ramazân el-vasî ma‘a İbrahîm bin Mahmûd. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl mezkûr İbrahîm’i meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup eytâmına vasî olduğum baban Mahmûd bi-tarîki’l-

karz sermâye idilmek içün sana otuz altun virdi el-ân zimmetindedir şer‘le bi’l-vesâye 

yetîmler hissesin taleb ider dedikde mezbûr İbrahîm zikr olan altunu bana temlîk etdi didikde 

vasî-i mezkûr inkâr idüp mezbûr İbrahîm’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden 

Hızır bin Süleymân ve Mehmed bin Seydî Ahmed zikr olan altunu mezkûr Mahmûd merkûm 

İbrahîm’e temlîk idüp zekâtın dahî sen vir dedi deyu şehâdet etdiklerinde şehâdetleri gıbbe’t-

ta‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 

(11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hüsrev Çelebi bin Mustafâ ve ‘Osmân bin Mehmed ve Mehmed bin Lutfî 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

186-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr ‘Âyşe bint-i ‘Abdullah. 

Mezkûrenin ağzında râyiha-i hamr var idüğü ‘Osmân ibn İskender ve Nâsuh ibn 

‘Abdulkerîm şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

187-1 Vakf Yerinin Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Satı bin Mehmed be-muvâcehe-i mütevelli Lutfî bin Mustafâ ‘alâ 

Evkâf-ı Mescid Mahalle-i Bordaşı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Satı meclis-i şer‘de mezbûr mütevelli Lutfî 

muvâcehesinde ikrâr idüp zikr olan mahalle mescidinin vakfı olan han yerinden bir kıt‘a yeri 

ki hudûdu kıbleten Hızır’a ve şarken yola şimâlen Hâcı Memi’ye garben benim mülkümedir 

târîh-i defterden doksan yıla her üç yılda bir ‘akd-ı cedîd olmak üzere yılda altı akçaya icâre-

i tavîleye aldım didikde mezkûr mütevelli mezbûru tasdîk idüp ba‘dehu Hâcı Memi bin Pîrî 

dahî ikrâr idüp zikr olan vakf yerden bir kıt‘a yer ki kıbleten mezbûr Satı’ya şarken tarîk-i 

‘âmma şimâlen Gülek garben benüm mülkümedir târîh-i sicilden doksan yıla her yılda altı 

akçaya icâre-i tavîleye alup kabûl eyledim didikde mezkûr mütevelli tasdîk idüp defter 

olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 

1564). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Mehmed bin Ümmet ve İnce bin Mahmûd ve 

Ahmed bin Hâcı ‘Alî ve Halîl Baba bin Derviş Mahmûd ve gayruhum. 

 

187-2 Bağ Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i el-Hâc Ramazân bin el-Hâc ‘Osmân el-Karahisârî ‘an kıbel-i ‘Âyşe 

bint-i Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karahisâr’da sâkine mezkûre ‘Âyşe nefs-i Konya’da 

Pîrâbî Sultân kurbunda kıbleten tarîk ve şarken Ca‘fer mülkü ve şimâlen Hızır mülkü ve 

garben vakfa hudûdu müntehî olan bağını bey‘ itmeğe mezkûr Hâcı Ramazân’ı vekîl etdüğü 

Hâcı Mehmed bin Hâcı Ramazân ve Hüseyin bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 

4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Koduk(?) Seydi ve Süleymân bin İsma‘îl ve Velî bin Latîf ve ‘Osmân 

Halîfe bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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187-3 Mîrâsdan Câriye Kıymeti Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîl bin Derviş Mehmed ma‘a Mehmed Ağa bin Hızır el-vasî ‘alâ 

mesâlih-i eytâm-ı Dede Beg el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Halîl fî meclisi’ş-şer‘ vasî-i mezkûr Mehmed Ağa 

mahzarında bi’t-tav‘ ikrâr idüp merhûm Dede Beg’ün muhallefâtından (...silik...) Kamer nâm 

câriyesin hîn-i kısmetde üçbin akçaya dutulup hâliyâ mezkûreyi üçbin akçaya kabûl etdim 

nısfı kendü hissem olup ve binbeşyüz akçasın müteveffâ-i mezkûrun eytâmına râci‘dir 

mu‘âmele-i şer‘iye ile meblağ-ı mezkûr üzerimde el-ân deynimdir edâsı lâzımdır dedikde 

vasî-i mezkûr mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 

1564). 

Be-mahzar Kıdvetü’l-akrân Hasan Çavuş el-emîn-i binâ-i ‘âmire ve Kıdvetü’l-emâsil 

‘Abdurrahman Çavuş ve Cerrâh-zâde Üstâd ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

187-4 Vakıfdan Alınacak Hisse Talebine Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i İbrâhîm bin Mehmed bi’d-da‘vâ el-âtî ‘an kıbel-i zevcetuhu Havvâ 

bint-i Hayreddîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Havvâ zevci mezkûr Hayreddîn’i Ferhûniye 

Vakfı’ndan hissesi talebine vekîl itdüğü Cemâl bin Mehmed ve Pîr Ahmed bin Ümmet 

şehâdetleriyle sâbit olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-

20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve ‘Alî Dede bin Hamza ve gayruhum. 

 

187-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i yemîn-i Mahmûd Beg bin İsmâ‘îl bi-taleb-i Bâli Subaşı bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bâli mezbûr Mahmûd’u meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

üzerine da‘vâ idüp bundan Mehmed Efendi’nin emîninden her altıyüzelli akçaya bir at alup 

akçasını benden karz alup virdün zikr olan altıyüzelli karz alduğun akçayı şer‘ ile taleb 

iderim deyüp ba‘de’l-inkâr mezkûr Bâli’den sıdk-ı da‘vâsına beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden ‘âciz olup yemîn taleb eyledikde mezkûr Mahmûd yemîn-i billah idüp zikr olan 

da‘vâdan berâ’atına hükm olunup defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hüsrev Çelebi bin Mustafâ Çelebi ve Hüsâm Fakîh bin Pîrî Fakîh ve Seydî 

Gâzi bin Bâli Derviş ve Mûsâ bin Yûsuf. 

 

187-6 Borcun Bir Kısmının Ödenip Bir Kısmının Va‘deye Bağlanması  

Kazıyye-i ikrâr-ı Pervâne bin Ahmed be-muvâcehe-i İlyâs bin İnsân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pervâne meclis-i şer‘de mezbûr İlyâs 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf idüp bundan evvel mezkûr İlyâs’a 

binbeşyüz akça karz vermişidim hâliyâ bin akçasını alup beşyüz akçasını târîh-i sicilden 

yüzelli gün va‘de olmak şartı ile didikde mezkûr İlyâs bi’l-muvâcehe tasdîk idüp vâki‘-i hâl 

defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 

Şubat 1564). 
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Be-mahzar Hızır Bâli bin Yûsuf ve ‘Alemdâr bin Sevindik ve Hasan bin Yûsuf ve 

gayruhum. 

 

187-7 Küfür Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı İlyâs bin İnsân ve ihve Mehmed ma‘a ‘Alî bin Mûsâ ve ihve Ahmed.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İlyâs ve karındaşı Mehmed meclis-i şer‘a gelüp 

ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûrân ‘Alî ve Ahmed bizim ehlimize ve ‘ıyâlimize şer‘e muhâlif 

şetm etdiler deyu da‘vâ ve nizâ‘ etmişidik hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup 

birbirimizden zikr etdiğimiz da‘vâmızdan vazgelüp ferâgat etdik dediklerinde mezbûrân ‘Alî 

ve Ahmed mukırr-ı mezkûrları ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp ehad tarafeynin âharda 

da‘vâsı ve nizâ‘ı kalmayup vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn 

sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hasan bin Yûsuf ve ‘Alemdâr bin Sevindik ve Hızır Bâli bin Yûsuf ve 

Yûsuf bin Dâvud ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

187-8 Hırsızlık ve Küfür Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Mûsâ el-mezbûr ma‘a Mehmed bin İnsân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘a merkûm Mehmed’i ihzâr idüp 

benüm ba‘zı esbâbım sirka etdin ve şer‘e muhâlif ba‘zı fi‘l etdin deyu da‘vâ etdikde mezbûr 

Mehmed inkâr idüp ‘Alî’den beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın 

merkûm Mehmed’e yemîn-i billah etdirilüp vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

187-9 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Ahmed bin Çelebi ve Budak bin Emrullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Pîr Ahmed ve Budak fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve 

i‘tirâf kılup mezkûr Pîr Ahmed (...silik...) karz-ı hasenden elliyedi sikke altun deynimiz 

vardır (...silik...) ecilinden târîh-i defterden kırk güne değin varup edâ idelüm dediklerinde 

mezbûr Pîr Ahmed tasdîk idüp (...silik...) talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar A‘mâ Budak bin Saylı ve ihve ‘Alî ve Mehmed Çavuş bin Hamza ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

188-1 Muhâla‘a 

Kazıyye-i hul‘-ı Ahmed bin ‘Alî ma‘a zevcetihâ Emîne bint-i ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Emîne meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr zevcim Ahmed benüm ba‘zı esbâbım satup harcamışidi ol da‘vâdan ve kâtibimden 

ve sâyir cemî‘ de‘âvî ve talebimden vazgelüp hul‘ olmuşidik dedikde mezbûr Ahmed dâhî 

vech-i meşrûh üzere râzı olup beynimizde beynûnet vâki‘ oldu deyu tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî 18 Cemâziye’l-âhir sene 971 (2 Şubat 1564). 

Be-mahzar Seyyid Hüseyin bin Seyyid Şeyhî ve Seydî Fakîh bin Hüdâverdi ve Ahmed 

Halîfe bin Mehmed Dede ve Seydî Halîfe bin ‘Abdurrahman en-nâyib ve Hüsâm Halîfe bin 

Kamerî ve el-Hâc Memi bin Seydî Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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188-2 Yoluna Çıkıp Tâciz Etme ve Nikâh 

Kazıyye-i Şâhpâşâ bint-i (boş) ma‘a Yûsuf bin Karaca. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Şâhpâşâ meclis-i şer‘a mezbûr Yûsuf’u ihzâr 

idüp işbu Yûsuf yoluma gelüp yaramazlık kasdına beni belimden kucaklayup te‘addî eyledi 

şer‘ ile mûcibin taleb iderim deyüp isbâtdan ‘âciz olup yemîn teklîf oldukda ferâgat idüp 

bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 

Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hâcı Mûsâ bin Nâsuh ve Mustafâ bin Pîr Ahmed ve Velî bin Nasûh ve 

gayruhum.  

Ba‘dehu rızâlarıyla bin akça mehr-i mü’eccel olmak üzere nikâh olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr. 

 

188-3 Muhâla‘a İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Velî bin Nâsuh bi’l-hul‘ ‘an kıbel-i Hûbân bint-i Nâsuh ma‘a 

zevcihâ Mustafâ bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hûbân zevci olan mezkûr Mustafâ ile hul‘ 

husûsuçün mezkûr Velî’yi vekîl itdüğü Sarı bin (...silik...) ve ‘Alî bin Hâlîl şehâdetleriyle 

sâbit olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 

26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

188-4 Muhâla‘a 

(...silik...) fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr Mustafâ muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr 

idüp kâtibinden ve nafaka-i ‘iddetinden ferâgat idüp ve el-ân olan hamli vaz‘ olundukda yedi 

yıl bilâ nafaka beslemek üzere hul‘ olmuşidik el-ân benden muhalla‘adır didikde vekîl-i 

mezkûr mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrârında tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî 19 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (3 Şubat 1564). 

Be-mahzar Üstâd Süleymân bin Mehmed ve Seydî Halîfe bin ‘Abdurrahman ve Velî 

bin Latîf el-muhzır ve gayruhum. 

 

188-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mûsâ bin Yûsuf el-vasî li-evlâd-ı İlyâs ma‘a Hâcı Memi bin Seydî Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr vasî Mûsâ meclis-i şer‘a mezbûr Hâcı Memi’yi 

ihzâr idüp Türk‘alî Mahallesi’nde mezkûr İlyâs evlâdının ma‘lûmü’l-hudûd evlerini işbu 

Hâcı Memi’ye bindörtyüzkırk akçaya târîh-i kitâbdan bir yıl evvel bey‘ eyledim semenin 

taleb iderim deyüp mezkûr Hâcı Memi zikr olan evi benüm deyu bey‘ eyledin İlyâs’ın 

evlâdının idüğün bilmedim deyüp mezkûr Mûsâ’dan evlâdın adına bey‘ eyledüğüne beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Hâcı Seydî ‘Alî bin Hâcı Eynebegi ve Çerkes bin 

‘Abdullah mezkûr Mûsâ’nın da‘vâsına muvafık şehâdet eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 

4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Seydî Halîfe bin ‘Abdurrahman ve Ahmed bin Safer ve Yûsuf bin 

‘Abdullah ve Îvad bin Ramazân ve Süleymân bin Halvânî(?). 
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188-6 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Abdusselâm el-vekîl ‘an kıbel-i Mihrî Hatun bint-i Hâcı Halîfe ma‘a Halîl 

Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki merhûm Hızırşâh Çelebi’nin zevcesi Mihrî Hatun 

tarafından şer‘an vekâleti sâbit olup müseccel olan bin akça mezkûr ‘Abdusselâm meclis-i 

şer‘a merhûm-ı mezkûrun karındaşı mezkûr Halîl Çavuş’u ihzâr idüp mezkûre 

müvekkiletemin merhûm-ı mezkûr üzerinde (...silik...) mehr-i mü’ecceli olup bundan akdem 

kassâm önünde isbât olunmuşidi meblağ-ı mezkûrun beşbinbeşyüz akçasın hibe idüp 

yirmidört (...silik...) beşyüz akça bâkî kalmışdır muhallefâtın sen kabz etdin şer‘le taleb 

iderim dedikde mezkûr Halîl Çavuş mukırr olup lâkin bundan akdem vekîl-i (...silik...) 

ikiyüz akçaya sulh olunup ber taraf olmuşdur deyu cevâb virdikde vekîl-i mezkûr inkâr idüp 

Halîl Çavuş’dan beyyine taleb olundukda defa‘atle meclis olunup şâhid ikâmet etmeyüp ve 

temessük dahî ibrâz itmeyüp bu husûs içün mezkûrenin hakkın alıviresiz deyu hükm-i şerîf 

vâcibü’t-teşrîf vârid olmağın ber-mûcib-i emr-i ‘âlî meblağ-ı mezkûr merhûm-ı mezkûrun 

muhallefâtında mezkûr Halîl Çavuş’dan şer‘le hükm olunup vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 

4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Fahrü’l-kuzât ‘Abdurrahman Efendi el-kâdı be-Aksarây ve’l-müfettiş ve 

Fahrü’z-zü‘amâ Ahmed Beg bin ‘Alî Beg ve Nâzırü’l-havâs ‘Alî Beg ve ‘Osmân Halîfe bin 

‘Alî Fakîh ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

188-7 Habersiz Kefîl Yazdırıldığı İddi‘âsı 

Kazıyye-i Seydî Mahmûd bin Seydî Ahmed ve Hâcı bin Süleymân Süleymân bin Âşık 

‘Alî ve İbrâhîm bin Hâcı Fakîh ve Şeyh bin Parsî ve Gülâbî bin Kâsım ve Velî bin Kara ‘Alî 

ma‘a Şâh Hüseyin en-nâ’ib-i be-Mukâta‘a-i Haymâne. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn şahs meclis-i şer‘a mezkûr ‘âmil Pâyşâh(?) 

Hüseyin’i ihzâr idüp Kazâ-i Ereğli’de bizi bilmezden kefîl yazdırmışsız deyu da‘vâ 

etdiklerinde mezkûr Şâh Hüseyin ben birinizi kefîl yazdırmadım haberim yokdur dedikde 

mukırr-ı mezkûru mezkûrûn şahs ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 

1564). 

Be-mahzar Velî bin Latîf ve Kıdvetü’l-emâcid İbrâhîm Beg ve Halîl el-muhzır ve 

gayruhum.  

 

188-8 İçki İçildiğinin Tescili  

Şâribü’l-hamr Hasan Bâli bin Yûsuf. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğü ‘Abdurrahman bin Hâcı İbrâhîm ve 

Mustafâ bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup za‘îmü’l-vakt Durmuş Voyvoda talebiyle defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

189-1 Mukâta‘aya Vermek İçin Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ Beg bin Yûsuf  ‘an (...silik...) el-vekîl ‘an kıbel-i Aydın 

emîn-i Haymâne Dervâd bin Karaman. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emîn Aydın Çavuş Konya Kazâsı’nda vâki‘ olan 

haymâne ve ana müte‘allık olan aklâm ba‘zı kimesnelere mukâta‘aya virüp anların kefîllerin 

almasına ve dâhî ziyâde ider olursa mukâta‘aya virmesine mezkûr Mustafâ Beg’i vekîl 

etdüğün Muhyiddîn bin İbrâhîm ve ‘Abdî Beg bin ‘Abdullah ve Süleymân bin Yûnus 

şehâdetleriyle sâbit olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’l-

cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin ‘Alî ve Sefer Hoca bin Bâyezîd ve Emrullah Çelebi bin 

Seydî Ahmed ve gayruhum. 

 

189-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Murâd bin Öğrez(?) be-muvâcehe Mustafâ bin Hâzır. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Murâd meclis-i şer‘de mezbûr Mustafâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Mustafâ’ya üzüm bahâsından ikiyüzelli akça 

lâzımü’l-edâ deynim var deyüp mezkûr Mustafâ tasdîk idüp defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Mustafâ Beg el-muhtedî ve Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve 

ibnuhu Memi. 

 

189-3 Emânet Konulan At Da‘vâsı 

(Bu belge tahrîb olduğu için bir kısım yerleri okunamadı). 

Kazıyye-i Nâdir bin Şeyhgeldi ‘an Kazâ-i Begşehri be-Karye Bade be-muvâcehe Hâcı 

İbrâhîm bin Halîl (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nâdir meclis-i şer‘de mezbûr Hâcı İbrâhîm 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Hâcı İbrâhîm Karye-i Bulumya’da bir sekbânda bir atın 

bilinecek  (...silik...) va‘de eyledikde ol (...silik...) kefîl oldum zikr olan atı bana emânet virdi 

ben de alup kabûl eyledüm şer‘e gelürken (...silik...) bırağup ileri şehrden bana gitdi bildiğim 

atım buluverin didiği mezkûr Hâcı İbrâhîm (...silik...). 

Be-mahzar ‘Alî Pâşâ bin Mustafâ ve Kâdir Sofî bin Hamza ve ‘Alî bin Mustafâ ve 

Seydî ‘Alî bin Ahmed ve gayruhum. 

 

189-4 Va‘de İle Borç İkrârı ve Kefâlet  

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem bin Safer ma‘a Mahmûd Beg bin ‘Alî el-vekîl ‘an kıbel-i 

Fâtıma bint-i Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Muharrem ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre 

Fâtıma’ya üçbinüçyüz akça vâcibü’l-edâ deynim vardır meblağ-ı mezkûrun üçyüzün târîh-i 

defterden on beş güne değin ve üçbin akçasın doksan güne değin virecek oldum deyüp ve 

karındaşıdır didi zikr olan va‘de ile meblağ-ı mezkûrun edâsına kefîl oldum dedikde mezkûr 

Mahmûd tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 

26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Ahmed bin Hâcı İlyâs ve Hâcı Velî bin Hoca ve 

Mustafâ bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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189-5 Borç İkrârı 

Akarra Hasan Dede bin Seydî Kâdı bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ min 

semeni’r-(...okunmuyor…) selâsemi’e ve hamsîn dirhemen li-Latîf bin Yûsuf ikrâren 

şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 

Şubat 1564). 

Kefîl Avdıl bin Mahmûd ve Nasûh bin Yûsuf ve ‘Alî bin Ahmed ve bi’l-meblaği’l-

mezkûr ilâ gâyeti Receb sene 971 kefâlet-i şer‘iye hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

 

189-6 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Ahmed bin ‘Abdî ma‘a Hızır bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Ahmed merkûm Hızır’dan onbeş altun da‘vâ 

idüp ve mezkûr Hızır merkûm Pîr Ahmed’den yirmi altun da‘vâları olup mâ-beynlerinde 

münâza‘a vâki‘ olmuşidi hâliyâ birbirimizden bi-ıslâhi’l-müslimîn vazgelüp ferâgat etdik 

dediklerinde tarafeynden birbirini tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-

20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin Emrullah ve Mustafâ Beg ibn Manav Gâzi ve Mahmûd 

bin Mehmed ve Hüseyin bin Hâcı İbrahîm ve Süleymân bin ‘Alî. 

 

189-7 Yer Husûsunda Anlaşmazlık 

Kazıyye-i ikrâr-ı Latîf bin Yûsuf ma‘a cemâ‘at-i Karye-i Arkıd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Latîf fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Arkıd 

cemâ‘ati nizâ‘ itdüğü a‘lâ ra‘iyyet sınuru deyu virdiler ben dahî ra‘iyyet sınuru deyu yapdım 

eğer Arkıd sınuru ise da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didiği ikrârı tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Sâdık Fakîh bin İmîrza ve Halîl el-muhzır 

ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

189-8 Borca Karşılık Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Selîm bin Hasan ‘an Karye-i Karadiğin ma‘a Bâli bin Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Selîm ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Bâli’den bir 

kır erkek katır ve bir sarı bargiri sekizyüzyetmiş akçaya satun aldım yüz gün va‘de ile karye-

i mezbûrda olan evimi ve bağımı rehn kodum didikde mezbûr Bâli tasdîk idüp defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

189-9 Mîrâs Hissesi Alımını Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Mehmed el-vekîl ‘an kıbel-i Emîne ve Halîme bint-i 

Mehmed ma‘a Mehmed bin Pîr Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bundan akdem vekâleti sâbit olup müseccel olan Hamza 

fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûretân müvekkiletelerimin analarından intikâl 

muhallefâtdan hisseleriçün babaları mezkûr Mehmed elinden bi-tarîki’l-ıslâh ev ve ev 

tecemmülâtından üçeryüz akça cem‘an altıyüz akça bi’l-vekâle aldım da‘vâ ve nizâ‘ kalmadı 
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didikde merkûm Mehmed tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn 

sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mehmed bin Ümmet ve Nûrullah bin Yûsuf ve Mustafâ bin Mehmed ve 

Mahmûd bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

189-10 Bulunmuş At Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı İbrâhîm bin Halîl ma‘a Sekbân ‘Abdî bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı İbrâhîm mezkûr sekbân elinde  bir doru iki 

kıçı siğil alnı ak bir at bulup ulağımdan (doğmuş) ulağımdır deyu da‘vâ etdikde mezkûr 

‘Abdî zikr olan ulağı ben Doğan bin Durmuş’dan satun aldım deyüp mezkûr Doğan hâzır 

olup zikr olan atı ben satdım deyu i‘tirâf etdikden sonra zikr olan at mezkûr Hâcı İbrâhîm’in 

idüğün inkâr idüp mestûr Hâcı İbrâhîm’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden 

Ganî bin Hamza ve Hüseyin bin İbrâhîm zikr olan at mezkûr Hâcı İbrâhîm’in ulağından 

doğmuş atıdır mülkü iken yürüğünden zâyi‘ oldu deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl 

ve’t-tahlîfü’l-‘âdî şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 

1564). 

Be-mahzar Mehmed Efendi bin Yûnus Efendi ve Kerîm çeribaşı bin Yûsuf ve 

Yanuk(?) bin Âhî ve Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Celâl bin Ahmed ve Mahmûd bin ‘Alî ve 

gayruhum. 

Ba‘dehu zikr olan at içün Şâhkulu bin Satılmış ben güveğim Mehmed’e virdüğüm 

taydır deyu kelimât idüp ‘aynıyla atı gördükde ben virdüğüm tay değildir deyüp bi’t-taleb 

vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 971 (1-10 Receb 971 / ). 

Be-mahzar Yahyâ bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin İsmâ‘îl ve Nasûh bin Ümmet. 

 

190-1 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kazıyye-i ikrâr-ı Latîf bin Yûsuf ma‘a Boncuk ‘Alî bin Mustafâ. 

 

190-2 Dımaşk Beglerbegi’nin Kasâbbaşına Teslîm Ettiği Para Kaydı 

Sûret-i Kayser(...silik...) Hâcı el-kassâbân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bundan akdem lâlâ ve hâliyâ mahrûse-i Dımaşk 

Beglerbegisi emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izz ve’l-ihtişâm Mustafâ Pâşâ dâmet me‘âliye hazretlerinin elinden Konya 

kasâblarına kasâbbaşı olan Ramazân elinden teslîm olan altıbinaltıyüzaltmışaltı sikke altun 

ve kırk nakd akçadan işbu hâmili’l-hüccec Kasâb Hâcı’ya bin sikke altun teslîm olunup 

hâliyâ ber-mûcib-i sicill-i mahfûz talebiyle teslîmâtı mebî‘ oldukda müşârün-ileyh 

hazretlerinin vekîllerine bi’l-defa‘ât binonbir sikke altun ve ikibinyüzyirmi akça nakd 

teslîmâtı bulunup vâki‘-i hâle temessük itmeğin bu vesîka ketb olunduğu sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 

1564). 

Be-mahzar Seydî bin Mehmed ve Hasan Çavuş bin Ahmed ve Mahmûd bin Mûsâ ve 

ihve Yûsuf ve Yûsuf bin Ümmet ve Ahmed bin ‘Abdullah ve Mehmed bin Mehmed ve 

gayruhum. 
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190-3 Muhâla‘a 

Kazıyye-i sübût-i vekâlet-i Mehmed bin Hızır ‘an Karye-i Gödene ‘an kıbel-i bintuhu 

Ümmü ma‘a zevci Mehmed bin Safer Sofî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Ümmü babası mezkûr Mehmed’i zevci olan 

Mehmed bin Safer Sofî ile hul‘a vekîl itdüğü Safer bin ‘Alî ve Mehmed bin Hüseyin 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu ba‘dehu mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp 

zevcem olan mezkûre Ümmü kâtibinden ve ‘iddet-i nafakasından ve sâyir da‘vâ ve 

talebesinden ve bende olan rızkından ve esbâbından ferâgat idüp hul‘ tarîkiyle boşadım 

didikde vekîl-i mezkûr vech-i meşrûh üzere olduğun vicâhen tasdîk idüp vech-i meşrûh 

üzere hul‘ olmuşuduk didikde tarafından sâdır olan ikrârları defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Ferhâd bin ‘Abdullah ve Durmuş Voyvoda bin 

‘Abdullah ve Velî bin Latîf ve Mustafâ bin Ahmed ve gayruhum. 

 

190-4 Muhâla‘a İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Abdulkâdir bin Mustafâ ‘an kıbel-i Habîbe bint-i Mehmed ma‘a 

Mehmed bin İbrahîm Çelebi el-vekîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Habîbe zevci Pîr ‘Alî’nin vekîli mezkûr 

Mehmed ile hul‘a mezkûr ‘Abdulkâdir Çelebi’yi vekîl etdüğü Mustafâ bin Ahmed ve Hâcı 

Bâyezîd bin Pîrî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar eş-şuhûdü’l-mezkûrîn. 

 

190-5 Muhâla‘a 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed Çelebi bin İbrahîm ‘an kıbel-i âhîhu Pîr ‘Alî bin İbrahîm 

el-mezkûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Pîr ‘Alî zevcesi mezbûr Habîbe mehrinden ve 

‘iddet nafakasından vazgeçer hul‘a mezkûr Mehmed Çelebi’yi vekîl etdüğü Pîr Ahmed bin 

İshak ve şâhid-i asl Mustafâ bin Nasûh ağzından Durmuş bin İbrahîm ve ‘Alî bin Oruç 

şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra vekîl-i mezkûr ‘Abdulkâdir bi’l-vekâle müvekkilesinin 

kâtibinden ve ‘iddet nafakasından ve sâyir de‘âvî ve talebesinden vazgeçdikden sonra Pîr 

‘Alî vekîli Mehmed Çelebi dahî hul‘ üzere talâk virdim deyüp beynûnete hükm olunup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

190-6 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Safer bin Sinân sipâhî Mezra‘a-i Karaciğan ma‘a ‘Alî bin Seyyid 

Gâzî ve Halîl bin Hamza. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr hisâreri Safer fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup müteveffâ Îvad Çiftliği’nden kıbleten ‘Alî yeri ve şarken dahî ve şimâlen Bâyezîd yeri 

ve garben Hızır yerine mahdûd yeri ve kıbleten ‘Alî yeri ve şarken Hoş ve şimâlen Bâyezîd 

yeri ve garben Îvad yerine hudûdu müntehî olan yeri mezkûrân ‘Alî ve Halîl yüzotuz akçaya 

tapuya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim dedikde mezkûrân tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 

Şubat 1564). 
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Be-mahzar Ramazân bin Hasan ve Pîr Ahmed bin İshak ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

190-7 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i el-Hâc Emrullah bin İbrahîm ‘an kıbel-i Cemîle bint-i Hâcı 

Mehmed ma‘a Pîr Ahmed bin Hâcı Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Cemîle babası Hâcı Mehmed’den intikâl iden 

muhallefâtda eğer evdir ve eğer gayrıdır hissesiçün bi-tarîki’t-tehârüc karındaşı mezkûr Pîr 

‘Alî yedinden ikibin akça alup zimmetin ibrâya ve i‘tâ-i hüccete mezkûr Emrullah’ı vekîl 

etdüğü Hasan Çelebi bin İbrahîm ve Halîl bin el-Hâc Emrullah ve Yûsuf bin Hâcı ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu ba‘dehu vekîl-i mezkûr vech-i meşrûh üzere ikrâr 

idüp hüccet virildi. 

Be-mahzar eş-şuhûdü’l-mezkûrîn ve ‘Osmân Çelebi bin Hüdâlı ve Mehmed Çelebi bin 

‘Alî Çelebi ve Velî bin Latîf ve Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

190-8 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasûh bin Ümmet ‘an Karye-i Beg tâbi‘-i İnsuyu ma‘a Yumdede 

Çelebi bin Şeyhî Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Nasûh meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr 

ve i‘tirâf kılup mezkûr Yumdede Çelebi ikrâhla yedibin akça aldı deyu da‘vâ idüp hükm-i 

şerîf ibrâz etmişidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup binüçyüz akçaya sulh etdiler 

ben dâhî müslümânların sulhün kabûl idüp bedel-i sulh meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim 

da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya 

didikde mezbûr Yumdede Çelebi mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bu 

husûsa mübâşir olan Hasan Çavuş ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve ‘Abdulkerîm bin Nasreddîn ve 

Muhyiddîn bin Nûreddîn ve Erdoğdu Fakîh bin Mehmed ve Safer bin Mûsâ ve Hamza 

Çelebi bin Emrullah ve Ergeldi bin Yollu ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

190-9 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Karaoğlan be-muvâcehe-i Receb bin Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan meclis-i şer‘de mezbûr Hasan 

muvâcehesinde ikrâr idüp coş(?) bahâsından işbu Receb’e beşyüzyirmi akça deynim var 

deyüp mezkûr Receb tasdîk idüp edâsına hükm olunup bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Yahyâ Çelebi bin (...silik...) ve Mustafâ bin Emre ve Kara Mahmûd bin Mehmed ve 

Nûrullah bin Lutfî ve gayruhum. 

 

191-1 Mîrâs Taksîmi 

Kazıyye-i vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Kâsım bin (boş) fevt olup Reyhân nâm zevcesi 

nâm oğulların ve Selîme nâm kızın terk idüp muhallefâtından Kâsım Çelebi Câmi‘i 

kurbunda hudûdu kıbleten Seydî ve şarken Emrullah ve şimâlen Hasan ve garben Mehmed 

mülküne müntehî olan bağı beyne’l-verese tahrîr olundukda binikiyüz akça semene tutup 

yüzelli  akçası mezkûre Reyhân’a ve yediyüz akçası mezkûr Hızır’a ve üçyüzelli akçası 
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Selîme’(ye) virilüp ba‘dehu Reyhân el-mezkûre fevt olup hisse-i mezkûrun yüz akçası yine 

mezkûr Hızır’a ve elli akçası mezkûre Selîme’(ye) virülüp ba‘dehu mezkûre Selîme dâhî 

müteveffiye oldukda zikr olan dörtyüz akça hissesi karındaşı mezkûr Hızır’a ve zevci 

Hamza’ya taksîm oldukda ikiyüzü Hamza’ya ve ikiyüz Hızır’a virülüp ba‘dehu mezkûr 

Hamza fevt olup zikr olan ikiyüz akça hissesi oğlu Ahmed’e intikâl idüp ba‘de’l-hesâb zikr 

olunan bağı on iki sehm olup on sehmi Hızır’ın ve iki sehmi mezkûr Ahmed’in olup vâki‘-i 

hâl bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Kara Mahmûd bin Mehmed ve Hızır bin Satılmış ve Hamza Çelebi bin 

Emrullah ve Yahyâ bin Mehmed Çelebi ve gayruhum. 

 

191-2 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Osmân bin Hâcı ‘an Karye-i Çat be-muvâcehe-i İbrâhîm bin 

Mahmûd ‘an karyeti’l-mezbûre. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Osmân meclis-i şer‘a mezbûr İbrahîm ile 

hâzırân olduklarında bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup bundan işbu üzerine da‘vâ idüp beni bi-

gayr-ı hak döğüp bir dişim çıkardı deyu da‘vâ eylemişidim hâliyâ isbâtdan ‘âciz olup 

eylediğim da‘vâdan ferâgat eyledim deyüp ve mezkûr İbrâhîm dahî yemîn-i billah idüp bi’t-

taleb defter olundu ba‘dehu mezkûr İbrâhîm mezkûr ‘Osmân üzerine da‘vâ idüp işbu 

‘Osmân beni muhkem döğüp dişim çıkardı deyu da‘vâ idüp mezkûr ‘Osmân inkâr idüp 

İbrâhîm’den beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olup yemîn taleb eyledikde 

yemîn-i billah idüp berâ’at-ı zimmetlerine hükm olunup vâki‘-i hâl ‘alâ vukû‘a mezkûr 

(...silik...) berât-ı pâdîşâhî ile mutasarrıf olan Şeyh Mehmed Çelebi Kâ’im-makâm 

‘Abdurrahman bin Hâcı İbrâhîm ma‘rifetiyle defter olundu fî evâhir-i  Cemâziye’l-âhir sene 

971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Ba‘dehu mezkûr İbrâhîm Hüseyin bin ‘Alî üzerine da‘vâ idüp benim dişim çıkardıkda 

işbu Hüseyin bile var deyüp mezkûr Hüseyin inkâr idüp İbrâhîm’den beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz ve kâsır olup yemîn teklîf eyledikde yemîn-i billah idüp 

mezkûr Kâ’im-makâm ‘Abdurrahman ma‘rifetiyle taleb olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Üstâd İbrâhîm bin Hızır ve Safer bin Aydoğmuş ve Hâcı bin Hâcı Hızır ve 

İlyâs bin Hızır ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

191-3 Borç İkrârı 

Akarra Yûsuf bin Hanahor el-zimmî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi erba‘ami’e ve 

hamsîn dirhemen min semeni’r-rîke(?) ilâ Nûrullah bin Hâcı Baba ikrâren şer‘iyyen cerâ 

zâlike ve hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 

Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Velî bin Latîf ve Bekir Fakîh bin Hamza ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

191-4 Vakıfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Receb bin Kâsım ma‘a Latîf Çelebi bin merhûm Sinân Dede. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Receb fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merhûm Sinân Dede Vakfı’ndan sekizyüzyetmiş akça alup Merâm kurbunda Sultânbağı’nda 
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kıbleten Dede mülkü ve şarken nehr ve şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garben Dede mülküne 

hudûdu müntehî olan bağımı satup ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e Recebi gurresinden ilâ seneti 

şehr kırkdört icâreye kabûl etdim didikde mezbûr Latîf Çelebi tasdîk idüp defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Erdoğdu Fakîh bin Mehmed ve Sâdık Fakîh ibn İmîrza ve Seydî Dede bin 

el-imâm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

191-5 Değirmen İcâresi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Saruhân bin Mehmed el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Karagöz hissesi 

ma‘a Mahmûd oğlu Mehmed ve Yûsuf bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Saruhân fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp mezkûr 

Karagöz dimekle ma‘rûf  Ulaşın evkâfından olan değirmeni onsekiz altuna icâreye virüp dört 

ay mikdârı battâl olup zikr olan değirmenin seyki(?) sâhibi üzere (...silik...) mezkûrlara karar 

(...silik...) olmağın mezkûr değirmenin battâlı içün üçbuçuk altunu (...silik...) varulup 

ondörtbuçuk altundan hesâblaşacak olduk didikde mütevelli-i mezkûrun ikrârın mezkûrlar 

tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i  Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ve Pîr Ahmed bin ‘Alî ve İshak bin Veys ve 

gayruhum. 

 

191-6 Tîmâr Mahsûlü İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i ‘Alî bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin Sevindik ‘an erbâb-ı tîmâr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki erbâb-ı tîmârdan olan mezkûrân ‘Alî ve Mustafâ meclis-i 

şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ  ikrâr ve i‘tirâf kılup Kazâ-i Selendi’de Sınur nâm karyeden 

Mustafâ Beg bindörtyüz akça yazar ve ‘Alî binbeşyüz akça yazar tîmârımızın seb‘în ve 

tis‘ami’e ve ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e yılında iki yıllık mahsûlü içün işbu Mehmed bin 

Hızır elinden yirmiiki sikke altun alup zikr olan tîmârımızın iki yıllık mahsûlün kabz itmeğe 

vekîl etdik şu tarîk üzere ki ziyâde mahsûl olursa biz mezkûr Mehmed’den taleb itmevüz ve 

eksik olur ise mezkûr Mehmed bizden taleb etmeye dediklerinde mezkûr Mehmed mukırr-ı 

mezkûrları cemî‘ ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp tarafeynin rızâlarıyla vâki‘-i hâl sebt-i 

sicil olundu hurrire fî evâhir-i  Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-

13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Bâli bin Ahmed ve el-Hâc ‘Abdullah bin ‘Alî ve Mehmed Beg bin Tûra ve 

Velî bin Mehmed ve Hasan bin ‘Alî ve Süleymân bin Hızır ve gayruhum. 

 

191-7 Yer Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Fakîh bin Dâvud ma‘a Nasûh bin Dâvud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Çiflik’den mezkûr  Mehmed Fakîh fî meclisi’ş-

şer‘ mezkûr  Nasûh muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp didi ki Karye-i Oyuk 

sınurunda taht-ı tasarrufumda olan dört kıt‘a yer ki kıt‘a-i evvel sekiz dönümdür ma‘rûfdur 

Arnavud yeri dimekle mahdûd kıbleten tarîk ve şarken İlyâs garben Mehmed yerine şimâlen 

kaşa kıt‘a-i sânî mahdûddur kıbleten tarîk-i ‘âmm şarken Ahmed yerine şimâlen Nasûh 

yerine ve garben Ganî yerine kıt‘a-i sâlis mahdûddur kıbleten İsma‘îl şarken Nasûh yerine 

şimâlen ‘Alî yerine kıt‘a-i râbi‘ mahdûddur  kıbleten Mehmed yerine ve şimâlen İlyâs yerine 

garben Mehmed yerine şarken Nasûh yerine olan yerlerümün hakk-ı karârında işbu hâmilü’l-
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hüccec mezkûr Nasûh’a sekizyüz akçaya bey‘ etdim didikden sonra mezra‘a-i mezbûr 

(...silik...) Kalender kanûn üzere resm alup bey‘e izn virdim didikde mezkûrların ikrârın 

mezkûr Nasûh tasdîk idüp mâ-vaka‘a bi’t-taleb (defter olundu) hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-

cemâzeyn (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hızır bin Süleymân ve ihve Gâzi ve Körpe bin İlyâs Fakîh ve Mustafâ bin 

Mahdûd. 

 

192-1 Turgud Mukâta‘ası Resm-i Ağnâmı Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Îsâ bin Turud ma‘a Mahalle-i merhûm Hasançelebi mukâta‘a-i sâbık. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bundan akdem Turgud resm-i ağnâmın mukâta‘aya tutan 

mezkûr ‘Îsâ sâbıkan mukâta‘acı olup fevt olan mezkûr Hasan Çelebi’nin ademisi mezkûr 

Yahyâ’yı meclis-i şer‘a ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup mezkûr Hasan 

Çelebi ile Karye-i Sarâyini’ne geldiklerinde ve zikr olan mukâta‘a mahsûlünden (...silik...) 

üçbindoksanyedi akça vardı mezkûr Hasan Çelebi harclanırsın deyu getürüp sana say al didi 

sen dâhî saydın aldın ki mühürlenüp çantana koyup alup şehre gitdin muhâsebeme geçmedi 

şer‘le taleb iderim deyüp ve bu husûsiçün bâb-ı sa‘âdet-i hümâyûndan şer‘le görülmesiçün 

bu fakîre ve müfettiş-i emvâl-i hassâ-i Vilâyet-i Karaman ‘Abdurrahman Efendi’ye hükm-i 

şerîf dâhî ibrâz itmeğin müşârün-ileyh efendi zîde fazluhu mahzarında mezkûr Yahyâ’dan 

su’âl olundukda mezkûr Hasan Çelebi zikr olan akçayı say didi saydım ol mahalde Hasan 

Çelebi’ye teslîm etdim çantama koyup alup gitmedim deyu inkâr idüp mezkûr ‘Îsâ’dan sıdk-ı 

da‘vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslîminden İbrâhîm bin Mustafâ ve 

Ca‘fer bin Receb mezkûr Yahyâ zikr olan akçayı saydı aldı ki mühürleyüp çantasına koyup 

alup gitdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfü’l-‘âdî hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup bi’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i  Âhirü’l-cemâzeyn sene 

971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Bekir Fakîh bin Hamza ve Velî bin Latîf ve ihve ‘Abdurrahman ve 

gayruhum. 

 

192-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasûh bin Ümmet be-muvâcehe Mustafâ Beg bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nasûh fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i mezbûr 

Mustafâ muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Mustafâ benden sâbıkan İnsuyu’na bir kuluna 

geldikde üç sikke altunum aldı ben de Kütahya’ya vardım mezkûr Mustafâ Beg’i bulup zikr 

olan altunu aldım deyüp Mustafâ Beg zikr olan altunu benden cebr ile aldı mukaddema ben 

bu Nasûh’dan cebr ile üç sikke altun almadım deyüp mezkûr Nasûh mukaddemâ benden üç 

sikke altun almadığına yemîn eylesün deyüp mezkûr Mustafâ Beg yemîn-i billah idüp zikr 

olan üç altunu mezkûr Nasûh’dan Mustafâ Beg’e hükm olunup defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Esedullah ve Veys bin Nasûh ve Hızır bin Yûsuf ve 

Velî bin Latîf ve gayruhum. 

 

192-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Memi bin Seydî Ahmed ma‘a Cemâl bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Cemâl muvâcehesine merkûm Hâcı Memi ikrâr 

ve i‘tirâf kılup Akharman sarâyı kurbunda kıbleten nehr ve şarken Mehmed Çelebi mülkü ve 



447 

 

şimâlen Cemâl mülküne ve garben Fâtıma mülküne hudûdu müntehî olan bağı mezkûr 

Cemâl üçbinikiyüz akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim dedikde mezbûr 

Cemâl tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hâcı Mehmed bin Safer ve Safer bin Hasan ve Mehmed Fakîh bin 

Kademlü ve Mustafâ bin Teberrük ve ‘Abdurrahman Efendi el-müderris ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

192-4 Alacak Da‘vâsı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Yûsuf bin Kademeri meclis-i şer‘de Yağmur bin 

Cankara nâm zimmî muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu zimmî Yağmur’dan 

üçyüzon akçaya bir katır aldım zikr olan akçayı bi’t-temâm virdim haklaşdım deyüp mezkûr 

Yağmur aldığın inkâr idüp mezkûr Yûsuf isbât idicek olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter 

olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hüseyin Bazarbaşı bin Mûsâ ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alâ’eddîn ve 

gayruhum. 

  

192-5 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Hâcı Mûsâ be-muvâcehe-i İbrâhîm bin ‘Alî ‘an Karye-i 

Akvîrân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘de mezbûr İbrâhîm 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Mehmed İbrâhîm üzerine da‘vâ 

idüp bundan evvel kırk altunluk sahtiyanım aldı akçasını taleb iderim deyüp mezkûr İbrâhîm 

cevâb virüp ‘Alî Bâli bin Mehmed nâm kimesnede elli sikke altunum olup işbu Mehmed 

kefîl-i bi’l-mâl olup mâlımdan otuz almışidim deyüp mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve 

muhâsemât-ı şedîde vâki‘ olmuşidi hâliyâ müslümânlar mutâvassıtûn olup eyledüğüm 

sahtiyan da‘vâsından mezkûr İbrâhîm’in zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim da‘vâm ve nizâ‘ım 

kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya deyüp mezkûr 

İbrâhîm dâhî ikrâr idüp mezkûr Mehmed kefîl olduğu elli sikke altundan dokuz sikke altun 

bâkî kaldı taleb iderim demişidim ben dahî zikr olan dokuz altun da‘vâsından mezkûr 

Mehmed’in zimmetini ibrâ ve iskâd eyledim min ba‘d da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı deyüp 

vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (21-29 Cemâziye’l-

âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Kemâl 

bin ‘Abdurrahman ve ‘Abdulkerîm bin Mustafâ ve Hâcı Mustafâ bin ‘Abdullah ve Mehmed 

bin Hızır ve Latîf bin Hamza. 

 

192-6 Ölen Kişinin Üzerinde Vakf Alacağı Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i Mustafâ bin Mûsâ el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Mescid-i Ahmed Fakîh ma‘a 

Hâcı Hasan bin Hâcı Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr mütevelli Mustafâ meclis-i şer‘a mezbûr Hâcı 

Hasan’ı ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp mütevellisi olduğum mezkûr mescidin vakf 

akçasından otuziki sikke altun baban Hâcı Hüseyin’e mu‘âmele tarîk ile virilmişidi ölüp 

üzerinde kaldı taleb iderim deyüp mezkûr Hâcı Hasan inkâr idüp beyyine taleb olundukda 

ahrâr-ı müslimînden Hamza Dede bin Selîm ve Mehmed bin Mustafâ ve Hâcı Dede bin 
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Yahyâ Dede edâ-i şehâdet idüp zikr olan mescidin vakfı olan akçadan mezkûr müteveffâ 

Hâcı Hüseyin’in üzerinde otuziki sikke altun olup ölüp üzerinde kaldı şehâdet ideriz 

dediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb defter olundu fî’t-

târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Ümmet bin Hüseyin ve ‘Alî bin Mustafâ ve ‘Alî bin Emre ve Sinân bin 

Mustafâ ve ‘Abdurrahman bin Latîf ve gayruhum. 

 

192-7 Mîrâsda Olan Hissenin Vekîl Aracılığıyla Satılması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Mehmed bin Sâlih ma‘a sübût-i vekâlet-i ‘Abdî bin Lutfî. 

(Vech-i tahrîr-i hurûf) budur ki mezkûr Pîr Mehmed bin Sâlih fî meclisi’ş-şer‘ Halîme 

bint-i Sâlih kıbelinden vekâleti ‘Abdî bin Halîl Baba ve Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle 

sâbit olan ‘Abdî bin Lutfî muvâcehesinde (...silik...) kılup didi ki müteveffâ babam Sâlih’den 

karındaşım olan Halîme’ye irs-i şer‘le müntakil olan hisse-i şer‘iyesi içün evden ve diğer 

muhallefâtdan havâle-i (...silik...) ile hudûdu kıbleten Pîr Mehmed mülküne şarken ve garben 

ve şimâlen vakfa hudûdu müntehî olan bağımı hisse-i şer‘iyesine tutuverdim da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur bir tarîkile (...silik...) olunmaya didikde kefîl-i mezkûrdan müvekkileti 

Halîme içün alup kabûl idüp min ba‘d defter olundu tahrîren fî evâhir-i  Cemâziye’l-âhir 

sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

(...silik...) Mustafâ Fakîh bin Tursun (...silik...) ve ‘Abdulkerîm bin ‘Alî (ve) (...silik...) 

bin Lutfî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

193-1 Ölen Kişinin Üzerinde Alacağı Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i Hâcı Dede bin Yahyâ be-muvâcehe-i Hâcı Hasan bin Hâcı Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Dede meclis-i şer‘de mezbûr Hâcı Hasan 

üzerine da‘vâ idüp müteveffâ baban Hâcı Hüseyin ölmezden evvel elliüç sikke altun karz 

virüp vefât idüp meblağ-ı mezkûr üzerinde bâkî kaldı deyüp mezkûr Hâcı Hasan inkâr 

eyledikde ahrâr-ı müslimînden Hamza Dede bin Selîm ve Mustafâ bin Mûsâ edâ-i şehâdet 

idüp mezkûr müdde‘î Hâcı Dede müteveffâ Hâcı Hüseyin’e ölmezden evvel elliüç sikke 

altun karz virüp vefât idüp üzerinde kaldı şehâdet ideriz deyüp ba‘de’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-

tahlîfü’l-‘âdî hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup hükm olunup defter olundu târîh-i mezkûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn. 

Ba‘dehu mezkûr Hâcı Hüseyin’in evlâdı sıgârına vasî olan İbrâhîm bin Hâcı Hızır 

mezkûr Hâcı Hüseyin muvâcehesinde ikrâr idüp mezkûr Hâcı Hüseyin’in metrûkâtından 

Rüsiyyu’l-asl sarışın gözleri çakır kulunu işbu Hâcı Hasan’a dörtbin akçaya bey‘ idüp 

bahâsını mezkûr Hâcı Hüseyin’in deynine virdim dedikde mezkûr Hâcı Hasan tasdîk idüp 

vâki‘-i hâl defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Şuhûdü’l-mezkûrûn. 

 

193-2 Vakıf Tevliyeti Da‘vâsı 

Kazıyye-i hüccet-i fahrü’t-tüccâr Hoca Bâli bin el-Hâc Avdıl ‘an Kazâ-i Begşehri. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Begşehri’nde sâkin mezkûr Hoca Bâli bundan 

akdem Konya kâdısı olan merhûm Budak Efendi (...silik...) ve sene seb‘a ve erba‘în ve 

tis‘ami’e târîhli müverrah hüccet-i şer‘iye muktezâsınca Begşehri Kazâsı’nda Karye-i 

Hocacihân’dan hisse tasarruf idüp nefs-i Konya’dan merhûm Hoca Mezîd evlâdından Sittî 



449 

 

Hatun bint-i Emîr Süleymân’ın İskender ve ‘Îsâ ve Hüsnâ ve Râbi‘a nâm evlâdı tarafından 

hisse-i âtîyeye Mehmed bin Kademlü ve Sinân bin Hâcı şehâdetleri ile vekâleti sâbit olan 

fahrü’l-emâsil ve’l-akrân İbrâhîm Beg ibn Pîrî Beg’in mezkûr Hoca Bâli ile zikr olan Karye-

i Hocacihân’ın nısfı ve Çitlü dimekle ma‘rûf mezkûr çiftliğin müvekkilelerinin ceddi Hoca 

Mezîd Dârü’l-huffâzı vakfıdır ve tevliyeti evlâdına vakfdır deyu da‘vâsı olup mürûr-ı a‘vâm 

ve ezmân olup istimâ‘ı memnû‘ olmağın dergâh-ı mülk (...silik...) gerdûn-ı efendârdan 

istimâ‘ıçün emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadr ve’l-mecd ve’l-

ihtirâm mîr-mîrân-ı Karaman Haydar Pâşâ dâmet me‘âliye hazretlerine ve bu fakîre hükm-i 

şerîf vâcibü’t-teşrîf vârid olup ihzâr-ı husamâ kılup şer‘le göresin deyu fermân olmağın 

müşârün-ileyh hazretleri cânibinden fahrü’t-tevârîn Hasan Çavuş mübâşeretiyle mezkûr 

Hoca Bâli meclis-i şer‘a ihzâr olundukda mezbûr İbrâhîm Çelebi takrîr-i da‘vâ kılup karye-i 

mezbûre ve çiftlik müvekkillerimin ceddi olan Hoca Mezîd’in Dârü’l-huffâzı (...silik...) 

zamân ve (...silik...) üzere tasarruf olunup ve cüzleri kırâ’at olunmuşdur defter-i pâdişâhîde 

dâhî vakf mukayyeddir deyüp sûret-i defter-i pâdişâhî ibrâz idüp nazar olundukda Vakf-ı 

Dârü’l-huffâz Hoca Mezîd Karye-i Hocacihân der-Kazâ-i Begşehri hâsıl-ı nısf ‘öşr-i nısf 

âhar tîmâr denilüp ve âsiyâb-ı der-nâhiye-i Begşehri der-Çitlü Hoca Mezîd Değirmeni ile 

ma‘rûf nısfı Vakf-ı Dârü’l-huffâz ve nısfı vakf-ı evlâd deyu mukayyed bulunup sâbıkı’z-zikr 

Hoca Bâli’den su’âl olundukda zikr olan Karye-i Hocacihân’ın rub‘ şâyi‘in onbin akçayı 

mülkiyet üzere satun alup dâhî alduğum târîhde binâ etdüğüm mu‘allimhâne vakf idüp 

mahsûl-i vakf içün tasarruf olunurdu ve Çitlü dimekle ma‘rûf çiftlik dâhî mülk-i müşterâm 

idi zirâ‘at ve hırâset idüp sancağı ‘öşrün alırdı hâliyâ zikr olan karyenin nısfı ve zikr olan 

çiftlik vakf idüğü ma‘lûmum oldu ve defter-i pâdişâhîde dâhî vakf mukayyeddir ve da‘vâm 

ve nizâ‘ım yokdur ve bu târîhe gelince tasarruf etdüğüm mahsûlden ferâgat itmek üzere 

satun alduğum zemânda virdiğim akçadan dâhî ferâgat etdim didikde merkûm İbrâhîm 

Çelebi dâhî mezkûrun zapt etdüğü mahsûlden ben dâhî ferâgat idüp zimmetin da‘vâdan ibrâ 

ve iskât etdim didikde tarafeyden birbirini ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk itdikden sonra 

karye-i mezkûreden Hoca Bâli tasarrufunda olan rub‘ hisse ve Çitlü Çiftliği defter-i pâdişâhî 

muktezâsınca ‘alâ mâ-hüve itmâmuhu Hoca Mezîd Dârü’l-huffâzı vakfına hükm olunup 

gıbbe’t-taleb bu vesikâ mübâşir-i mezbûr ma‘rifetiyle defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Muharrem bin Avdıl ve Mûsâ bin Mahmûd ve Mustafâ bin Hızır İlyâs ve 

Mehmed Çelebi bin Seydî Hâcı ve Mehmed Fakîh bin Kademlü ve el-Hâc Mehmed bin 

Durak ve Süleymân Halîfe bin Mahmûd ve Memişâh bin ‘Abdulcâbbar ve Mahmûd bin 

Durak ve Hayreddîn bin Mustafâ ve Ramazân bin ‘Abdî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

193-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i el-mu‘anvene bi-‘unvân-ı Muhyiddîn Halîfe en-nâyib-i Kazâ-i 

Hatunsarây tâbi‘-i Kazâ-i Konya. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Ertaş’da vefât iden ‘Alî bin Mustafâ’nın li-eb ve 

li-ümm karındaşı oğlu Mehmed bin Tura Hoca ve kız karındaşı ‘Âyşe nâm kimesnelere 

merhûm-ı mezbûr ‘Alî’den bi-hasebi’ş-şer‘ kendülere ‘âyid olan hukûk-ı şer‘iyenin ehadına 

ve lede’l-hâce mürâfa‘aya işbu Çavuşlar zümresinden fahrü’l-emâsil Sinân Çavuş’u vekîl 

etdükleri Pîr Ahmed bin Hüseyin ve İsma‘îl (bin) ‘Alî nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit 

olup bi’t-taleb kayd-ı sicil olundu hurrire fî evâhir-i  Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Sefer bin Hân ve ‘Alî bin Lutfî ve Memi bin ‘Alî ve Mustafâ bin Mûsâ ve 

gayruhum. 



450 

 

Ba‘dehu müteveffâ-i mezkûrun zevcesi olan Fahrî bint-i Şeyh ‘Alî meclis-i şer‘a vekîl-

i mezkûru ihzâr idüp müteveffâ-yı mezkûr zevcemden bana kalan içün bir kazgan ve bir 

legeni ve bir tabak hakkıma virülüp hâliyâ virmez hakkımdır taleb iderim iderim didikde 

gıbbe’l-inkâr Sevindik bin Âşık ‘Alî ve İlyâs bin Halîl nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit 

olup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 

Şubat 1564). 

Be-mahzar Mahmûd bin Ahmed ve Mûsâ bin Hâcı ve Halîl bin Menteşe ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu müteveffâ ‘Alî’nin Karye-i Ertaş’da Velî Sofîoğlu Mehmed ile müşterek olan 

bağdan nısf hissesini Mûsâ bin (...silik...) vasiyyet eylediğini mezkûr Sinân Çavuş bi’l-

vekâle kabûl eyleyüp ve mezbûre Fahrî dâhî asâleten kabûl idüp (...silik...). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn. 

 

194-1 Vakıf Tevliyet Da‘vâsı 

Sûret-i hüccet-i Hoca Bâli der-Kazâ-i Begşehri. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki merhûm Hoca Mezîd evlâdından İskender ve ‘Aynî ve 

Hüsnâ ve Râbi‘a evlâd-ı Sittî Hatun bint-i Emîr Süleymân taraflarından kazıyye-i âtîye 

ikrârına Mehmed bin Kademlü Fakîh ve Sinân bin Hâcı ve Hoca bin Mûsâ şehâdetleriyle 

vekâleti sâbit olan fahrü’l-emâsil ve’l-akrân İbrâhîm Beg bin Pîrî Beg fî meclisi’ş-şer‘i’ş-

şerîf işbu hâmilü’l-hüccec fahrü’t-tüccâr Hoca Bâli bin el-Hâc Avdıl muvâcehesinde bi’t-

tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Hoca Bâli Kazâ-i Begşehri’nde rub‘ hisse tasarruf 

itdüğü Karye-i Hocacihân’nın nısfı şâyi‘i Vakf-ı Evlâd-ı Dârü’l-huffâz Hoca Mezîd deyu ve 

hudûddan müstağni Çitlü dimekle ma‘rûf çiftlik dâhî kezâlik vakf-ı dârü’l-huffâz-ı 

mezkûrdur deyu hükm-i şerîf îrâd idüp bi’l-vekâle da‘vâ ve nizâ‘ itdüğümde mezbûr Hoca 

Bâli dâhî zikr olan nısf-ı karyenin ve çiftliğin Hoca Mezîd Dârü’l-huffâzı vakfı idüğün kabûl 

idüp lâkin merkûm Hoca Mezîd karye-i mezbûrenin rub‘un onbin akçaya ve çiftliği otuzbin 

akçaya cem‘an kırkbin akçaya satun aldım deyüp ve ben dâhî zikr olan vakfdan değer 

mikdârı dâhî ziyâde mahsûl kabz etdin deyu Hoca Bâli’yle nizâ‘ etdüğümde müslümânlar 

mutavassıtûn olup mezkûr Hoca Bâli kırkbin akçadan ferâgat idüp ve biz dâhî mahsûl 

da‘vâsından vazgelüp ve mezkûr Hoca Bâli’nin karye-i mezkûrda tasarruf itdüğü hüccetinde 

olan evlerde ve çayırlarda dâhî mezkûr müvekkilelerimin da‘vâsı ve nizâ‘ı yokdur zimmetin 

da‘vâdan ibrâ ve iskâd etdim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ olunursa ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ 

olunmaya didikde mezkûr Hoca Bâli mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk 

idüp vâki‘-i hâl temessük taleb itmeğin bu vesikâ-i şâriha mâ-fî’l-vâki‘ ketb olunup mübâşir 

Hasan Çavuş ma‘rifetiyle mezbûr Hoca Bâli yedine vaz‘ olundu ki ‘inde’l-hâce icrâ ola 

hurrire fî evâhir-i  Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 

1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Saruhân ve Mehmed Fakîh bin Kademlü ve Hâcı Şucâ‘ 

bin Hâsbegi ve el-Hâc Mehmed bin Durak ve Süleymân Halîfe bin Mahmûd ve Memişâh bin 

‘Abdulcabbâr ve Ramazân Beg (...silik...) ed-debbâğ ve Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve Mahmûd 

bin Durak ve Muharrem bin Avdıl ve Mûsâ bin Mahmûd ve Mustafâ bin Hızır İlyâs ve 

gayruhum. 

 

194-2 Vakıf Mâllar Husûsunda Olan Da‘vâda Sulh 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki merhûm Hoca Mezîd evlâdından İskender ve ‘Aynî ve 

Hüsnâ ve Râbi‘a taraflarından husûs-ı kazıyye-i şer‘a vekâleti sâbit ve müseccel olan 

İbrâhîm Beg bin Pîrî Beg fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Begşehri’nde Karye-i 
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Hocacihân’ın nısfı ber-mûcib-i defter-i pâdişâhî ve nısfı zâhir olup lâkin karye-i mezbûrda 

işbu Hoca Bâli bin el-Hâc Avdıl tasarruf etdüğü evler ve çayır vakfdan hâricdir zikr olan 

evler ve çayır husûsunda da‘vâ ve nizâ‘ yokdur eğer hilâf-ı zikr da‘vâ olunursa ‘inde’l-

hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde mezbûr Hoca Bâli mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde 

tasdîk idüp vâki‘-i hâl bu husûsa mübâşir olan Çavuş Hasan ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 

1564). 

Be-mahzar el-Hâc Mehmed bin Durak ve Süleymân Halîfe bin Mahmûd ve Mahmûd 

bin Durak ve Muharrem bin Avdıl ve Yûsuf bin Mahmûd ve el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbegi ve 

Mustafâ bin Hızır İlyâs ve gayruhum. 

 

194-3 Deve Mülkiyeti Da‘vâsından Ferâgat 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Emre oğlu Pîrî meclis-i şer‘de İbrâhîm bin Şâhkulu nâm 

kimesnenin üzerine da‘vâ idüp eyledüğü beserek deve benimdir deyu nizâ‘ eylemişidi 

ba‘dehu ikrâr idüp nizâ‘ eylediğim deve benimdir dimezin ferâgat eyledim deyüp mezbûr 

İbrâhîm talebiyle defter olundu. 

Be-mahzar Velî bin Lutfî ve Hüseyin bin Mustafâ ve Durmuş Voyvoda. 

 

194-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Süleymân bin Yûnus Ahmed bin Hüseyin el-vekîl ‘an kıbel-i vasiye Sittî 

Nefîse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr vekîl Ahmed meclis-i şer‘a mezbûr Süleymân’ı 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp müteveffâ Kerîm Çelebi bin Muslihiddîn’in işbu Süleymân’da 

katır bahâsından onbeş sikke altunu olup vefât idüp eytâmına intikâl eyledi vasiye olan Sittî 

Nefîse tarafından vekâletimle taleb iderim deyüp mezkûr Süleymân’a su’âl olundukda zikr 

olan altunun onunu mezkûr Kerîm Çelebi’nin hâl-i huyûtunda kendüye virdim üç altununu 

dâhî Tokluoğlu Ahmed’den havâle eyledim mezkûr Kerîm Çelebi kabûl eyledi bâkî iki 

altunu vekîl-i mezkûr Ahmed’e virdim deyüp ba‘de’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Hüseyin bin 

İbrâhîm ve Mustafâ bin Yûsuf şehâdet idüp zikr olan katır bahâsının on altununu Kerîm 

Çelebi kendi aldı üç altununu Ahmed’den havâle tarîk ile kabûl eyledi deyu şehâdet idüp 

vekîl-i mezkûr iki sikke altunu kendü aldığını ikrâr idüp vâki‘-i hâl defter olundu fî’t-târîh 

el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Hâcı ‘Alî bin Hâcı Mûsâ ve Hâcı 

Hüseyin bin el-Hâc Hüseyin ve gayruhum. 

 

194-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı ‘Alâ’eddîn bin Hâcı Mûsâ el-vekîl ‘an kıbel-i zevcetuhu (...silik...) 

Hatun bint-i Sinân ma‘a Hatun bint-i Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki müvekkile-i mezbûrenin mestûre Hatun üzerinde üç 

sikke altun alımı olduğu gıbbe’d-da‘vâ ve’l-inkâr ve’l-yemîn sâbit ve zâhir olup mezkûre 

dahî mukkırre olmağın vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 
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194-6 Mülk Satış Da‘vâsı 

Kazıyye-i Dâvud bin Hüseyin ma‘a Kızlarbegi bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Dâvud mezkûr Kızlarbegi muvâcehesinde da‘vâ 

kılup vasîsi olduğum Avdıl yetimlerinin onyedi sikke altunun sana virdim Mehmedçelebi 

Mahallesi’nde kıbleten tarîk ve şarken Hâcı ‘Alî mülkü ve şimâlen Kara Mehmed mülkü ve 

garben tarîke hudûdu müntehî olan kızın Emîne’nin evlerin bi’l-vekâle bana satdın aldım 

hâliyâ inkâr idersin dedikde mezbûre Hatun ben meblağ-ı mezkûru almadım ve zikr evi 

almadım deyu inkâr idüp müdde‘î-i mezkûrdan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden ‘Osmân Halîfe bin Hasan ve Velî Fakîh bin Âhî mezkûre Hatun kızı tarafından 

vekîl olup zikr olan mahdûd evi satdı onyedi altuna alup kabz etdi deyu şehâdet etdiklerinde 

gıbbe’t-tezkîye ve’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Ganî Fakîh bin Seydî Ahmed ve Seydî Dede ve Velî bin Latîf ve İbrâhîm bin Mustafâ 

ve Velî bin Latîf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

195-1 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed bin Lutfî ma‘a Mehmed bin Safer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed merkûm Mehmed’de beş altuna bir 

ferâce virdim ikisin virdin üçün şer‘le taleb iderim dedikde gıbbe’l-inkâr Muharrem bin Velî 

ve Velî bin ‘Îsâ mezkûr Mehmed beş altuna bir ferâce aldım didi deyu ikrârına şehâdet 

etdiklerinde vâki‘-i hâl ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Ahmed bin Yûsuf ve Velî bin Latîf ve ‘inde’ş-şâhidân-ı el-mezbûrân ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

195-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çavuş ma‘a Safer bin Emîr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Çelebi fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup (...silik...) bahâsından binyüz akça mezbûr Mehmed Çelebi’ye ihdâ Rebî‘ü’l-ûlâ 

gurresinden ilâ sene va‘dem vardır dedikde ikrârı mezkûr Mehmed Çelebi talebiyle defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn.  

 

192-3 Alacağını Aldığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Receb bin Aydoğmuş ma‘a Zülfü bint-i İsma‘îl ve Nûrullah bin 

Aydoğmuş el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Receb fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûre Zülfü’de karz-ı hasenden on sikke altun almam vardı bi’t-temâm aldım kabz etdim 

dedikde mezbûre Zülfü tasdîk idüp ve mezkûre ve Nûrullah dahî ikrâr idüp ev husûsunda ve 

gayrıdan mezkûr Receb’de benim dahî da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde ehadihümânın 

âhardan min ba‘d da‘vâsı ve nizâ‘ı kalmayup vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 
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Be-mahzar Hüsâm bin Bâyezîd ve Mustafâ bin Pîr Ahmed ve Ahmed bin İlyâs ve 

Mahmûd bin Aslancı ve Ümmet el-habbâz ve ‘Abdî bin (...silik...) ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

195-4 Vekîl Ta‘yîni ve Mehr-i Mü’eccel Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i vekâlet-i Nebî Halîfe bin ‘Alî Fakîh ‘an kıbel-i Safiye Hatun bint-i Rıdvân 

bin Ahmed Ağa be-muvâcehe-i Memi ve Hüseyin ve Hasan ve (...karalı...) ‘Alî Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Safiye Hatun zevci ‘Alî Çavuş’dan kâtibin ve 

hisse-i (...silik...) ve sâyir da‘vâsına ve talebine vekîl etdüğü Mehmed bin Sofî ve Üstâd 

Avdıl bin Mahmûd şehâdetleriyle sâbit olup mezbûrlar muvâcehesinde sebt-i sicil olundu 

hurrire fî selh-i Cemâziye’l-âhir sene 971 (30 Cemâziye’l-âhir 971 / 13 Şubat 1564). 

Be-mahzar Emrullah bin Ümmet ve Korkud bin Şâhbeg ve Ahmed bin İshak ve 

Emrullah bin Sarâc ve ‘Alî bin Mustafâ ve gayruhum. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûre müvekkiletemin ‘Alî Çavuş 

üzerinde mehr-i mü’eccelden onaltıbin akça alımı vardır ölüp üzerinde kaldı deyu mezkûr 

oğlanlarından da‘vâ ve nizâ‘ etmişidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup dört maya 

deveye sulh etdiler biz dahî bedel-i sulh zimr olan dört deveyi alup kabz etdim mezkûr ‘Alî 

Çavuş’un mezkûr oğlanları zimmetlerin mehr-i mü’eccel da‘vâsından bi’l-vekâle ibrâ ve 

iskât etdim dedikde mezkûrûn Memi ve Hasan ve Hüseyin ve Bahâ’yı tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 971 / 5-13 Şubat 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn ve Hâcı bin Pâşâbekir ve Karagöz bin ‘Alî. 

 

195-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin Yûsuf ma‘a Safer bin Muhammed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Sahibyakası’nda kıbleten Kasâb ‘Alî bağına ve tarîke ve şarken Üveys bağına ve şimâlen 

yine Kasâb ‘Alî bağına ve garben Hayreddîn yerine hudûdu müntehî olan bağımı ki zemîni 

yılda onbeş akçaya icâreye dutulmuş mezkûr Safer Fakîh’e târîh-i defterden ilâ sene-i kâmile 

edâ etmek üzere binbeşyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp hâliyâ sekizyüzseksen akçasın alup 

kabz etdim ve bağı teslîm etdim yıl temâm oldukda meblağ-ı mezkûr sekizyüzsekseni 

virirsem bağ bağım ola edâ etmezsem kusûru dahî alup kabz idem didikde mezbûr Safer 

Fakîh tasdîk idüp ba‘dehu zikr olan bağı târîh-i kitâbdan bir yıla seksen akçaya mezkûr 

‘Abdî’nin babası Yûsuf kabûl etdim deyüp Safer Fakîh’e virdim deyüp tarafeyn rızâlarıyla 

sebt-i sicil olundu hurrire fî gurre-i Recebi’l-mürecceb sene 971 (1 Receb 971 / 14 Şubat 

1564). 

Be-mahzar Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ve Velî bin ‘Alî ve Hızır bin ‘Alî ve İbrahîm bin 

Mehmed ve Üveys bin ‘Alî ve gayruhumu mine’l-hâzırîn. 

 

195-6 Vekîl Ta‘yîni ve Muhâla‘a 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin Süleymân ‘an kıbel-i Cemîle bint-i Mustafâ Fakîh ‘an 

Karye-i ‘Alemdâr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Cemîle zevci Mustafâ bin Halîl ile bey‘e 

mezkûr Mehmed’i vekîl etdüğü Seydî bin Hüseyin ve İshakoğlu Pîr Ahmed şehâdetleriyle 

sâbit oldukdan sonra mezkûr Mustafâ ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûre Cemîle kâtibinden ve 

‘iddet nafakasından ve evimde olan tecemmülâtdan ferâgat etmek üzere hul‘ üzere bâyin 
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talâk virdim dedikde mezbûr vekîl dâhî bi’l-vekâle kâtibinden ve ‘iddet nafakasından ve 

tecemmülât-ı hâneden vazgelüp ferâgat idüp ve cemî‘ de‘âvî ve talebeden ferâgat itmek 

üzere kabûl etdim didikde tarafeyden birbirini tasdîk idüp defter olundu hurrire fî gurre-i 

Receb sene 971 (1 Receb 971 / 14 Şubat 1564). 

Be-mahzar Safer Fakîh bin Sinân ve ‘Abdurrahman Efendi el-müderris ve 

‘Abdulkerîm bin Bahşî ve Seydî bin ‘Îsâ ve Ferruh Ağa bin ‘Abdullah ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

195-7 Vakfedilen Yerin Kirâya Verilip Gelirin Mescide Sarf Edilmesi 

Kazıyye-i sübût-ı vakf. 

Sungur Mahallesi’nde kıbleten Mehmed bin Yayla ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen 

dahî ve garben Nûrullah mülküne hudûdu müntehî olan bir mikdâr yeri kadîmî Kemâl bin 

Mehmed nâm kimesne toprak almak içün vakf-ı ‘âmm etdüğü Mahmûd bin Mezîd el-havâle 

ve İbrahîm Mûsâ şehâdetleriyle beytü’l-mâl emîni Mustafâ Beg muvâcehesinde sâbit olup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1 Receb 971 / 14 Şubat 1564). 

Be-mahzar Lutfî bin ‘Abdî ve Dâvud bin ‘Âdilhân ve Nebî bin Yûsuf ve 

‘Abdurrahman Efendi bin Hüsâm el-müderris ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezkûr Kemâl Beg evlâdından ‘Alî bin Hamza bin Yûsuf Ahî bin Kemâl zikr 

olan yer hâlî ve mu‘attal olmağın mahalle-i mezkûre mescidine vakf olmak münâsib olduğu 

ecilden icâre-i şer‘le mezkûr mescide vakf etdik ki icâreye virilüp akçasın mescid-i mezkûr 

masrafına sarf oluna dedikde kıbel-i şer‘den dahî icâzet virilüp defter olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (1 Receb 971 / 14 Şubat 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

195-8 Yer Husûsunda Anlaşmazlık 

Kazıyye-i Mûsâ bin (boş) ma‘a İmîrza Çelebi bin el-Hâc (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mûsâ’nın (...silik...) cânibinde bağı dimekle 

ma‘rûf yerden hudûdu ahâli katında ma‘lûm (...silik...) dönüm yer husûsunda nizâ‘ı olup 

Türbe-i Celâliye mütevellisinden (...silik...) icâreye aldım deyu da‘vâ idüp ve mezkûr İmîrza 

Çelebi dâhî Mehmed nâm iki oğlumun mütevelli-i mezkûrdan icâreye tutulmuş yer 

(...silik...) deyu tarafeynden hüccet ibrâz etdiklerinde merkûm İmîrza Çelebi oğullarının 

hücceti târîhi mukaddem olmağın zikr olan yer İmîrza Çelebi’nin Mehmed nâm iki oğluna 

hükm olunup defter olundu hurrire fî gurre-i Recebi’l-mürecceb sene 971 (1 Receb 971 / 14 

Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Abdî Çelebi Efendi bin Sinân Dede el-kâdı ve ‘Abdurrahman Efendi el-

müderris-i be-Ata Beg ve Sinân bin Mustafâ ve Kâtib ‘Ömer bin ‘Abdî ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

196-1 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ‘Îsâ bin Hoca Turud ma‘a Yahyâ bin Devlethân el-kâtib. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Îsâ meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Yahyâ üçbindoksanyedi akça Turgud resm-i ağnâmı mukâta‘asından deynime geçdi 

eytâmına vasî olduğum Hasan Çelebi’den karzdan altmış kile buğday almam vardı da‘vâm 

olup Konya efendisine ve müfettiş-i emvâl-i hâssa ‘Abdurrahman Efendi hükm getürüp 

da‘vâ etdiğimde mezbûr dahî nâzır-ı sâbık Hüseyin Çelebi’ye zikr olan akçasının ma‘rifeti 
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ile teslîm olundu teslîmâtında dâhildir deyu da‘vâ idüp mâ-beynimizde münâza‘ât-ı kesîre ve 

muhâsamât-ı şedîde vâki‘ oldukda bi-ıslâhi’l-müslimîn meblağ-ı mezkûru yedi altuna ve 

altmış kile buğdayı beş sikke altuna cem‘an oniki sikke altuna sulh etdiler ben dahî 

müslümânların sulhün kabûl idüp bedel-i sulh meblağ-ı mezkûru bi’t-temâm alup kabz etdim 

mezkûr Yahyâ’nın ve müteveffâ-i mezkûrun eytâmı zimmetin ibrâ etdim bi-vech mine’l-

vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ 

olunmaya dedikde mezbûr Yahyâ asâleten ve vesâyeten mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrâr-ı 

muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî selh-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 

(29 Cemâziye’l-âhir 971 / 12 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe ibn ‘Alî Fakîh ve Korkud Beg bin Pâşâcık ve Manav 

Mustafâ ve Sâdık Fakîh bin İmîrza ve Nûrullah bin Bâli Fakîh ve Ahmed bin Yûsuf ve 

Hüsâm bin Hâcı Hasan ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

196-2 Hayvan Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüdâverdi bin Mehmed ma‘a Bostân bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İmîrza ikrâr idüp kız karındaşım yetîmi 

Cennet’in babasından ve anasından intikâl iden iki camus öküzün müteveffâ Hasan’ın 

karındaşı İmîrza döl va‘desiyle yediyüz akçaya ‘Alî nâm kimesneye satmış hâliyâ zikr olan 

va‘de ile mezkûr Bostân kabûl etdi ben dahî yetîme mukayyed olmağın virdim dedikde 

mezbûr Bostân kabûl etdim deyüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (29 Cemâziye’l-

âhir 971 / 12 Şubat 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

196-3 Bulunmuş Köle Da‘vâsı 

Kazıyye-i Seydî Ahmed bin ‘Osmân ‘an Karye-i Gedikli tâbi‘-i Kazâ-i Burdur ma‘a 

Ya‘kûb Sofî bin Mustafâ ‘an Karye-i Kuldurca tâbi‘-i Eski-il. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Seydî Ahmed merkûm Ya‘kûb Sofî elinde orta 

boylu Bağriyyü’l-asl(?) genç ‘Arab bulup benümdür mülküm iken ızlâl olundu deyu da‘vâ 

etdikde mezbûr Ya‘kûb Sofî zikr olan ‘Arab’ı Seyfî nâm kimesneden ikibinelli akçaya satun 

aldım senün idüğün bilmezim deyu inkâr idüp Seydî Ahmed’den beyyine taleb olundukda 

ahrâr-ı müslimînden Mustafâ bin Ramazân ve Eyne bin ‘Abdurrahman zikr olan zikr olan 

‘Arab mezkûr Seydî Ahmed’indir mülkü iken ızlâl olundu deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-

ta‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb sene 

971 (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Mustafâ bin Çırak ve Bâyezîd bin Selîm 

ve İmîrza bin (...silik...) ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu Zeynel bin Sevindik ‘an Karye-i Yûnuslar tâbi‘-i Akşehr zikr olan ‘Arab’ı 

sâhib-i mezkûr Seyfî’ye ben kefîlin dedikde ikrârı mezbûr Ya‘kûb Sofî talebi ile defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

Kefîl-i Şeker bin Hoca Beg el-dellâl ‘an Mahalle-i Turşucu bi-nefs Zeynel el-mezbûrân 

(...okunmuyor…) mine’l-meblaği’l-mezbûr hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Receb 971 / 14-

23 Şubat 1564). 

Mezkûr Şeker dellâl-ı mezkûr kefâletden mezbûr Sofî izniyle ihrâc olunup defter 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564)  
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‘İnde’l-mezkûrîn. 

 

196-4 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kamber bin ‘Abdullah el-mu‘tak ma‘a ‘Alî bin ‘Abdullah.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kamber fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr ‘Alî 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp Karye-i Tol kurbunda taht-ı tasarrufunda olan üç 

kıt‘a yer ki kıt‘a-i evvelin dört dönümdür kıbleten ve şarken çayır ve şimâlen tarîk ve garben 

‘Alî Sofî ve kıt‘a-i sânîsinin kıbleten Avdıl ve şarken Ahmed Ağa ve şimâlen tarîk ve garben 

Mahmûd ve kıt‘a-i sâlisinin kıbleten Nûrullah ve şarken Fikr ‘Alî ve şimâlen Kaya ve garben 

Yûsuf yerine mahdûd olan toprağın hakk-ı karârın işbu hâmilü’l-hüccec mezkûr ‘Alî’ye elli 

sikke altuna bey‘ etdim didikden sonra karye-i mezkûre sipâhîsi olan Mehmed Çavuş 

tarafından vekîlleri olan Ca‘fer Subaşı kânûn üzere rüsûm alup ba‘dehu izn virdim didikde 

mezkûrların ikrârın mezkûr ‘Alî tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sânî 

şehr-i Receb sene 971 (2 Receb 971 / 15 Şubat 1564). 

Be-mahzar Satılmış Sofî bin Karagöz ve Nebî Fakîh bin ‘Alî Fakîh ve Muharrem Beg 

bin el-mütevelli ve Durmuş Voyvoda bin ‘Abdullah ve gayruhum.  

 

196-5 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i İbrahîm bin Gaybî ‘an kıbel-i Mehmed bin Habîb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed’in babasından intikâl iden muhallefât 

husûsunda nizâ‘ı olup fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr İbrahîm’i vekîl etdim didikde mezbûr dahî 

vekâlet-i mezbûreyi kabûl idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 971 (1-10 Receb 

971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-mahzar Pîr Mehmed Çelebi oğlu Mehmed Çelebi ve Ahmed Çelebi el-mütevelli ve 

Ferruh Beg bin ‘Abdullah. 

 

196-6 Alacak Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i Hadîce bint-i Mehmed Dede ve Süleymân es-sarâc el-mütevelli ma‘a Hâcı 

bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Süleymân üzerinde akçası sâbit olan Hâcı 

muvâcehesinde mezkûre Hadîce mezkûr Süleymân üzerinde kâtibim bakıyyesinden ikibin 

akça almam vardır deyu da‘vâ etdikde beyyine itmeyüp ve vazgeldim didiğine yemîn-i billah 

etdikden sonra ba‘de’l-hükm vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târih el-mezkûr (1-10 

Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

196-7 Alacak Da‘vâsında Sulh  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin ‘Alî Çavuş ma‘a Safer bin Emîr el-vekîl ‘an 

kıbel-i ibnuhu ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr 

Safer’in oğlu ‘Alî’de otuzsekiz altun at ve katır bahâsından ve karzdan almam var deyu 

da‘vâ etmişidim mezkûrun ıslâhına babası mezbûr Safer vekîl olup vekâleti Emrullah bin 

Mehmed ve Mehmed bin Safer şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra bi-ıslâhi’l-müslimîn 

yirmibeş altuna sulh etdiler ben dahî müslümânların sulhün kabûl idüp yirmibeş altuna iki 
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çuka kaftan alup kabz etdim ve zikr olan çukayı dahî târîh-i defterden yüz gün va‘de ile 

yirmibeş altuna satdım didikde mestûr Safer tasdîk idüp defter (olundu) fî 2 Receb sene 971 

(15 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hasan Beg bin ‘Alî ve Sâdık Halîfe bin İmîrza ve Hamza Çelebi bin 

Emrullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

197-1 Borç İkrârı 

Tezkere-i (...silik...) Mustafâ Beg ve sülüs dirhem li-Kurd el-Yahûdî mine’l-karzi’l-

hasen el-makbûz (...silik...) 971 el-kefîl-i seb‘a dirhem Karaman bin Velî 

Be-mahzar ‘Abdullah Halîfe en-nâ’ib ve (...silik...) en-nâ’ib ve Hamza Çelebi bin 

Emrullah. 

 

197-2 Va‘deli Borca Karşılık Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Balabân bin Sevindik ma‘a Hüseyin bin ‘Abdullah gulâm-ı Hâcı 

Mustafâ bin Pîrî eş-şehîr Kemâl-zâde. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Balabân fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Hâcı Mustafâ’dan târîh-i defterden yedi ay va‘de ile otuzyedi fılori alup kabz idüp 

Merâm kurbunda kıbleten Kerîm Fakîh mülkü şarken ve kıbleten nehre ve şimâlen 

‘Abdurrahman mülkü ve garben Müstecâb mülküne hudûdu müntehî olan bağımı rehn 

kodum eğer zikr olan va‘dede meblağ-ı mezkûru virmezsem zikr olan bağı satup edâ 

itmesine İbrahîm bin Mahmûd’u vekîl etdim dedikden sonra mezkûr Balabân’ın oğlu Şa‘bân 

kefîl-i bi’l-mâl oldukdan sonra merkûm Hâcı Mustafâ tarafından kavli mezkûr Hüseyin 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (15 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hacı Süleymân bin Kara Sıddîk ve Ahmed bin Hasan ve Mustafâ bin 

Esbiye ve Mustafâ Beg bin ‘Alî ve Süleymân bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

197-3 Mîrâs Talebi İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mûsâ bin Pîrî ‘an kıbel-i zevcetuhu ‘Âyşe bint-i Dâvud Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre ‘Âyşe’nin kızı Fâtıma fevt olup ve kızı dahî 

fevt olup bi-ciheti’l-irs intikâl iden hissesi talebi içün mezkûr Mûsâ’yı vekîl etdüğü İsma‘îl 

bin ‘Alî ve Mehmed bin Dâvud şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (15 Şubat 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

197-4 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Üstâd Muhyiddîn bin İbrahîm ma‘a Memi bin Pîr Ahmed en-nâzır-ı 

Evkâf-ı Mescid ve han-ı Devlet Hatun. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Üstâd Muhyiddîn fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup zikr olan mescidin minâresi ve türbe-i mezbûr ber-vech-i kıbel-i Memi bin ‘Abdullah 

ile otuzyedi sikke altuna kavl etmişidik meblağ-ı mezkûru nâzır-ı mezkûr elinden bi’t-temâm 

alup kabz etdik dedikde mezbûr Memi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 2 Receb sene 971 

(15 Şubat 1564). 

Be-mahzar Erdoğdu Fakîh bin Mehmed ve Yûnus bin Mahmûd ve Ahmed bin ‘Alî ve 

Velî bin Latîf ve (...silik...). 
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197-5 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Beg ibn Yûsuf ‘an zümre-i sarrâcân-ı hâssa ma‘a ‘Alî bin Hamza 

‘an Karye-i Eper ma‘a tevâbi‘hâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî Beg fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

Kasaba-i Bolavadin’de kışlayan develer (...silik...) Baruzlu? Kazâsı’ndan alınan arpa ve 

saman kıymeti içün onikibindörtyüzyetmişyedi akça lâzım olup hükm-i şerîf  ile (...silik...) 

mezkûr ‘Alî Subaşı elinden Konya Mahkemesi’nde onbirbinaltıyüzseksen akça alup ve 

Karye-i Eper’de yediyüzdoksanyedi akça alup kabz etdim didikde mezkûr ‘Alî bin Hamza 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (15 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Alî Beg bin Dâvud ve Ferdî Ağa bin ‘Abdul‘azîz ve Erdoğdu Fakîh bin 

Mehmed ve Seydî ‘Alî Beg bin Hüseyin ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

197-6 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mehmed Beg bin ‘İmrân ‘an kıbel-i ümmühu Hûmâr bint-i 

Üveys el-vasî ‘alâ mesâlih-i evlâd-ı Mahmûd el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki vasiye-i mezkûre Hûmâr Hatun mezkûr Mehmed’i 

vekâlet-i müte‘allıka ile vekîl itdüğü Hasan bin ‘Ömer ve ve Receb bin Tâcî şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb sene 971 (1-10 Receb 971 / 14-

23 Şubat 1564). 

Be-mahzar Sâdık Halîfe bin İmîrza ve Mustafâ Beg el-kâtib ve gayruhum. 

  

197-7 Mîrâs Da‘vâsında Sulh  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Habîb ma‘a Nefîse bint-i Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘de mezbûre Nefîse 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf idüp işbu Nefîse’nin üzerine da‘vâ idüp 

Selîfâr havlusunda hudûdu kıbleten tarîk-i ırmağa ve şarken Halîl Baba ve şimâlen tarîk-i 

‘âmma ve garben Durmuş’a müntehî olan bağ ki bi’l-fi‘l tasarruf idersin babam Habîb’in 

hissesi olup vefât idüp bana intikâl eyledi demişidim hâliyâ müslümânlar mâ-beynimizi ıslâh 

idüp altmış akçaya ıslâh eylediler ben de müslümânların sulhünü kabûl idüp bedel-i sulh 

altmış akçayı alup kabûl idüp zikr olan da‘vâmdan ferâgat eyledim min ba‘d bi-vech mine’l-

vücûh da‘vâm kalmadı didikde mezkûre Nefîse bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî’t-

târîh el-mezbûr sene 971 (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Hâcı Lutfî ve Hoca Mahmûd bin Gaybî ve Hızır Bâli 

bin Sâlih ve Hüdâverdi bin Kemâl ve Mahmûd bin Mezîd ve gayruhum. 

 

197-8 Vasiyet ve Mîrâs Taksîmi 

Kazıyye-i müteveffâ Mustafâ Çelebi bin Hâcı Lutfî ma‘a vekîl-i Mehmed bin ‘İmrân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ahmed bin ‘Alî nâm müteveffâ hâl-i huyûtunda 

Beghekîm Mescidi vakfı olan dükkânın garb tarafında vâki‘ mescid-i mezkûrun vakf yeri 

üzere binâ eylediği dükkânı ben ölünce mülkiyet üzere tasarruf ideyim vefâtımdan sonra 

vakf olsun deyüp vefât eyledikden sonra vereseden ‘Alî ve Emîne ve Cemîle’ye vasiye olan 

Humâr tarafından bu husûsa vekîl olan mezkûr Mehmed zikr olan vasiyeti bi’l-vekâle kabûl 
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eyleyüp zikr olan dükkândan gayrı metrûkâtı dahî olmayup zikr olan dükkânın sülüsü vakfa 

ve sülüsânı mülke mukarrer kılınup bi’t-taleb defter olundu. 

Be-mahzar Velî bin Seyyid ‘Alî ve Süleymân bin İsmâ‘îl ve Hamza bin Emîr ‘Alî ve 

Çapar bin Mürüvvet. 

 

197-9 Vakfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Hâcı Mustafâ ma‘a (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hamza fî (meclisi’ş-şer‘) (...silik...) kılup Hâcı 

Emrullah Vakfı’ndan mezkûr Hayreddîn Halîfe elinden (...silik...) akça alup Durakfakîh 

Mahallesi’nde etrâf-ı selâsede tarîk ve (...silik...) Çavuş mülküne hudûdu müntehî olan 

evlerimi bey‘ idüp târîh-i defterden (...silik...) ilâ sene-i kâmile ikiyüzyirmibeş akça icâreye 

kabûl etdim dedikde mezbûr Hayreddîn Halîfe tasdîk idüp defter olundu hurrire fî gurre-i 

Receb sene 971 (1Receb 971 / 14 Şubat 1564). 

Be-mahzar Hasan Çelebi bin İbrahîm ve Emrullah bin Hâcı Yûsuf ve Halîl Çelebi bin 

el-Hâc Emrullah ve Pîr Ahmed bin Hâcı Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

197-10 Borç İkrârı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ahmed Dede bin Eyne Beg’in (...silik...) bin ‘Abdullah 

üzerinde merkeb bahâsından yüzseksen akça hakkı zâhir olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

198-1 Deve Satışı Tescîli 

Kazıyye-i Süleymân Dede bin Şeyh Durmuş ‘an Karye-i Hatun ma‘a Nûrullah bin 

(...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Süleymân meclis-i şer‘de ikrâr ve i‘tirâf kılup 

(...silik...) Karye-i Köşk’den Yûsuf bin Asılhân müstehak çıkup isbât idüp aldığı (...silik...) 

bağrıcı ağsak burnu üstü (...silik...) deveyi mezbûr Nûrullah’a ikiyüz akçaya ben satdım ben 

dahî mezbûr Yûsuf ile Ramazân’dan beş altuna satun aldım didikde mezbûr Nûrullah tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb sene 971 (1-10 Receb 971 / 14-23 

Şubat 1564). 

Be-mahzar Seydî Fakîh bin Tur Hasan ve İbrahîm Dede bin Şeyh Turahân ve 

‘Abdullah Halîfe en-nâyib ve Hamza bin Yûsuf ve Ümmet bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

198-2 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Yûsuf ma‘a Mehmed bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Mehmed’e at ve ferâce ve karzdan olan onyedi altun hakkım olup nakl-i şehâdet 

getürüp da‘vâ ve taleb etmişidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup onbir sikke altuna 

sulh idüp ben dâhî bedel-i sulh olan onbir sikke altunu alup kabz idüp mezkûrun zimmetin 

zikr olan da‘vâ ve talebden ibrâ ve iskât etdim bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım 

yokdur eğer hilâf-ı zikr tecdîd-i da‘vâ sâdır olursa ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya didikde 
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mukırr-ı mezkûru mezkûr Mehmed ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

(olundu) hurrire fî’t-târîh el-mezkûrîn (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-mahzar Fahrü’l-akrân Çavuş Hasan ve Mustafâ Beg el-kâtib ve Ahmed ez-zü‘amâ 

ve gayruhum. 

 

198-3 Ölüm Tescîli 

Kazıyye-i vekîl-i İbrâhîm bin Mehmed ‘an nâyib-i vekâlet-i ‘an kıbel-i kul(?) ma‘a 

mütevelli-i Ferûhûniye Hâcı Emrullah bin ‘Alî Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr mütevelli Hâcı 

Emrullah muvâcehesinde da‘vâ idüp Emine bint-i Tâc (...silik...) Amasya’da fevt olup 

Ferûhûniye Vakfı’ndan hissesi müvekkiletem olan kızı Havvâ’ya intikâl eyledi (...silik...) 

mütevelli zikr olan Emîne Karı huyûtdadır deyüp vekîl-i mezkûr İbrâhîm’den beyyine taleb 

olundukda (...silik...) Mustafâ bin İlyâs ve Hüseyin bin Esbiyâ şehâdet idüp mezkûr Emîne 

Karı medîne-i Amasya’da fevt (oldu) şehâdet ideriz deyüp şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ 

olup ve mezkûrenin fevtine hükm olunup defter olundu fî evâ’il-i Receb sene 971 (1-10 

Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-mahzar ‘Abdullatîf Efendi bin Nebî ve Pîr Ahmed bin Ümmet ve Cemâl bin 

Mehmed ve Mustafâ Çelebi bin Hâcı Lutfî. 

 

198-4 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Kasâb Mehmed ma‘a Seydî bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

ben sagîr iken mezkûr Seydî vasîm olup bana intikâl iden mâlı kabz ve zapt idüp ve 

mu‘âmele idüp teslimâtından gayrı dahî hayli mâlım var deyu da‘vâ ve nizâ‘ etmişidim 

hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup yirmi altuna sulh eylediler ben dahî yirmi altuna 

bedel (...karalı...) evi kurbunda kıbleten Mehmed mülkü ve şarken Ahmed mülkü ve garben 

‘Alî mülkü ve şimâlen nehre hudûdu müntehî olan bağı alup kabz etdim târîh-i defterden on 

güne değin yirmi altunu virirse bağı gene kendüye virem virmez ise bağ benüm ola dedikde 

mezbûr Seydî dahî ikrâr ve i‘tirâf kılup ben dahî sâhib-i sa‘âdet pâşâ hazretlerine hükm-i 

şerîf getürüp benüm ziyâde mâlım aldı deyu da‘vâ etmişidim vech-i meşrûh üzere 

müslümânlar sulh etdiler müslümânların sulhün kabûl etdim mezkûr Mustafâ’da da‘vâm ve 

nizâ‘ım kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya didikde 

tarafeynden birbirini tasdîk idüp cemî‘ de‘âvîden birbirinin bu târîhe gelince zimmetlerin 

ibrâ ve iskât eyleyüp vâki‘-i hâl tarafey rızâlarıyla pâşâ hazretleri tarafından mübâşir İbrâhîm 

Çavuş ma‘rifetiyle vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb sene 

971 (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Ba‘dehu mezbûr Seydî ikrâr ve i‘tirâf idüp Mahmûd bin Hâcı’da dahî üçbin akçam var 

demiş idim mezkûrda dahî da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur mezkûr olan Mustafâ ile olan 

sulhümüzde bile dâhildir eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istima‘ olunmaya 

didikde mezbûr Ahmed tasdîk idüp mübâşir-i mezkûr ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

Be-mahzar el-Hâc Şucâ‘ bin Hâsbeg ve Hâcı Mûsâ bin Dâvud ve Sâlih bin İsma‘îl ve 

Mustafâ bin Hâcı Mûsâ ve Emrullah bin Ümmet ve ‘Alî bin Hâcı ve Mustafâ bin Yûsuf ve 

Kara Mûsâ bin Hâcı Mehmed ve (...karalı...) bin Hasan ve ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve 

Sâdık Halîfe bin İmîrza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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Ba‘dehu mezkûr Seydî zikr olan yirmi sikke altun meclis-i şer‘a getürüp mezkûr 

Mustafâ’ya teslîm idüp defter olundu. 

Be-mahzar Mustafâ bin İlyâs ve ‘Alî bin Turhân ve İbrahîm Çavuş bin Pîrlî ve 

gayruhum. 

 

198-5 Vasiyeti Vârislerin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mahmûd ve Safer bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Mehmed ve Safer meclis-i şer‘a gelüp bi’t-

tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mûrisimiz olan Îvad bin Hamza vasiyet idüp bir doru 

oğlağın bir ayağı çağâl(?) Karye-i Karaciğân Mescidi’nde çerâğa vakf olsun dimiş biz 

hissemizi kabûl eyledik da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur didiklerinde mezkûr mescide 

mütevelli olan Hızır bin ‘Abdullah tasdîk idüp talebiyle defter olundu fî evâ’il-i Receb 971 

(1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564). 

 ‘Osmân Halîfe bin ‘Alî Fakîh ve Sâdık Fakîh bin İmîrza ve İbrâhîm Çavuş bin Pîrlî ve 

Pîr Gâyib bin Avdıl ve Velî bin Yûsuf ve Ramazân bin Hasan. 

 

198-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Sefer Halîfe bin Bâyezîd el-mütevelli-i ‘alâ Evkâf-ı Hâcı Halîl ma‘a Pîr 

Mehmed bin Molla ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mütevelli-i mezkûr müteveffâ Mustafâ bin Molla 

‘Alî’nin eytâmı vasîsi ve karındaşı mezkûr Pîr Mehmed’i meclis-i şer‘a ihzâr idüp 

müteveffâ-yı mezkûr zimmetinde zikr olan vakf akçadan binaltmış akça vardı ölüp üzerinde 

kaldı şer‘le taleb iderim dedikde mezbûr vasî inkâr idüp Sefer Halîfe’den beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Mehmed Fakîh ibn Hamza ve Seydî Mahmûd bin Ahmed 

zikr olan binaltmış akça müteveffâ-yı mezkûrun üzerinde kaldı deyu şehâdet etdiklerinde 

ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 971 (1-10 Receb 971 / 14-23 

Şubat 1564). 

Be-mahzar eş-şâhidâni’l-mezbûrân ve Erdoğdu Fakîh bin Mehmed ve ‘Abdurrahman 

bin Latîf ve Emrullah bin ‘Alî. 

 

199-1 Karaman Vilâyeti Suğla Mahsûlü Geliri Hakkında Tezkere 

Sûret-i tezkere-i memhûre be-mühr-i Süleymân kethüdâ-i vilâyet-i Karaman. 

‘An tahvîl-i ‘İvaz bin Hüseyin ve Bâli hisse-i ‘âmilân mukâta‘a-i hâshâ-i Suğla tâbi‘-i 

Sahrâ-i Konya bi-ma‘rife Mustafâ emîn-i mahsûl hâshâ-i mezbûre ‘an dâhil sene 962 el-hınta 

keyl 13.852 ; dakîk keyl 5.907 ; el-hınta keyl 7.945 hâshâ-i ‘âmire içün teslîm olunan tezkere 

budur ki ad yed-i Emîn Mustafâ el-mezbûr tahrîren fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 963 (11-

20 Cemâziye’l-evvel 963 / 23 Mart-1 Nisan 1556). 

el-fakîr Süleymân kethüdâ-i Karaman. 

‘An tahvîl-i Bâli bin Mustafâ ‘âmil-i mukâta‘a-i hâshâ-i Suğla tâbi‘-i Sahrâ-i Konya 

bi-ma‘rife Mustafâ emîn-i ‘an mahsûl-i hâshâ-i mezbûre ‘an dâhil sene 963 ‘an mahsûl sene 

963 ve sene 963 şa‘îr keyl 1.000 bu zikr olan bin kile arpa mezkûr Mustafâ yedinde alunup 

sâhib-i sa‘âdet hazretlerinin evine gelen develerine sarf olunmağın bu tezkere eline virildi ki 

vakt-ı hâcetde temessük idine. 

el-fakîr Süleymân kethüdâ-i Karaman. 
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Vech-i tezkere budur ki Sahrâ emîni olan Mustafâ Çelebi yedinden onyedibinsekiz 

akça mîrî içün alup kabz idüp Koçhisâr kirâcıları olan (...silik...) buğday kirâsıçün virilüp ve 

Mustafâ Çelebi yedinden temessük virildi ki vakt-ı muhâsebede mahsûb idinüp bir dürlü 

dâhî olunmaya el-vâki‘ fî 12 Rebî‘ü’l-evvel sene 963 (25 Ocak 1556). 

el-fakîr Süleymân kethüdâ-i Karaman. 

 

199-2 Konya Hâssı Emîninin Elindeki Mahsûlü Teslîm Ettiğini Tescîl 

Budur ki Sahrâ-i Konya hâslarına emîn olan Mustafâ Çelebi sene 963’de vâki‘ olan 

mahsûl-i gallâtdan ba‘zı karyede anbar etdüğü buğdayları bi’l-fi‘l emîn olan Satılmış emîne 

virüp teslîm eylediği beyân olunup zikr olunur fî evâ’il-i Saferi’l-muzaffer sene 965 (1-10 

Safer 965 / 23 Kasım- 2 Aralık 1557). 

‘An Karye-i Kaysaroğlanı ‘an dâhil-i sene 963 ‘an tahvîl-i Bâli ve hisse-i ‘âmilân-ı 

hâshâ-i mezbûre. 

Berâhâ-i Karye-i Koçlar ‘an dâhil sene 963 tâbi‘-i Konya ‘an Kaysaroğlanı hınta keyl-i 

Konya 538 / Berâhâ-i ‘an Karye-i Pîrhasanlu tâbi‘-i Kaysaroğlanı hınta keyl-i Konya 719 / 

Berâhâ-i Karye-i Kaysaroğlanı köhne dâhil-i sene ‘an 963 ‘an tahvîl-i Bâli ve hisse-i ‘âmilân 

hınta keyl-i Konya 817 / Berâhâ-i ‘an Karye-i ‘’Âdiller tâbi‘-i Kaysaroğlanı dâhil-i sene 963 

‘an hisse-i ‘âmilân hınta keyl-i Konya 325.  

Berâhâ-i Karye-i Devdekin(?) tâbi‘-i m. ‘an dâhil-i sene 963 hınta keyl-i Konya 32 / 

Yekûn gendüm keyl 3.031  

el-fakîr Satılmış Sahrâ-i Konya. 

 

199-3 Kilar-ı ‘Âmireye Gönderilen Zahîre Kirâsı Tezkeresi 

Vech-i tezkere budur ki hâliyâ kilar-ı ‘âmireye irsâl olunan zahîre kirâsıçün akça lâzım 

ve mühîm olmağın Sahrâ-yı Konya hâsları emîni olan Mustafâ Çelebi yedinden 

dokuzbinüçyüz akça alunup kabz ve zapt itdüğümden sonra mezkûr Mustafâ temessük taleb 

itmeğin bu vesîkâ-i sebîl temessük ketb olunup yedine vaz‘ olundu ki vakt-i muhâsebede 

mahsûb idine tahrîren fî 23 Cemâziye’l-evvel sene erbâ‘ ve sittîn ve tis‘ami’e (23 

Cemâziye’l-evvel 964 / 24 Mart 1557). 

el-fakîr Süleymân kethüdâ-i Karaman. 

 

199-4 Ölüm Keşfi 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bundan akdem emr-i pâdişâhî ile Budun’a seferin Kara 

Sâdıkoğulları’ndan Kemâl Beg oğlu Şâh gaybet idüp kendü vilâyetlerine geldükden sonra 

emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm mîr-mîrân-ı Karaman Haydar Pâşâ dâme 

ikbâluhu hazretleri Durmuş Voyvoda nâm âdemlerin gönderüp mezkûr Şâh Melik nefs-i 

Konya’da Musalla kurbunda meyyiti bulunup varulup keyfîyet-i ahvâli görülsün deyu 

fermân olunmağın varuldukda mezkûr meyyitin ağzında ve burnunda ba‘zı saru nesneler 

çıkmış bulunup zikr olan meyyiti gören kethüdâ (...silik...) İshak Beg ve ‘İmrân bin Ahmed 

Fakîh’den mezkûrun sebeb-i fevti nedir deyu su’âl olundukda cevâb virüp (...silik...) 

mezkûrun tutulup götürülmesi içün emr vârid olup ana binâ’en mezkûru odasında hayli 

cemâ‘atla cemî‘ olup tutduk müşârün-ileyh pâşâ hazretlerine getürürken yolda Bazarözü’ne 

geldiğimizde hizmetkârına doğan (...silik...) getürüp içinden bir nesne aldı hafiyyet yemiş 

istifrâğ iderek gelüp Gülceni nâm karyeye geldükde fevt oldu deyu cevâb virüp mezkûr 
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Durmuş Voyvoda ma‘rifetiyle vâki‘-i hâl tahrîr olundu hurrire fî evâhir-i Ramazâni’l-

mübârek sene (...silik...).  

Be-mahzar Yûnus Kethüdâ bin (...silik...) ve Hisâreri Yûsuf ve Yûsuf (...silik...) ve 

Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve Hâcı Dede bin Hâcı ve Ahmed Dede Şeyh seyh-i Sadr Sultân ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

200-1 Konya’ya Muhzır Ta‘yîn Berâtı 

Sûret-i berât-ı ihzâriye-i Konya. 

Nişân-ı şerîf-i ‘alîşân budur ki hâliyâ Konya ihzârına üçbin akça ile mutasarrıf olan 

Hüseyin âhar cihete tâlib olmak ile ferâgat eylediği ecilden yeri mahlûl olup bi’l-fi‘l Ankara 

ihzârında üçbin akça hisseye mutasarrıf olan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn Pîrî’nin 

sâbıkân binbeşyüz akça noksân olmağın noksânına bedel zikr olan mahlûlden binbeşyüz 

akça hisse ki elinde olan merkûm hisse ile cem‘an dörtbinbeşyüz akça olur tâlib olduğu 

benüm pâye-i mu‘addelet musırrıma ‘arz olunmağın sadaka idüp bu berât-ı hümâyûnu 

virdim ve buyurdum ki varup Kazâ-i Konya’da muhzır olup şöyle ki vezâyif hidmât-ı 

ihzârdır ma‘rifet-i kâdı ile bi’t-temâm mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra cihet-i ihzâriye 

müdde‘înin mâl-ı makbûzundan yüzde iki akçaya mutasarrıf olup benüm devâm-ı devletim 

içün du‘âya iştigâl göstere ve buna ‘âyid olan rüsûma sancakbegleri ve kâdılar ve nâyibleri 

ve subaşıları ve gayrılar dahl ve ta‘arruz itmeyeler şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi‘ şehr-i Saferi’l-muzaffer sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (7 

Safer 971 / 26 Eylül 1563). 

Ba‘dehu mezkûr Pîrî tarafından Mahmûd bin İbrahîm (...silik...) işbu Hoca Sinân bin 

Hüdâverdi’yi vekîl etdi didiği tahrîr olundu hurrire fî 18 Rebî‘ü’l-âhir sene 971 (5 Aralık 

1563). 

Zikr olan mukâta‘ayı tutan Muhzır ‘Abdî ferâgat etdi fî’t-târîh el-mezbûr. 

 

200-2 Haymâne Tâyifesi Rüsûmu Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm el-muhtasûn bi-mezîd-i 

‘inâyeti’l-meliki’l-‘allâm Vilâyet-i Karaman ve ‘Arab ve Diyârbekir ve Rûm ve Mar‘aş ve 

Erzurum kâdıları dâme fazluhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki havâss-ı 

hümâyûnumdan Karaman haymânesine ve ana tâbi‘ olan Dânişmendlü ve cemâ‘atlerine 

emîn olan dârendegân-ı fermân-ı şerîf kulum Aydın ve Mehmed ve Pîr ‘Alî südde-i 

sa‘âdetime âdem gönderüp zikr olunan tâyifeden rüsûm ve hukûk ve bâd-ı hevâ taleb 

olundukda meclis-i şer‘a alunduğumuzda hilâf-ı şer‘ ve kânûn ‘inâd ve muhâlefet idüp ve 

haymâneye tâbi‘ olduklarında bunlardan sûret-i defter taleb idüp te‘addî iderlermiş (...silik...) 

mezkûrûn tâ’ife hâric ez-defter olup defterleri olmadığı sebeb ile rüsûm ve hukûkların 

virmeyüp mâl-ı mîrîye küllî gadr iderler deyu bildirdi buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda 

her biriniz taht-ı kazânuzda olan haymâne tâyifesin haymâne emînlerine zabt etdirdüp defter 

taleb idenleri men‘ ve def‘ idüp ol sebeb ile mâla zarar terettüb etdirmeyesiz ve hâric ez-

defter hâneler olup kimesne berâtında defterlerinde mukayyed itmeye oğulları olmayup 

kendülere hic vecihle ‘alâkaları olmayan hâneler haymâneye müte‘allık ol makûle 

kimesnelere âhardan dahl eylemek isteyenlerden sahîh mühürlü sûret-i defter taleb idüp 

göresiz defterlerinde kendüler veyahud babaları isimleri mukayyed değiller ise defterlerinde 

tarîk-i âhar ile kendülere hâsıl kayd olmamış ise vâki‘ olan rüsûmların olıgelen ‘aded ve 

kanûn üzere haymâne içün bunlara zabt etdirdüp hilâf-ı defter ve kânûn âhardan kimesne 

dahl itdürmeyesin ve zikr olunan haymâne tâyifesinin yava ve kaçgun ve mâl-ı gâyib mâl-ı 



464 

 

mefkûd ve beytü’l-mâlleri dahî cânib-i sa‘âdetime râci‘ iken âhardan sancak subaşıları ve 

ümenâ ve ‘ummâl ve zü‘amâ dahl iderlermiş imdi havâss-ı hümâyûnum min külli’l-vücûh 

serbestdir âhardan dahl olunmak kat‘â câ’iz değildir haymâne tâyifesine müte‘allık olan yava 

ve kaçgun ve beytü’l-mâl ve mâl-ı gâyib ve mâl-ı mefkûdların dâhî bi-hasebi’ş-şer‘ ve’l-

kânûn zâhir oldukdan sonra emînlerine zabt itdirdüp âhardan kimesneye dahl etdirmeyesiz 

şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene min 

şühûr sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-yurd-ı Şâhpâşâ. 

 

200-3 Eyâlet-i Karaman Haymânesi Ra‘iyyet Rüsûmu Hakkında Fermân 

Sûret-i hükm-i şerîf.  

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me‘âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Vilâyet-i Karaman ve 

Rûm ve Dulkâdir ve Diyârbekir ve Diyâr-ı ‘Arab ve Erzurum kâdıları zîde fazluhum tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki havâss-ı hümâyûnumdan Karaman haymânesine 

bi’l-fi‘l emîn olan kulum Aydın Çavuş ve Kâtib ve İbrâhîm bâb-ı sa‘âdet me’abıma gelüp 

havâss-ı mezbûreye müte‘allık Abdallar dimekle ma‘rûf cemâ‘at kimesnenin defterinde ve 

berâtında yazulu ra‘iyyeti ve ra‘iyyeti oğlu olmayup kadîmden haymâne içün kabz olıgelmiş 

iken hukûk ve rüsûmları ve sâyir bâd-ı hevâları taleb olundukda biz mu‘âfız deyu te‘allül 

idüp ve ba‘zı mu‘tak kulları ve mu‘taka câriyeler dâhî kimesnenin yazulu ra‘iyyeti ve 

ra‘iyyeti oğulları olmayup hâric ez-defter iken hukûk ve rüsûmların ve sâyir bâd-ı hevâların 

taleb eylediğimde ‘inâd ve muhâlefet iderler deyu bildirdiler imdi buyurdum ki hükm-i 

şerîfimle varduklarında her biriniz taht-ı kazânızda olan Abdallar tâyifesinden sûret-i defter-i 

cedîd-i hâkânî ve mu‘âfnâme taleb idüp göresiz fî’l-vâki‘ defter-i cedîd-i hâkânîde babaları 

ve kendüleri esâmileri muvâfık olup âhara ra‘iyyet kayd olunmuş ise febihâ ve illâ vech-i 

meşrûh üzere ra‘iyyet kayd olunmayup ve mu‘âfiyet içün her birinin esâmileri mukayyed ve 

ellerinde sûret-i defteri yoğsa anun gibileri haymâne emînlerine olıgeldüğü üzere zabt 

itdürüp ve âhardan bir ferde ‘inâd ve muhâlefet etdirmeyesiz ve mu‘tak kullar ve mu‘taka 

câriyeler dahî kadîmden haymâne tâbi‘ olup kimesnenin yazılu ra‘iyyeti değil ise anlar dâhî 

haymâne emînlerine zabt etdirüp âhardan bir ferdi min ba‘d dahl etdirmeyesin âmma 

temerrüd ve ‘inâd idenleri sekidüp eslemiyânı yazup ‘arz idesiz şöyle bilüp ‘alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (11-20 

Rebî‘ü’l-âhir 971 / 28 Kasım- 7 Aralık 1563). 

Be-yurd-ı Kütahya. 

 

201-1 Mîrâs Da‘vâsı 

Sûret-i mu‘anvene-i bi-‘unvân-ı Mehmed bin Ahmed el-kassâmü’l-‘askerî. 

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı şer‘î ve mûcib-i tastîr hitâbet-i mer‘î budur ki meclis-i şer‘-i 

şerîfe İbrahîm bin İlyâs işbu hâmil-i hâze’l-kitâb Memi Çelebi bin ‘Alî’yi ihzâr idüp üzerine 

takrîr-i da‘vâ kılup dedi ki sâbıkan hatunun olan kızım Hanîfe fevt olup zimmetinde 

onaltıbin akça mehr-i mu’ahharı kalup irsle intikâl iden hisse-i şer‘îmi senden taleb iderim 

dedikde mezkûr Memi’den keyfiyet-i ahvâl su’âl olundukda sâbıkan merhûme Hanîfe’ye 

onaltıbin akça mehr-i mu’ahhar üzere nikâh olundu lâkin geldüğü gice onbin akçasın hibe 

idüp durur deyu cevâb virüp mukâline muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Usta ‘Alî bin Mustafâ ve Mustafâ bin Halîl ve el-Hâc ibn Pâşâbekir ve 

Mehmedî bin Kademlü Hoca hâzırûn olup şöyle edâ-i şehâdet idüp didiler ki sâbıkan 

merhûme Hanîfe Hatun geldüğü gice mehr-i mu’ahharından onbin akçasın bağışlayup altıbin 

akçası kaldı şâhidiz şehâdet dahî ideriz dediklerinde şehâdetleri ba‘d-ı ri‘âyetuhu şerâyitü’l-
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kabûl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bu vesîka-i vâzıhatü’l-beyân ketb olunup yedine virildi ki 

vakt-ı hâcetde ibrâz idüp ihticâc idine cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam 

sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / ). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin Mehmed ve Kazzâz Süleymân bin Ahmed ve Ahmed bin 

Hâcı ve Usta İbrahîm bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

201-2 Boyahâhe Geliri Alındığının Kaydı  

Teslîmât-ı Pîrî Çelebi mültezim-i Boyahâne-i Konya. 

Mahrûse-i Konya’da binâ-yı şerîf emîni Hasan Çavuş binâ ihrâcâtıçün mezkûr 

boyahâne kastından(?) bi’d-defâ‘at otuzikibinonaltı akça alup kabz etdim didiği mültezim-i 

mezkûr talebiyle tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 971 (11-20 

Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Ahmed Beg ibn ‘Alî ez-za‘îm ve Hüdâverdi Beg bin Mehmed ve (...silik...) 

Beg bin Hızır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Havâle Hüseyin Beg boyahâne mahsûlünden Pîrî Çelebi elinden hızâne-i ‘âmireye îsâl 

dörtbin akça alup kabz etdim didiği ikrârı bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî 15 Cemâziye’l-

âhir sene 971 (30 Ocak 1564). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

201-3 Alacağını Aldığını Tescîl 

Teslîmât-ı Mîrâbiye Hasan Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki nefs-i Konya’da binâ-i şerîf emîni Hasan Çavuş merkûm 

Hasan Çavuş’dan Mîrâbiye mahsûlünden binâ-yı şerîf ihrâcâtıçün kırksekizbin akça alup 

kabz etdim dedikde mezkûr Hasan Çavuş tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 971 (11-20 Cemâziye’l-âhir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564). 

Be-mahzar Bekir Çelebi bin Süleymân ve Muhyiddîn Efendi en-nâyib ve ‘Alî Beg bin 

Hâcı Velî ve Mehmed bin Lutfî ve Velî bin Edhem ve gayruhum. 

 

201-4 Alacağını Aldığını Tescîl 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki hassâ sarâclardan Mahmûd Beg bin ‘Îsâ ikrâr idüp 

Begşehri’nde kışlayan hassâ atlar mihmânıçün Mîrâbiye emîni olan Hasan Çavuş elinden 

yedibin akça alup kabz etdim dedikde mezkûr Hasan Çavuş tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî evâsıt-ı Ramazân sene 971 (11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1564). 

Be-mahzar Halîl Beg bin İskender ve Beytullah bin Mehmed ve Ramazân bin Bâyezîd 

ve gayruhum. 

 

201-5 Alacağını Aldığını Tescîl 

Vech-i tahrîr-i oldur ki İshaklu’da kışlayan mîrî develer ‘ulafıçün yirmibinyüzellidört 

akça almağa mukaddemâ hükm-i şerîfe gelmişdi hâliyâ hâssa sârbânlardan Sefer Ağa 

cânibinden memhûr mektûbuyla Süleymân gelüp Mîrâbî Hasan Çavuş elinden beşbin akça 

aldım didikde ikrârı Hasan Çavuş talebiyle tahrîr olundu hurirre fî evâsıt-ı Ramazân sene 

971 (11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1564). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve 

(...silik...) ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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Ba‘dehu mezkûr Süleymân mezkûr Hasan Çavuş elinden üçbin akça dahî aldım didiği 

tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr. 

Ba‘dehu mezkûr Süleymân mezkûr Hasan Çavuş elinden dokuzbin akça alup kabz 

etdim didiği mezbûr Hasan Çavuş talebiyle tahrîr olundu hurrire fî 16 Şevvâl sene 971 (28 

Mayıs 1564). 

Be-mahzar (...silik...) ve Hüseyin Fakîh bin (...silik...) ve Receb (...silik...). 

Ba‘dehu mezkûrlar ikrâr idüp üçbinyüzellidört akça dahî alup cem‘an 

yirmibinyüzellidört akça oldu bi’t-temâm alup kabz etdik didiklerinde mezbûr Hasan Çavuş 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî 23 Şevvâli’l-mükerrem sene 971 (4 Haziran 1564). 

 

201-6 Karaman Nezâreti Mahsûlü Hakkında Mektûb 

‘İzz-i huzûr mûcibü’s-sudûr ve muvaffak-ı menba‘ mest-i vecebü’l-hubûra(?) ‘arz-ı 

bende-i maksûr budur ki işbu dârende-i ref‘-i ihlâs ve resânede-i vesîka-i ihtisâmil Yitilmiş 

Ağa cânib-i devletiçün iştibâhınıza âdem gönderüp Karaman nezâreti on yük akça ziyâde ile 

ve ba‘zı şürûtla ‘izz-i huzûrunuzda küfelâ virmek üzere kabûl ve iltizâm iderin dimiş ol 

ecilden ref‘-i bende-i hakpâ-yı şerîfe irsâl olundu ‘inde’l-vüsûl ihsân-ı bî-dirîğinizden 

mebzûl ve masrûf buyurup mezbûrun keyfiyet-i iltizâmın şerâyitiyle mefsûlâtçılar buyurup 

ve kânûn üzere küfelâsın tahrîr etdirüp cânib-i mehâbınıza irsâle ‘inâyet buyurasız anunla 

‘amel olunup der-devlete ‘arz oluna ammâ ihsân-ı şerîfenizden gadr ki nefs-i nefîsi gözile 

mübâşeret idüp velî ni‘metimiz maslahatıdır (...silik...) şerîfiniz ihtimâm cânibine ma‘rûf 

buyurula bâkî sa‘âdet rev-cihânî ‘alâ vufûri’l-emânî muhassıl bâd. 

 

201-7 Habersiz Kefîl Yazdırıldığı İddi‘âsı 

Kazıyye-i Habîb Dede bin Hasan ve Yitilmiş Ağa bin Dâvud ma‘a Yûsuf bin Mehmed 

ve (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûreyn Habîb Dede ve Yitilmiş Ağa meclis-i 

(...silik...) ihzâr idüp muvâcehelerinde takrîr-i kelâm idüp Sahrâ-yı Konya’da vâki‘ (...silik...) 

hâsları iltizâm etdiklerinde bizi arkamızdan kefîl yazdırmışsız (...silik...) haberimiz yokdur 

dediklerinde mezkûrlardan su’âl olundukda biz sizi (...silik...) yazdırmadık min ba‘d sizden 

haberimiz yokdur yazdıranı dahî bilmeziz dediklerinde (...silik...) vech-i meşrûh üzere vâki‘ 

olan ikrârları bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Ramazâni’l-mübârek min şuhûr 

sene ihdâ ve seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564). 

Şuhûdü’l-hâl Hüsrev Çelebi bin Mustafâ ve ‘Abdulganî bin Umûr ve Hamza Çelebi 

bin Emrullah ve Hasan bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

el-kazâya el-vâki‘ fî gurre-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım 

1562). 

 

202-1 Vasî Ta‘yîni ve Mülk Satışı  

Kazıyye-i vesâyet-i ‘Âyşe bint-i İlyâs ‘alâ mesâlih-i bintihâ Kamer bint-i Halîl Baba 

el-müteveffâ ebûhâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre sagîr Kamer’e vasî nasb etmek lâzım oldukda 

mezbûrenin vâlidesi ‘Âyşe vasî nasb olunup sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-

âhir sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 
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Be-mahzar Mehmed bin Hamza ve ‘Abdî bin Hâcı ve ‘Abdurrahman bin Hâcı ve 

Hayreddîn Halîfe bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûre ‘Âyşe asâleten ve vesâyeten ve ‘Aynî ve Mihrî asâleten ikrâr ve 

i‘tirâf kılup Kürden havlusunda kıbleten tarîk ve şarken ‘Alî Dede mülküne ve şimâlen nehre 

ve garben nehr ile mahdûd olan bağı işbu Bâli bin Hâcı’ya dörtbindokuzyüzelli akçaya bey‘ 

idüp meblağ-ı mezkûru alup kabz etdik dediklerinde vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

202-2 Nafaka Takdîri 

Kazıyye-i ‘Abdurrezzâk ve Kerîm ebnâ Kalter. 

Faraza ve kaddere li-nafakati’s-sagîreyn el-med‘uveyn ‘Abdurrezzâk ve Kerîm ibney 

Kalter el-müteveffiye ümmühümâ ve li-sabûnihimâ ve hammamihimâ ve kisvetihimâ ve li-

sâyir havâyicihimâ ez-zarûriyye külle yevmin min târîhihi külli vâhidin minhümâ dirhemen 

vâhiden min mâli ebîhimâ bi-talebi ceddetihimâ Hatun bint-i (...silik...) ve ezinet lehâ en 

tesdedîn el-meblaği’l-mefrûz ve tasruf ileyhimâ ve türce‘ min ebîhimâ farzen ve takdîren 

sahîhen şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 

970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar ‘Alî bin Bâsdir(?) ve ‘Abdî bin Hâcı ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum. 

 

202-3 Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Derviş Çelebi bin Pîrî Çelebi ma‘a Hâcı Mehmed bin Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Derviş meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

nefs-i Konya’da Eskibazar’da kıbleten ve şarken ve şimâlen ve garben tarîk-i ‘âmma hudûdu 

müntehî olan Tahunhâne’de nısf hissemi mezkûr Hâcı Mehmed’e onbeş altuna satup 

meblağ-ı mezkûru alup kabz (idüp) zikr olan tahunhânenin zemîni vakfdır yılda yirmibeş 

akça icâresi vardır nısfın Hâcı Mehmed vire dedikde mezbûr Hâcı Mehmed tasdîk idüp bi’t-

taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Ahmed Halîfe bin Pâşâ ve Seyyid Curâhân Halîfe ve Receb bin Velî ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

202-4 Fazla Çıkacak Mahsûlün Vakfın Olacağını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sefer bin Velî ve ihve Gülâbî ma‘a Mustafâ Çelebi ibn el-Hâc Lutfî 

el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı La‘l Pâşâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûreyn Sefer ve Gülâbî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve 

i‘tirâf kılup zikr olan vakfdan Karye-i Kâbid? ‘Alî Beg işbu tis‘a yılının mahsûl gallesin iki 

buğday bir arpa olmak üzere ikiyüzelli kile galleye kabûl etdik teftîşiyle eğer ziyâde zâhir 

olursa vakfın ola dediklerinde mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp ve mezkûrlar birbirinin 

nefislerine ve mâllarına kefîl olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir 

sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Hayreddîn Halîfe bin Mehmed Efendi ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 
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202-5 Mülk Satışında Kalan Borcun Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Oruç bin Bulgâr ma‘a Nûrullah bin Satı. 

Akarra Oruç el-mezbûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ bâkî dirhemin ve 

hamsîn dirhâmen min semeni’s-sûri’l-mebî‘ bi’l-bey‘i’s-sahîh li-Nûrullah el-mezbûr ikrâren 

şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 

8-17 Aralık 1562). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

202-6 Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Nasûh Fakîh ma‘a Ahmed bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mahmûd meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zevcem Fâtıma bint-i Üveys ile mezkûr Ahmed’den onbeş altun alup Şeyhevi Mahallesi’nde 

kıbleten İmâm Hüsâm Halîfe mülkü ve şimâlen ‘Abdî mülküne ve şarken tarîk ve garben 

‘Osmân mülküne hudûdu müntehî olan bağçeyi bey‘ idüp seb‘în ve tis‘âmi’e Saferi 

gurresinden altı aya değin ayda yirmi akça icâreye kabûl etdik dedikde mezbûr Ahmed 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 

1562). 

Be-mahzar Mahmûd Çelebi bin Mehmed ve ‘Alî Çelebi bin Tûtî ve Hâcı Avdıl bin 

Mahmûd ve Hayreddîn Halîfe bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

202-7 Hayvan Kıymeti Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüsrev Beg bin ‘Abdullah ma‘a Mustafâ Beg bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hüsrev meclis-i şer‘de ikrâr idüp ‘Alî Çelebi bin 

‘Abdullah Beg’in mezkûr Mustafâ’da dört inek ve dört buzağısı olup bir inek iki buzağı 

ölmüş denilüp iki ineğin bahâsından ikiyüzaltmışaltı akça îsâl içün alup kabz etdim dedikde 

merkûm Mustafâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve ‘Alî Çavuş bin İsmâ‘îl ve Yûnus Kethüdâ 

bin Karagöz. 

Ve bir inek iki buzağımı alup bazarda yüzelli akçaya bey‘ etdim. 

 

202-8 Talâk Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hüseyin bin ‘Alî ma‘a Hamza bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûr Hüseyin meclis-i şer‘a merkûm Hamza’yı ihzâr 

idüp benüm ‘avratıma vekîl deyu hul‘ üzere talâk virmişsin dedikde mezkûr Hamza ben 

vekîl değülüm lâkin Amasya’da mezbûr Hüseyin dedi ki üç aya değin varmazsam ‘avratım 

Emîne benden boş olsun şâhid olun dedi ben şâhidim vekîl değilim didiği mezbûr Hüseyin 

talebi ile tahrîr olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar ‘Alî bin Yahyâ ve Memi bin Seydî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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202-9 Borç İkrârı 

Akarra ‘Alî el-kasâb bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ elfin ve mi’ete ve ‘ışrîn 

dirhemen min semeni’l-ganem li-Hasan bin Durdu ve Yavlı bin Hüseyin ikrâren şer‘iyyen 

cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Seydî bin ‘Alî ve Ramazân bin Bâyezîd ve Hüseyin Fakîh bin Pîrî. 

 

202-10 Borç İkrârı 

Akarra ‘Alî el-mezkûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ hamse fılori min 

semeni’l-ganem li-Velî bin Eğlen ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

 

202-11 Borç İkrârı 

Akarra Kerîm el-kasâb bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ erba‘ami’e ve isnâ ve 

sittîn dirhemen min semeni’l-ganem li-Velî el-mezbûr hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

 

202-12 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Durak ma‘a Mahmûd bin ‘Alî el-vasî ‘alâ mesâlih-i (...silik...) 

Mehmed bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed’in müteveffâ Mehmed üzerinde bal 

bahâsından yüzotuz akça alımı olup ölüp üzerinde kalduğu gıbbe’l-inkâr Mustafâ bin ‘Alî ve 

diğer Mustafâ bin Şucâ‘ şehâdetleriyle sâbit olup sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Seyyid (...silik...) bin ‘Alî ve Hüsrev 

Ağa bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

203-1 Vakfdan Alınan Borca Karşılık Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Hâcı Hüseyin bin Hâcı Selîm el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Mescid-i Mahalle-i 

Muhtâr ma‘a Süleymân bin Hâcı Gaybî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Süleymân ikrâr ve i‘tirâf idüp zikr olan mescid 

vakfından zimmetimde bin akça lâzımü’l-edâ deynim vardı meblağ-ı mezkûrun edâsıçün 

mahalle-i mezkûrede kıbleten Sefer ve şarken mescid-i mezkûr ve şimâlen ve garben tarîk ile 

mahdûd evlerde nısf şâyi‘ hissemi bey‘ idüp tis‘a ve sittîn ve tis‘ami’e Zî’l-hiccesi 

gurresinden ilâ sene yüz akça icâreye kabûl etdim dedikde mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar ‘Ömer bin Pîr Ahmed ve Çini bin Velî ve ‘Îsâ bin Seydî ve ve İmâm 

Bostân Halîfe. 

 

203-2 Vakfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Seydî oğlu bin ‘Îsâ ma‘a Hâcı Hüseyin el-mütevelli el-mezbûr. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Îsâ meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf idüp 

Mahalle-i Muhtâr ‘avârızı içün vakf olan akçadan zimmetimde binbeşyüz akça vardır tis‘a ve 

sittîn ve tis‘ami’e Zî’l-hiccesi gurresinden ilâ sene-i kâmile Öylebanladı Mahallesi’nde 

kıbleten Halîl mülkü ve şarken tarîk-i ‘âmma ve şimâlen ve garben vakf ile mahdûd evlerimi 

bey‘ etdikden sonra yüzelli akça icâreye kabûl etdim dedikde mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp 

sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 

1562). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

203-3 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Osmân bin ‘Osmân ‘an Kasaba-i Derende ma‘a Mehmed Beg bin 

Hâso. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Osmân ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûr Mehmed’e 

hidmet iderim hâliyâ gider oldum yediyüzelli akça kıymetlü bir at virdi beraber bir çabiş ve 

mavi dolama virdi dedikde mezkûr Mehmed Beg tasdîk idüp zikr olan esbâbı virdim da‘vâm 

ve nizâ‘ım yokdur dedikde tarafeyn rızâlarıyla sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar ‘Alî bin Ganî ve Mustafâ bin Mehmed ve Ahmed bin Mehmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ve mezbûr ‘Osmân dahî da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedi. 

 

203-4 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Nefîse bint-i Mehmed ma‘a zevcihâ Mehmed bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Nefîse Yenikapu Mahallesi’nde hudûdu ahâli 

katında ma‘lûm Mustafâ nâm kimesne (...silik...) bana hibe etdi ben dahî Mustafâ’ya satdım 

dedikde gıbbe’l-inkâr ba‘de’l-istişhâd ityân-ı beyyineden ‘âciz olmağın hibe itmediğine 

mezbûre Nefîse yemîn-i billah etdikden sonra zikr olan ev mezkûreye hükm olunup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

203-5 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i Latîf  bin (boş) ikrâr-ı Mehmed Beg ibn Mustafâ ‘an zümre-i ‘ulûfeciyân-ı 

yesâr ma‘a Pîrlî bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki şem‘-i ‘asel mesâlihine gelen mezkûr Mehmed Beg fî 

meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf idüp mum bahâsıçün emr mûcibince debbâğhâne mahsûlünden 

mezkûr Pîrli elinden otuz sikke altun alup kabz etdim dedikde mezbûr Pîrli tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 

Aralık 1562). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin Pâşâ ve Emrullah Çelebi bin Ümmet ve Ahmed Çelebi 

bin Yahyâ el-havâle ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

203-6 Ev Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Bostân Çelebi bin Hâcı ‘Îsâ ‘an kıbel-i âhîte Hânî ma‘a Mustafâ 

bin Bâyezîd. 
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Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Hânî Sâhib Mahallesi’nde kıbleten Hoca Kara ve 

şarken Hâcı Çini mülkü ve şimâlen tarîk ve garben tarîke müntehî olan evini bey‘ etmeğe 

mezkûr Bostân Çelebi’yi vekîl etdüğü Hâcı Ahmed bin Hâcı ‘Îsâ ve Süleymân bin Pîr Gâyib 

şehâdetleriyle sâbit olup mezkûr Mustafâ muvâcehesinde hurrire fî  evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn 

sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin Pâşâ ve Hüsrev Çelebi bin Mustafâ ve Yûsuf bin 

‘Abdullah ve Hâcı Mehmed bin Seydî Mahmûd. 

Ba‘dehu mezkûr Mustafâ’ya yetmiş fıloriye Hoca Kara bin Hamza içün vekâleti Hâcı 

Ahmed el-mezbûr ve Mehmed bin Kara Dânişmend şehâdetleriyle sâbit oldu hüccet virile. 

 

203-7 Borçlunun İflâsının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî Beg bin Durdu el-havâle ma‘a Yüreği bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr havâle ‘Alî Beg fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Yüreği tahvîli temâm olan bundan akdem memlaha mültezimi Hızır bin 

Hamza’nın bin akçasına kefîl olmuşidi hâliyâ meblağ-ı mezkûr taleb olundukda mâl-ı ıtlâk 

olunur nesnesi bulunmayup müflis olmağın bir akça ve bir habbe alınmadı didikden sonra 

ehl-i vukûf kimesnelerden el-Hâc Pîr Gâzî bin Hâcı Evliyâ ve Mahmûd bin ‘Alâ’eddîn ve 

Hamza bin (boş) nâm kimesneler mezkûr Yüreği fakîrü’l-hâl kimesnedir mâl ve menâl kâdir 

kimesne değildir deyu şehâdet etdiklerinde vâki‘-i hâl bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî 

evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar ve ‘Alî bin Velî ve Velî bin Latîf ve Mehmed bin Pîr Gâzî ve Mûsâ bin 

Surça ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

203-8 Köle Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Hamza ma‘a havâle ‘Alî Beg el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır Ağa fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

memlaha havâlesi mezkûr ‘Alî Beg’den otuz altun alup Kanber nâm ‘Arabım mezkûr ‘Alî 

Beg’e satdım meblağ-ı mezkûru dâhî üzerime Hâcı nâm kul gelüp üzerimde hukûk-ı nâs 

zâhir olup ana virildi didikde mezbûr ‘Alî Beg mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk 

idüp sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 

Aralık 1562). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

203-9 Borçlunun Borcunu Ödememesi ve Kefîlden Alınması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Pîr Gâzi bin Hâcı Evliyâ ma‘a Hızır bin Hamza.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı Pîr Gâzi meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Hızır’ın Dîvâne Kerîm bin Hızır’da bindörtyüz akça alımı olup ben kefîl-i bi’l-

mâl olmuşidim mezkûr Kerîm gaybet itmeğin mezkûr Hızır benüm bir doru atım almışidi 

mâl-ı kefâletden yirmi sikke altun virüp zikr olan atımı alup kabz etdikden sonra zikr olan at 

husûsunda mezkûr Hızır’ın zimmetini ibrâ etdim didikde mezbûr Hızır mukırr-ı mezkûru 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ba‘dehu mezkûr havâle ‘Alî Beg zikr 

olan yirmi altunu mezbûr Hızır elinden mîrî içün alup kabz etdim dedikde merkûm Hızır 

tasdîk idüp bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 

Kasım- 7 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 
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203-10 Vakfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Üveys be-muvâcehe-i el-Hâcı Ahmed bin Hasan el-

kâ’im-makâm-ı Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ mezkûr kâ’im-makâm 

el-Hâcı Ahmed muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Seyyid Hamzaoğlu ‘Îsâ 

Çelebi’nin vakfı olan akçadan ikibin akçaya Türbe-i Celâleddîn kurbunda ma‘lûmü’l-hudûd 

bağımı ve evimi bey‘ idüp meblağ-ı mezkûr ikibin akçayı alup kabz eyledim mebî‘-i 

mezkûru teslîm eyledim gurre-i Rebî‘ü’l-âhirden yüzelli güne değin mezkûr bağ ve evi 

yüzdört akçaya icâreye aldım yüzdört akça icâreyi mezkûr kâ’im-makâm el-Hâcı Ahmed’e 

virdim teslîm eyledim aldı kabz eyledi didikde mukırr lehu el-Hâcı Ahmed mukırr-ı mezkûru 

ikrâr-ı muharreresinde bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb tasdîk olundu fî’t-târîh el-mezbûr 

(1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hasan Halîfe bin Nûrullah ve Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Ahmed bin 

İnsân ve Hüseyin Çelebi bin (...silik...). 

 

204-1 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Kâdı bin Hızır ma‘a İskender Çavuş bin Dîvân. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Kâdı meclis-i şer‘a merkûm İskender Çavuş’u 

ihzâr idüp beni borugan(?) ile darp etdin dedikde mezbûr inkâr idüp Kâdı’dan beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz olup yemîn teveccüh olundukda yemîn-i billah etdirilüp 

bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 

970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hamza bin Sinân ve Velî bin Habîb ve Mehmed bin Mustafâ ve İsma‘îl bin 

Koca ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

204-2 Ev Basma Da‘vâsı 

Kazıyye-i İskender Çavuş bin Dîvân  ma‘a Kâdı bin Hızır. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr İskender Çavuş meclis-i şer‘a merkûm Kâdı’yı 

ihzâr idüp benüm odam üzerine gelüp odam basdı dedikde gıbbe’l-inkâr yemîn müteveccih 

oldukda merkûm Kâdı’ya yemîn-i billah etdirilüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

204-3 Borç İkrârı 

Sûret-i sicil-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hüdâverdi bin Hüdâverdi memlaha mahsûlüne havâle 

olan ‘Alî Beg muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr ve  i‘tirâf kılup mezkûr havâle ‘Alî 

Beg’e bir gümüş seniyebend ve bir gümüş zincir ve bir ediyân bahâsından elli sikke altun 

lâzımü’l-edâ ve vâcibü’l-kazâ deynimdir ve bundan akdem kul getürüp gelen kula ücret-i 

kadem içün karz tarîk ile yirmialtı sikke altun karz aldım cem‘an yetmişaltı sikke altun 

vâcibü’l-edâ deynimdir didikde mezkûr havâle ‘Alî Beg tasdîk idüp bi’t-taleb vâki‘-i hâl 

sebt-i sicil olundu  hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 
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Şuhûd Hâcı Pîr Gâzi bin Hâcı Evliyâ ve Hamza bin Dede ve Mahmûd bin ‘Alâ’eddîn 

ve Mûsâ bin Tûrca ve Hüseyin bin Şu‘ayb ve ‘Alî bin Ganî ve gayruhum. 

 

204-4 Alacak Da‘vâsında Sulh 

Sûret-i sicil-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki bundan akdem memlaha mültezimi olup tahvîli temâm 

olan Hızır bin Hamza ve havâlesi olan ‘Alî Beg bin Durdu Karaoğlan dimekle ma‘rûf 

Hüdâverdi bin Hüdâverdi ile meclis-i şer‘a hâzırûn olup mezkûr Hızır ikrâr ve i‘tirâf idüp 

bundan akdem mezkûr Karaoğlan üzerine bi-tarîki’l-karz ikiyüz sikke altunum aldı deyu 

Koçhisâr efendisi huzûrunda da‘vâ idüp gıbbe’l-inkâr isbât idüp sicil etdirmişidim hâliyâ 

müslümânlar mutavassıtûn olup otuz altun kıymetlü bir ‘Arab ve elli altuna bir gümüş 

seniyebend ve bir gümüş zincir ve bir ediyân cem‘an seksen altuna sulh eylediler ben dâhî 

bedel-i sulh zikr olan ‘Arabı ve esbâbları seksen altuna tuta alup kabz idem müslümânların 

sulhün kabûl etdim bâkî kalan yüzyirmi sikke altundan ferâgat idüp zimmetin ibrâ itdim didi 

yüz akçaya memlaha iltizâm eylediğimde kefîl-i bi’l-mâl oldu deyu da‘vâ etmişidim ol 

da‘vâdan dahî ferâgat idem kefîl olmamışdır da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur eğer hilâf-ı zikr 

da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm istimâ‘ olunmaya dedikde mezkûr Karaoğlan mukırr-ı 

mezkûru cemî‘ ikrâr-ı muharreresinde tasdîk idüp ve müslümânlarun vech-i meşrûh üzere 

sulhun kabûl idem virdüğüm ‘Arab ve esbâb husûsunda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde 

tarafeyn rızâlarıyla vâki‘ü’l-hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 

970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hâcı Pîr Gâzi bin el-Hâc Evliyâ ve Hamza bin Dede ve Mahmûd bin 

‘Alâ’eddîn ve Mûsâ bin Tûrca ve Hüseyin bin Şu‘ayb ve ‘Alî bin Ganî ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûr ‘Alî Beg ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan almamdan Hâcı Pîr Gâzi bin 

Hâcı Evliyâ elinden ikibindokuzyüzyirmi nakd akça ve bin akça kıymetlü bir at alup kabz 

idem dedikde mezkûr Pîr Gâzi tasdîk idüp defter olundu. 

 

204-5 Vasînin Muhâsebe Kaydı 

Kazıyye-i akça-i eytâm-ı merhûm Çavuş Kara Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr merhûmun eytâm-ı sıgârına vasî olan Mehmed 

bin İbrâhîm’in nâzır olan Sinân Çavuş talebi ile hesâbı görüldükde elinde olan defteri 

mûcibince altıyüzdoksansekiz akça mesârifi olup ve ikiyüzkırk akça edâ-i deyne virilüp ve 

yüzseksen akçalık buğday virdüm deyüp cem‘an binyüzonsekiz akça olup fî’l-asl makbûz 

vasî dörtbinikiyüzotuz akça olup meblağ-ı mezkûr harc aşağa varılmak lâzım olıcak meblağ-

ı mezkûrun üç yılda binikiyüzaltmışdokuz akça rıbhı olup rıbhdan ziyâde yüzellibir akça 

mayadan aşağa varıldıkda dörtbinyetmişdokuz akça kalup meblağ-ı mezkûrun ikibin akçası 

ikrârıyla Habbâz Ümmet üzerinde olup ikibinyetmişdokuz akçası vasî-i mezkûr zimmetinde 

zâhir olup vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-

âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar ‘Alî bin Velî ve Hızır Bâli bin Üveys ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Zikr olan akça taleb olunmağın muhzıra havâle virildi. 

 

204-6 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Âyşe bint-i Aydın be-muvâcehe-i Mehmed bin Hamza el-vasî. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre ‘Âyşe fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe Mehmed 

el-vasî el-mezkûr bi’t-tav‘ ikrâr ve  i‘tirâf kılup Gülekmi‘mâr Mahallesi’nde hudûdu ‘inde’l-

cîrân ma‘lûm olan evimi Kamer bint-i Halîl Baba’nın akçasından dörtyüz akça seksen 

akçaya satup meblağ-ı mezbûru mezkûr vasî elinden alup kabûl ve kabz idüp mebî‘-i 

mezkûru teslîm eyledim didikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp ba‘dehu târîh-i kitâbdan her ayda 

seksen akçaya zikr olan evi icâreye aldım deyüp vasî-yi mezkûrdan vech-i meşrûh üzere 

icâreye virdim deyüp bi’t-taleb defter olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene 

970 (10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hüseyin Bazarbaşı bin Mûsâ ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Abdurrahman bin 

Latîf. 

 

204-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdulcelîl ve ihve Seydî ‘Alî ibn Ganî ma‘a Şemseddîn Halîfe el-

mütevelli ‘alâ Evkâf-ı ‘Îsâ Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân ‘Abdulcelîl ve Seydî ‘Alî meclis-i şer‘a gelüp 

merhûm ‘Îsâ Çelebi Vakfı’ndan üçbin akça alup Şeyhalamân’da olan evlerimi havlusuyla 

mezkûr mütevelliye üçbin akçaya bey‘ idüp seb‘în ve tis‘ami’e Rebî‘ü’l-âhir gurresinden 

sene-i mezkûre Şa‘bânı gâyetine gelince beş aya yüzelli altı aya icâreye kabûl etdik 

dediklerinde mezbûr Şemseddîn Halîfe tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Rebî‘ü’l-

âhir sene 970 (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hoca Kethüdâ ve Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Lutfî ve Halîl el-muhzır ve  

Ahmed bin İshak ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

el-kefîl-i bi-karari’l-mâl ve’l-vekîl bâyi‘ü’l-bey‘-i el-mezbûre. 

 

204-8 Câriye Satışı Hakkında Sâhibinin İcâzet Vermesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Mehmed ma‘a Hâcı Şeker bin Ümmet. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Hâcı Şeker 

icâzet virdi Mercân nâm câriyesin otuz altuna satdım iki altunluk bir kaftanım aldı bile gitdi 

yirmisekiz altunun alup kabz etdim dedikde ikrârı mezbûr Hâcı Şeker talebiyle tahrîr olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 28 Kasım- 7 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

205-1 Kaçırılan Gencin Yanında Çalışmak İstediği Kimseyi Tercîhi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Sinân ‘an nefs-i Kayseriye ma‘a ‘Alî bin Dâvud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki kara yağız çatık kaşlı orta boylu Mustafâ nâm emred 

yiğid meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup ben Sinân nâm bir sipâhînin oğluyun okumak 

yazmak üzereyim Seydîşehri Kazâsı’nda salım vardı salıya gitsem gerekdi Budakoğlu Şeyhî 

beni alup kaçup Tutup nâm karyeye getürdü mezkûru ihtiyâr itmeyüp mezkûr ‘Alî Beg kişi-

zâde olmağın mezkûr ile olmağı ihtiyâr etdim dedikde mezkûr ‘Alî Beg talebiyle kelimâtı 

tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 

1562). 

Be-mahzar ‘Alî bin Velî ve Mahmûd bin Mezîd ve Cemâl bin İsma‘îl ve Hasan bin 

Velî ve gayruhum. 
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205-2 ‘Ulûfe Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Vasâtî Beg bin Hasan el-müteferrika ma‘a İbrahîm Emîr bin Pîrî 

emîn-i İhtisâb-ı Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Vasâtî Beg fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

seb‘în ve tis‘ami’e Rebî‘ü’l-evveli ve Rebî‘ü’l-âhiri ayları ‘ulûfesi içün elimde olan tezkere 

mûcibince emîn-i mezkûr elinden yevmi sekiz akça hesâbı üzere dörtyüzyetmişiki akça alup 

kabz etdim dedikde emîn-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir 

sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar İmâm ‘Abdî bin Derviş ‘Alî ve Ferhâd bin ‘Alî ve Yûnus Kethüdâ bin 

Karagöz ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu ikrâr idüp sene-i Cemâziye’l-ûlâsının ‘ulûfesi içün ikiyüzotuzaltı akça emîn-i 

mezbûr elinden alup kabz eyledim dedikde mezkûr emîn tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu 

fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Safer bin Bâyezîd ve Seyyid ‘Alî bin Seyyid Hasan. 

 

205-3 Ilgın’daki Çeşmenin Masrafları İçin Vekîl Elinden Para Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mi‘mâr Mehmed bin Mustafâ be-muvâcehe-i Kayık bin ‘Abdullah el-

vekîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Kasaba-i Ilgun’da sâhibü’l-hayrât Hazreti Mustafâ Pâşâ 

yesserallahu mâ-yeşâ binâ eylediği çeşmenin mi‘mârı olan mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ 

müşârün-ileyh Pâşâ hazretlerinin vekâlet-i mutlaka ile vekîli olan mezbûr Kayık Beg 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu vekîl Kâyık Beg elinden mezkûr çeşmenin 

harc-ı havâyici içün (...silik...) ba‘zısı (...silik...) ve ba‘zısı nakd doksanbirbinikiyüzyirmibir 

akça alup kabz idüp zikr olan çeşmeye sarf ve harc eyledim dedikde mezkûr vekîl Kâyık Beg 

vech-i meşrûh üzere bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-

âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar Velî Subaşı bin ‘Abdullah ve İlyâs bin Şâhkulu ve ‘Abdî bin Mehmed ve 

Memi (...silik...) bin Hasan Çelebi. 

 

205-4 Öldürüldüğü İddi‘â Edilen Tay Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i Ümmet bin Mehmed (...silik...) ma‘a Emrullah bin ‘Abdî Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ümmet meclis-i şer‘a merkûm Emrullah’ı ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup mezbûr Emrullah elinde bir doru yelesi kara iki 

(...silik...) bir tay yelencik çıkardım emânet koyup şâhid getürsem gerekdi ben şâhid 

getürmeden zikr olan tay soğlayup öldürmüşler mezbûr Emrullah kendü soğlayup öldürdü 

didikde gıbbe’l-inkâr beyyineden ‘âciz olmağın soğlayup öldürmediğine mezbûr Emrullah’a 

yemîn-i billah etdirildikden sonra vâki‘-i hâl bu husûsa mübâşir olan Ahmed Çavuş 

ma‘rifetiyle sebt-i sicil olundu ba‘dehu mezbûr Ümmet ikrâr ve i‘tirâf idüp zikr olan tay 

benüm idüğüne isbâtım yokdur da‘vâm ve nizâ‘ım dâhî yokdur zimmetin Emrullah’ın ibrâ 

ve iskât etdim dedikde mezbûr Emrullah tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar Seyyid Cûra Satı Halîfe ve ‘Alî bin Velî ve Mehmed bin Hasan ve Mustafâ 

bin ‘Alî ve Avdıl bin Mahmûd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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205-5 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Emîr ‘Alî ma‘a ‘Abdulkâdir bin Hâcı Mustafâ. 

Akarra Hamza el-mezbûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ erba‘ami’e dirhem ve 

selâsûn dirhemen min semeni’l-kirbâs ve icâretü’l-hânût li-‘Abdulkâdir el-mezbûr ikrâren 

şer‘iyyen ve sadakaten ‘Abdulkâdir el-mezbûr tasdîkan vicâhen cerâ zâlike ve hurrire fî 

evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

205-6 Mülkiyet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Yûnus bin Mehmed ma‘a ümmühu Sevlî bint-i Hoca Sofî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Yûnus ve mezkûre vâlidesinin Sırçalu 

Mahallesi’nde bir ev bir ahur husûsunda nizâ‘ları vâki‘ oldukda ev mezkûr Yûnus’a ve ahur 

mezbûre Sevlî’ye hükm olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Rebî‘ü’l-

âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

205-7 Kaybolan İnek Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Osmân bin Aydoğmuş ma‘a Ca‘fer bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Osmân meclis-i şer‘a mezkûr Ca‘fer’i ihzâr 

idüp bir kara sığır ineğim gâyip oldu işbu Ca‘fer’e vardım sen birkaç davar satmışsın benim 

ineğim nice oldu senden taleb iderim didiğimde ineği ben virin didi deyüp mezkûr Ca‘fer 

inkâr idüp mezkûr ‘Osmân’dan beyyine taleb olup Budak bin ‘Ömer ve ‘Osmân (bin) Hâcı 

Velî şehâdet eyledikden sonra ikrâr idüp Karye-i Koçmar’da Budak oğluna zikr olan ineği 

satdım didiği ikrârı bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-

17 Aralık 1562). 

Be-mahzar Ganî Fakîh bin Mehmed ve Aydoğmuş bin Yûsuf ve Mehmed bin Îvad. 

Ba‘dehu Yûsuf bin Behlül ikrâr ve i‘tirâf idüp ben dahî mezbûr Ca‘fer ile Koçmar 

Köyü’ne vardım merkûm Ca‘fer iki tana bir düğe satdı birkaçı bana virdiler aldım didiği bi’t-

taleb tahrîr olundu hurrire fî (...silik...) sene 970. 

Be-mahzar Mûsâ bin ‘Abdurrahman. 

 

205-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şâh Hüseyin bin ‘Alî ma‘a Pîr ‘Alî bin ‘Ömer. 

Akarra Şâh Hüseyin el-mezbûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’e dirhem ve 

selâse ve sittûn ve tis‘ami’e min semeni’l-gars li-Pîr ‘Alî el-mezbûr ikrâren şer‘iyyen cerâ 

zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 

1562). 

 

205-9 Rûmdiğin Köprüsü’nün Yapılması İçin Para Vakfı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hasan ikrâr ve i‘tirâf idüp İsma‘îl bin Mehmed 

nâm kimesne Rûmdiğin Köprüsü dimekle ma‘rûf köprü yapılmak içün beşbin akça vakf idüp 

zikr olan akça bendedir dedikden sonra meblağ-ı mezkûra ‘Alî bin Mezîd ve Hızır Bâli bin 
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Sadaka kefîl-i bi’l-mâl olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Âhirü’r-rebî‘eyn 

sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). Dört aya değin tahsîl ide. 

Be-mahzar Ganî Fakîh bin Mehmed ve ‘Alâ’eddîn Efendi el-kâdı-i Belvîrân ve 

Hüseyin Çelebi bin Celâl ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

205-10 Muhâla‘a 

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ bin Lutfî ‘an kıbel-i Emîne bint-i Hâcı Ya‘kûb ma‘a Hâcı 

bin (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Emîne zevci mezkûr Hâcı (...silik...) hul‘a 

mezkûr Mustafâ’yı vekîl etdüğü Mûsâ bin İnsân ve Ramazân bin (...silik...) şehâdetleriyle 

sâbit olup mezbûr Hâcı muvâcehesinde sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir 

sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar eş-şâhidânü’l-mezbûrân. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr bi’l-vekâle kâtibinden ve ‘iddet-i nafakasından vazgeldi 

dedikden sonra mezbûr Hâcı mezbûreye üç talâk virüp boşadım dedikde vâki‘-i hâl bi’t-taleb 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 

Aralık 1562). 

Be-mahzar Ferruh bin ‘Abdullah ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve ‘inde’ş-

şâhidâni’l-mezbûrân. 

 

205-11 Köpek Isırma Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Zülfü bint-i ‘Abdî ma‘a Muharrem bin Turunc. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Zülfü ikrâr ve i‘tirâf kılup merkûm Muharrem’in 

kelbi benüm kolum yaralayup şişik etdi deyu da‘vâ etmişidim müslümânlar mutavassıtûn 

olup bi’d-defa‘ât buçuk müd(?) pirinç ve buçuk müd yağ ve yetmişbir nakd akça virüp sulh 

etdiler meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim sulhu kabûl etdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur 

dedikde mezbûr Muharrem tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar Ahmed bin İshak ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Süleymân bin Hâcı Pîr Ahmed. 

 

206-1 Tapuya Müstehak Yerlerin Satılmasına Rızâ Gösterilmemesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Velî Beg ve ihve Süleymân Beg ma‘a Safer bin Velî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân Pîr Velî Beg ve Süleymân Beg fî meclisi’ş-şer‘ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup Mezra‘a-i Kâbıd ‘Alî tîmârımızdır sınurunda olan müstehak-ı tapu 

yerlerin bey‘ine vekîl (...silik...) mezkûrun gayrının bey‘i makbûlümüz değildir dediklerinde 

mezbûr Safer tasdîk idüp talebi ile tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 

(11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar Bostân Çavuş ve Velî bin Latîf ve Mü’ezzin Mehmed ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

206-2 Mülk Satışı (Vekîl Aracılığıyla Ev Satışı ve Borcun Edâ Edilmesi) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Mehmed be-muvâcehe-i Mustafâ bin Emîr. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah meclis-i şer‘de mezbûr Mustafâ 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Mustafâ’dan bin akçaya Gökbaş 

Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd mülküm evimi bey‘ eyledim idi hâliyâ zikr olan evimi bey‘ 

idüp mezkûr Mustafâ’ya olan bin akça deynimi edâ eylemeğe işbu Ahmed bin Mehmed’i 

vekîl eyledim didikde mezkûr Ahmed vekâleti kabûl idüp Mustafâ’ya olan deyni ev satup 

edâ eylemeğe mültezim olup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hüseyin Bazarbaşı bin Mûsâ ve Hoca Mustafâ Çelebi bin Hâcı Lutfî ve 

Hâcı ‘Abdî oğlu Mehmed. 

Kıbleten tarîk ve şarken ‘Alî mülkü ve şimâlen Çini mülkü ve garben tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd Mehmed bin Şâmî’ye binbeşyüz akçaya bey‘ etdim deyu mezkûr Ahmed ikrâr 

eyledi. 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Mustafâ bin Seydî ve Emrullah bin Mahmûd 

ve ‘Alî bin İlyâs. 

 

206-3 Dem ve Diyet Talebi İçin Vekil Ta‘yîni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ el-vasî ‘alâ mesâlih-i ‘Alî ve Mustafâ ve el-vekîl ‘an kıbel-i 

Kamer Hatun ma‘a ‘Abdî bin Hamza. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr vasî Mûsâ fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve  i‘tirâf mezkûr 

‘Abdî’yi vekîl idüp maktûl Hasan’ın demi ve diyeti ıslâhına Burusa’da kâtil ile olan mesâlihi 

vesâyeten ve asâleten ve vekâleten görüvire ücret-i kademi içün biter bindörtyüz bitmez on 

altun kavl etdim dedikde mezbûr ‘Abdî kabûl idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâsıt-ı 

Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hüsâm bin Pîr Ahmed ve İsmâ‘îl bin Yûsuf ve Ahmed bin Mehmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

206-4 Borc Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Hasan bin Pîr ‘Alî ‘an Karye-i Afşar tâbi‘-i Belvîrân ve Güvendik 

bin Mustafâ ‘an Kebecik. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Pîr Hasan ve Güvendik fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr 

idüp kal‘a dizdâr Bâli Beg’den bi-tarîki’l-karz beş sikke altun alup kabz etdik dediklerinde 

mezbûr Ağa tarafından İsma‘îl bin Yûsuf tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Ahmed Çelebi bin Emrullah el-kâtib 

ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

206-5 Borçları Tahsîl İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hâcı Mehmed bin Seydî Mahmûd ‘an kıbel-i Yûsuf bin Hâcı Baba 

ma‘a Hâcı Hüseyin bin Hâcı Selîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mehmed’i Yûsuf bin Hâcı Baba zimem-i 

nâsda olan alımı tahsîline mezkûr Hâcı Hüseyin muvâcehesinde vekîl etdüğü Halîl Baba bin 

Pîr Mehmed ve Pîr Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 

1562). 
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Be-mahzar Mehmed Fakîh ibn Kademli Fakîh ve Ahmed bin Hâcı ve Yûnus Kethüdâ 

bin Karagöz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

206-6 Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Çakır bin Pîr Ahmed ma‘a ‘Abdulkâdir bin Hâcı Mustafâ. 

Akarra Çakır el-mezbûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ elf ve sittemi’e dirhem 

fızzâ râyic-i fî’l-vakt min semeni’l-kirbâs li-‘Abdulkâdir el-mezbûr ikrâren şer‘iyyen ve 

sıdken ‘Abdulkâdir el-mezbûr tasdîkan vicâhen cerâ zâlike ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr  

(11-20 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 8-17 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

Meblağ-ı mezbûra Üstâd ‘Alî bin Mustafâ târîh-i defterden yirmibeş güne değin 

edâsına kefîl-i bi’l-mâl olup ve mezkûr Çakır ‘avrat talâkına şart virdiler ki mezkûr ile 

hesâblaşa fî 26 Rebî‘ü’l-âhir. 

 

206-7 Gasp ve Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Murâd bin (...silik...) ma‘a Aslan bin Bazarbaşı. 

Mezkûr Murâd merkûm Arslan’ı ihzâr idüp tarîk-i ‘âmmda giderken bir tepsi ile üzüm 

alup giderdim üstünde bir destimâl örtülüydü ucunda on altunum dahî vardı beni ve 

hizmetkârımı darp etdi tepsim orda zâyi‘ oldu ve destimâlle altunum dahî gitdi lâzım geleni 

taleb iderim merkûm Aslan darb etmedim ve esbâbından haberim dahî yokdur deyu inkâr 

etdikde Durmuş bin İbrahîm ve Mûsâ bin ‘Alî mezkûr Arslan merkûm Murâd’ı ve nökerini 

döğdü tepsi örmeği(?) ortalara dökülüp yaturdu deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîl 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-âhir sene 

970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Hürrem bin Mahmûd ve Behrâm bin ‘Abdullah ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

206-8 Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Oğuz bin ‘Alî Fakîh ma‘a Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Oğuz meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf idüp 

mezkûr Mehmed Çelebi’ye buğday bahâsından binaltıyüzaltmış akça borcum vardır yirmi 

güne değin on altunun bakîsin doksan güne değin getürecek oldum dedikde Emre bin ‘Alî 

Fakîh kefîl-i bi’l-mâl oldukdan sonra mezbûr Çelebi talebiyle defter olundu hurrire fî’l-

yevmi’r-râbi‘ şehr-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (4 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hüseyin Fakîh bin Pîrî ve ‘Ömer Efendi el-müderris ve Mahmûd bin Mezîd 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

206-9 Dükkân Kirâlanması ve Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Velî bin Mehmed Koçu Beg bin Pîr Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Velî ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûr Koçu Beg’in 

dükkânını tis‘a ve sittîn ve tis‘ami’e Cemâziye’l-ûlâsı gurresinden ayda onbeş akça icâreye 

tutdum üç aydan sonra Beg hazretleri gidüp icâre-i şuf‘a etdi ol dükkânı dahî onar akça 

icâreye tutdum dedikde ikrârı mezbûr Koçu Beg talebi ile defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (4 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1 Aralık 1562). 
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Ba‘dehu mezbûr Velî zikr olan dükkânı mezbûr Koçu’ya yirmiüç altuna satdım 

akçasın alup kabz etdim didüğü tahrîr olundu fî Sûk-ı Çilângîrân kıbleten mescid ve şarken 

Hızır Bâli ve şimâlen Kara Mehmed ve garben arz-ı hâliye ile mahdûddur. 

Be-mahzar Velî bin Ahmed ve Ahmed bin Hâcı ve Mahmûd bin Mezîd ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

206-10 Borcun Ödendiğinin İkrârı 

Kazıyye-i İbrahîm bin Eyûb Ece ma‘a ‘Abdulganî bin İmâm ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrahîm ikrâr ve i‘tirâf kılup Süleymân Efendi 

yetîmlerinin yeri bahâsından dörtyüz akça borcum vardı vasîsi İmâm ‘Alî’ye virüp 

hesâblaşdım üzerime Muhzır Hamza’yı havâle etmişidi didikde ikrârı bi’t-taleb tahrîr olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (4 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn.  

Ba‘dehu Hamza bin Sinân ve Velî bin Latîf ve Dâvud bin Eyûb ve Süleymân bin 

Erdoğdu mezkûr İbrahîm dörtyüz akça virdi hesâblaşdı deyu şehâdet etdiler hurrire fî’t-târîh 

el-mezbûr (4 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 1 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

206-11 İcâre Parasını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin ‘Abdullah el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı Muslihiddîn Halîfe 

ma‘a Kurd bin İlyâs el-yahûdî-i et-tabîb. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve  i‘tirâf idüp mezbûr 

Kard’a beşbin akça virüp evlerin satun alup yılda altıyüzyirmibeş akçaya ecîrin Receb’e 

icâreye virmişidim zikr olan icâreyi seb‘în ve tis‘ami’e Receb’i gurresine varınca bi’t-temâm 

alup kabz etdim dedikde mezbûr Kurd tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-

âhir sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Ba‘dehu vasî-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan yetîmler akçasından Dâvud bin 

İsâka el-yahûdîye dahî beşbin akça virüp evlerin satun alup Receb elinden Receb’e 

altıyüzyirmibeş akça icâreye virmişidim meblağ-ı mezkûru seb‘în ve tis‘ami’e Recebi 

gurresine varınca bi’t-temâm icâresin alup kabz etdim dedikde mezbûr Dâvud tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Seydî bin ‘Alî ve ‘Abdî bin Mehmed ve ‘Abdulganî bin İmâm ‘Alî ve 

Ahmed bin ‘İvaz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

207-1 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye şurb-ı hamr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Konya’da za‘îmü’l-vakt Hamza Subaşı erbâb-ı 

tîmârdan İçkal‘a Mahallesi’nden Hızır bin Beşir’i ve Safer bin Saltık nâm şehzâde kulunu ve 

Sevindik bin Sinân nâm sipâhîyi meclis-i şer‘a ihzâr idüp mezkûrları İçkal‘a Mahallesi’nde 

eller yatdıkdan sonra sarhoş tutdum didikde mezbûrlar bi-eserihim şurb-ı hamr itdik deyu 

ikrâr idüp ikrârları bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i (Âhir)ü’r- rebî‘eyn sene 970 

(21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Kerîm bin Yûsuf ve ‘Alî bin Mehmed.  
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207-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Murâd bin Körpe ma‘a ‘İvaz bin Turgud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Murâd fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr ‘İvaz Beg 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ikrâr idüp bozahâne havlusunda kıbleten Hüseyin Çavuş 

mülkü ve şarken Mûsâ mülkü ve şimâlen el-Hâc Haydar mülkü ve garben nehr ile mahdûd 

olan bağımı cemî‘ tevâbi‘ ve levâhık ve terâyıkı ve murâfık ile mezkûr ‘İvaz Beg’e oniki 

sikke fıloriye bey‘-i bâtla bey‘ idüp kabz-ı semen ve teslîm-i mebî‘ etdim didikde mezkûr 

‘İvaz Beg Murâd’ı cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil 

olundu  hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 

1562). 

Be-mahzar Mehmed Ağa bin Hızır ve Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ ve ihve Ahmed ve 

Sinân Çelebi el-kâtib ve Mustafâ Çelebi (...karalı...) ve gayruhum. 

  

207-3 Dârü’l-hadîs Medresesi Vakıf Geliri Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüsrev Beg bin ‘Abdullah el-vekîl ‘an kıbel-i fahrü’l-kuzât Mehmed 

Efendi kâdı-i Kütahya ma‘a Oğuz bin ‘Alî Fakîh el-‘âmil. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki vekîl-i mezkûr fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve  i‘tirâf kılup 

müşârün-ileyh efendi hazretleri nefs-i Konya’da Dârü’l-hadîs Medresesi’ne müderris olup 

medrese-i mezkûre mahsûlünden ‘âmil Oğuz yedinden beşbin kile galleden müşârün-ileyh 

efendinin binbeşyüzkırkiki kile buğday ve altıyüzelliyedi kile arpa hissesi olup zikr olan 

buğdaydan ‘âmil elinden mütevelli ma‘rifetiyle binüçyüzdoksan kile buğday aldım ve Pîr 

‘Alî’den altmışiki kile buğday ve Mahmûd Ağa’dan yirmi kile buğday ve Elekci’den on kile 

buğday cümle yüzelliiki kile buğday sâlyâne etdi kabûl etdim ve altıyüzelliyedi kile arpanın 

‘âmil-i mezkûrdan dörtyüzdört kile arpa alup mütevelli ma‘rifetiyle kabz etdim ve Pîr 

‘Alî’den kırksekiz kile Mecîd’den yüzsekiz kile arpa sâlyâne etdi kabûl etdim didikde 

mezbûr Oğuz tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (21-29 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mahmûd bin Mezîd ve Ümmet Dede bin Bâli ve ‘Abdulganî bin İmâm ‘Alî 

ve Seydî bin ‘Alî. 

(...silik...) ‘âmil 145 kile / mukâta‘a-i fî’l-asl 5.500 beşyüzden efendi hissesi ve ‘âmil-i 

mezkûr beşyüzden alınmamışdır dediler görüle / hisse virdim deyu ikrâr eyledi. 

 

207-4 Borç İkrârı 

Akarra Çakır bin Kel Ahmed bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ ‘ışrîn fılori 

tâmmü’l-vezn ve’l-kâmilü’l-‘ayâr li-Mehmed bin Resûl ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mûsâ bin İnsân ve İbrahîm bin Âhî ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

207-5 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Süphânverdi bin Hasan ve Emîr bin Mustafâ ve ‘Ömer bin Mûsâ. 

Mezkûrlar şurb-ı hamr etdikleri ikrârlarıyla sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 
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207-6 Borcun Ödenmemesi Hâlinde Vekîl Aracılığıyla Mülk Satışı 

Kazıyye-i vekâlet-i Hâcı ‘Alî bin Seydî ‘an kıbel-i Mustafâ bin ‘Alî ma‘a el-Hâc Safer 

bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg Hâcı bin Şâmî nâm kimesneye 

karz-ı hasenden altmışdört altun deyni olup bir yıla değin gelmezsem Dehüdâ Mahallesi’nde 

kıbleten Yûsuf mülkü ve şarken Ahmed mülkü ve şimâlen Memi Hoca mülküne ve garben 

tarîk-i ‘âmma müntehî olan evlerimi satup edâ idesin deyu mezkûr Hâcı ‘Alî’yi vekîl itdüğü 

bu husûsa mübâşir olup ev satup el-ân mezkûr Hâcı Safer muvâcehesinde Hâcı Pîrî bin 

Hüseyin ve Safer bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-

rebî‘eyn sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin Hasan Fakîh ve Mustafâ Çelebi bin Hasan ve ‘inde’ş-

şâhidân-ı el-mezbûrân. 

Ba‘dehu mezbûr Mustafâ Beg zevcesi Fâtıma bint-i Emrullah tarafından ‘Alî bin 

Yûsuf ve Hâcı bin Hamza şehâdetleriyle vekâleti sâbit olan Mehmed bin Mustafâ mezkûr-ı 

mahdûd evi mezbûr Hâcı ‘Alî’yi vekîl itmezün ol mezkûra müvekkiletem deyni edâsıçün 

üçbinyediyüz akçaya virdi deyu da‘vâ etdikde gıbbe’l-inkâr ‘Alî bin Yûsuf ve Mustafâ bin 

Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-

âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn ve Ahmed Fakîh bin İnsân ve Hamza bin Mehmed ve Mahmûd bin 

‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

207-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i isbât-ı vakf akça Kemâl bin Hayreddîn be-muvâcehe-i Halîme bint-i İlyâs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kemâl meclis-i şer‘a mezbûre Halîme’yi ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup didi ki Şerefeddîn Câmi‘i’nden çerâğ içün vakf 

olan akçadan zevcin olan Hüseyin bin Mehmed üzerinde beşyüz akça olup öldü üzerinde 

kaldı taleb iderim deyüp mezkûre Halîme inkâr idüp mezkûr Kemâl’den beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Şemseddîn Halîfe bin Hasan ve İsmâ‘îl bin Hızır şehâdet 

idüp zikr olan beşyüz akça müteveffâ zevcen Hüseyin üzerinde lâzımü’l-edâ deyn olup öldü 

üzerinde kaldı şâhidleriz şehâdet dâhî ideriz dediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ 

olup defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Hâcı Lutfî bin Mustafâ ve Emrullah bin ‘Alî ve Hâcı bin Şâmî ve Hâcı ‘Alî 

bin Seydî ve gayruhum. 

Ba‘dehu vasîye-i mezbûre ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ-i mezkûrun Burhâneddîn 

Hamamı kurbunda şimâlen çay garben Emrullah mülküne kıbleten Halîme bint-i İlyâs 

mülküne ve şarken Halîme mülküne hudûdu müntehî olan bağını işbu Hamza bin Mehmed’e 

târîh-i kitâbdan bir yıl va‘de ile altıyüz akçaya bey‘ idüp havâle etdim dedikde mezkûr 

Hamza elli akçasın şimdi virecek olup beşyüzelli akçasın yıl başında mütevelli-i mezkûr 

mezkûrdan kabûl idüp defter olundu hurrire fî. 

 

207-8 Evde İçki Bulunduğu Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sarâc Ahmed bin Sarâc Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Sarâc Ahmed’in evinde bir büyük ıbrık ile ve bir 

yatık ile hamr bulunup su’âl olundukda sirkemdir bağ zemânında dururdu didikde ikrârı bi’t-
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taleb defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 

1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

207-9 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin İbrahîm ‘an kıbel-i Kadem bint-i ‘Abdullah. 

Mezkûrenin ba‘zı kimesnede alımı olup da‘vâsına mezkûr Mehmed’i vekîl etdüğü 

Mûsâ Hâcı bin Yûsuf ve Hâcı Kubâd bin İlli şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

 

208-1 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hâcı Hasan ma‘a Hasan bin Mustafâ. 

Akarra Mustafâ el-mezbûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ isnâ ‘aşere fılori 

min semeni’l-kirbâs li-Hasan el-mezbûr ikrâren sahîhen şer‘iyyen hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-

rebî‘eyn sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mustafâ (bin) Mahmûd ve ‘Alî bin Velî ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Halîl bin 

Yûsuf ve ‘Abdulkerîm bin Emîr ve Hamza bin Hâcı Ahmed. 

 

208-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Bayram bin Mûsâ ‘an Kazâ-i Ortaköy be-muvâcehe-i Hâcı 

Mustafâ bin Bâyezîd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Bayram fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe 

mezkûr Hâcı Mustafâ ikrâr ve  i‘tirâf kılup karz-ı hasenden işbu Hâcı Mustafâ’ya dört sikke 

altun deynim var deyüp ba‘de’t-tasdîk min cânib-i Mustafâ el-Hâcı defter olundu fî evâhir-i 

Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mahmûd bin Süleymân ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer. 

 

208-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Veys bin Muhâd be-muvâcehe-i Hoca ‘Abdî (bin) Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Veys fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp işbu mezbûr 

Hoca ‘Abdî’ye esbâb bahâsından yüz akça lâzımü’l-edâ deynim var deyüp mezkûr Hoca 

‘Abdî tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn. 

Be-mahzar Bedreddîn Halîfe bin Pîrî ve Emre bin Bâli. 

 

208-4 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Taksîmi 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i ‘Abdurrahman bin Seyyid Mehmed ‘an kıbel-i Mâhpâşâ 

bint-i Mezîd.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdurrahman’ın mezbûre Mâhpâşâ kıbelinden 

müteveffâ Mahmûd bin Devlethân nâm zevcinden intikâl iden hakkını ve mehrini mezkûr 

müteveffâ zevci Mahmûd’un babası Devlethân’dan talebe ve ıslâha vekâlet-i mutlaka ile 

vekîl olduğu mezbûre Mâhpâşâ’nın babası Mehter bin Pîr ‘Alî ve Bedel bin Mezîd 
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şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 

18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Sinân Çavuş bin Mustafâ ve Durmuş bin Seydî ve ‘Ömer bin Murâd ve 

gayruhum. 

Ba‘dehu mezkûr vekîl ikrâr idüp mezbûr müteveffâ Mahmûd’un muhallefâtından 

bakar odunluğu ve sâyir esbâb ve tecemmülâthâne ve odun ve pekmez cümle ve Seyyidvelî 

Mahallesi’nde hudûdu kıbleten Devlethân mülküne ve şarken Hüseyin mülküne ve şimâlen 

‘Abdurrahman mülküne ve garben Satı mülküne müntehî olan evini cümle hudûd ve hukûkla 

müvekkiletemin irs ile intikâl iden hakkına ve mehrine tuta müvekkileteme virülüp ve iki 

kıt‘a bağ ki hudûdu kıbleten İlyâs mülküne ve şarken Nebî mülküne ve şimâlen ‘Abdullah 

mülküne ve garben ırmağa müntehîdir müteveffânın babası Devlethân’a virülüp ve demürcü 

dükkânı içinde olan âlet ve esbâb dâhî ve on kile mikdâr buğday bu cümle mezkûr 

Devlethân’a virülüp ve müteveffânın binsekizyüz lâzımü’l-edâ deyni olup ikiyüzünü 

müvekkiletem Mâhpâşâ edâ idicek olup ve binaltıyüzünü mezkûr Devlethân edâ idicek olup 

ve ba‘de’l-yevm lâzımü’l-edâ deyn sâbit olursa mezkûr Devlethân edâ idicek olup bu uslûb 

üzere sulh oldular eğer hilâf-ı zikr da‘vâ iderse ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya deyüp ve 

mezkûr Devlethân dahî vech-i meşrûh üzere sulhu kabûl eyledim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ 

idersem ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya deyüp bi’t-taleb kayd-ı defter olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (21-29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar ‘Ömer bin Mahmûd ve Muharrem bin Süleymân ve Hâcı ‘Ömer bin Murâd 

ve Hâcı Pîrî bin Mehmed ve Hâcı Mehmed bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

208-5 Mîri İçin Alınan Paranın Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan Beg bin ‘Abdullah ‘an zümre-i silahdârân el-havâle ma‘a 

‘Abdulkerîm bin Mîrzâ ve Şeker bin Yafes emîn-i haymâne-i sâbıkan. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki havâle-i mezkûr Hasan Beg meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve  

i‘tirâf kılup mezkûr emînler elinden bi-tarîki’l-havâle yüzaltmışiki sikke-i hasene-i 

mütenevvi‘a der-kise alup kabz etdim ve ‘ulûfem içün yirmibir altun alup cem‘an ve 

‘âmilleri olan Câbir elinden kırk sikke altun cem‘an ikiyüzyirmiüç altun olup mîrî içün kabz 

etdim ve altunun kesri ve noksânı mezkûrlar üzerinedir dedikde mezbûrân emînler tasdîk 

idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu  hurrire fî evâhir-i Âhirü’r-rebî‘eyn sene 970 (21-29 

Rebî‘ü’l-âhir 970 / 18-27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Behlül Beg bin Kâys ve Ferhâd bin ‘Abdullah ve el-Hâc Safer bin Mustafâ 

ve el-Hâc Bayram bin ‘Abdullah ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

208-6 Darb Etdiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Budak ma‘a ‘Alî bin Hâcı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ merkûm ‘Alî’yi darb etdim deyu ikrâr 

idüp sebt-i sicil olundu hurrire fî selh-i Rebî‘ü’l-âhir sene 970 (29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 26 

Aralık 1562). 

Mezkûr ‘Alî merkûm Mustafâ’ya gidi didüğü ikrârıyla sâbit olup defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezkûr (29 Rebî‘ü’l-âhir 970 / 26 Aralık 1562). 

 

208-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı ‘Alî bin Mahmûd be-muvâcehe-i Yûsuf bin Yolageldi. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı ‘Alî meclis-i şer‘de mezbûr Yûsuf 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Yûsuf’dan yüzkırk akçaya bir merkeb aldım 

deynimdir dediği mezkûr Yûsuf tasdîk eyledikden sonra talebiyle defter olundu fî gurre-i 

Cemâziye’l-evvel. 

Be-mahzar Oruç ve Velî ve ‘Ankebûd bin Hüseyin ve Ramazân bin Hâcı Ahmed. 

 

208-8 Vasînin Muhâsebe Kaydı ve Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi ibn merhûm Kırk Sinân Beg ma‘a Murâd bin Körpe 

el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed Çelebi fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve  i‘tirâf 

kılup ben sagîr iken babam Sinân Beg fevt olup muhallefâtından bana intikâl iden hissemi 

mezbûr vasîm kabz idüp bu târîhe gelince hesâbı görüldükde elliyedibin akça re’s-i mâl ve 

onbin akça rıbhı cem‘an altmışyedibin akça makbûzu bulunup mesârifi ve teslîmâtı 

görüldükde onaltıbinbeşyüzaltmış akça bâkî kaldı cümle altmışyedibin akçanın 

onbindörtyüzkırk akçası karındaşım Hüseyin Beg’de olup kabûl etdim ve dokuzbin akçası 

karındaşım Hasan Beg’de olup kabûl etdim ve onikibinbeşyüzyirmiiki akçası vâlidetemde 

olup muhallefâtından alacak oldum ve bi’l-cümle vasî-i mezkûr zimmetinde 

onaltıbinbeşyüzaltmış akçadan ziyâde hakkım kalmadı dedikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp 

bi’t-taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu fî gurre-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (1 Cemâziye’l-

evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Mehmed bin Hüseyin ve el-Hâc Kemâl bin Turunc ve Mustafâ bin 

Kazgancı ve Lutfullah bin Hâcı Yûsuf ve Seydî Mahmûd bin Pîr Hasan ve ibnuhu Ganî Beg 

ve Mehmed Çelebi bin Saruhân ve Dâvud bin Hüseyin ve el-Hâc Mûsâ bin Yûsuf ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûr Murâd ikrâr ve i‘tirâf kılup Sâhibyakası’nda Çöplüyeri’nde kıbleten 

Hâcı Mustafâ ve şarken tarîk ve şimâlen Mehmed bin Cebe ve garben Mehmed bin Şu‘ayb 

mülklerine hudûdu müntehî olan bağımı onaltıbinbeşyüzaltmış akçaya bey‘ idüp meblağ-ı 

mezkûr makbûzumdur zikr olan bağı târîh-i kitâbdan bir yıla binaltıyüzellialtı akça icâreye 

kabûl etdim dedikde mezbûr Mehmed Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

209-1 Borca Karşılık Mülk Hissesi Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Çelebi ibn merhûm Kırk Sinân Beg ma‘a Mehmed bin Sinân 

Beg el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Hüseyin Çelebi fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve  i‘tirâf 

idüp karındaşım mezbûr Mehmed Çelebi’nin benim zimmetimde onbinbeşyüzkırk akça alımı 

olup Biremânî Mahallesi’nde etrâf-ı selâseden tarîk ve garben Sinân Beg veresesi mülküne 

hudûdu müntehî olan evlerden sülüs hissemi mezkûra bey‘-i bâtla bey‘ etdim didikde 

mezbûr Mehmed Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1 Cemâziye’l-

evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 
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209-2 Borç İkrârı ve Bir Kısmının Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Mustafâ ma‘a ‘Alî bin Hamza el-mütevelli be-Mescid-i 

Hatîb. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan mescid 

vakfından Hâcı bin İbrahîm elinden üçyüzotuz akça ve Menteşoğlu Süleymân’dan mescide 

hasır al deyü yetmiş akça aldım deyu ikrâr idüp ve otuz akçaya tuta bir keçi virdi deyu Hızır 

bin İbrahîm ve Mehmed bin İbrahîm şehâdetleriyle sâbit olup cem‘an dörtyüzotuz akça olup 

ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-ûlâ sene 970 (1 Cemâziye’l-

evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

Be-mahzar eş-şâhidânü’l-mezbûrân ve Lutfî Fakîh bin Barkuk ve Hâcı bin Avdıl ve 

Mehmed bin Kayın ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

209-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ‘an kıbel-i Emîne bint-i Dündâr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Emîne Ahmed ile olan da‘vâsına mezkûru vekîl 

etdüğü Yahyâ bin Hamza ve ‘Abdurrahman bin Ramazân şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

209-4 Başkası İle Evlenecek Kadının Çocuğunu Nafakasız Beslemeyi Kabûl Etmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Selîme bint-i Kara İlyâs ma‘a Yûsuf bin Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki müteveffâ Mahmûd binYahyâ’nın Mûsâ nâm dört yaşında 

oğlu kalup vâlidesi İslîm zevc-i âhara varmağın hakk-ı hızâne mezbûre İslîm’in olup 

nafakasız beslemeği kabûl etdim deyu ikrâr etdikde ikrârı mezbûr Yûsuf talebi ile defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn.  

 

209-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Murâd bin ‘Ali ‘an nefs-i şehr ma‘a Hasan bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûr Hasan merkûm Murâd’a binyüz akçaya bir coş 

çifti satdım altıyüzelli akçasın aldım bâkîsin dörtyüzelli akçayı taleb iderim dedikde mezbûr 

Murâd mezbûr öküzü Ahmed’e satmışidi ben kefîl-i bi’l-mâl oldum dedikde ikrârı bi’t-taleb  

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

Be-mahzar Şabcı Sinân bin Mustafâ ve Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

209-6 Borcun Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüsrev Beg ibn ‘Abdullah ma‘a Mehmed Çelebi bin Esedullah 

Çelebi el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki fahrü’l-kuzât Mehmed Çelebi Efendi’nin vekîli mezbûr 

Hüsrev ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ-i mezkûrda arpa ve buğday bahâsından 

dokuzbindokuzyüz akça vardı bi’t-temâm alup kabz etdim dedikde mütevelli-i mezkûr tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 
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‘Abdul‘azîz Halîfe bin ‘Abdî ve Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

209-7 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Bayram bin ‘Abdullah. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğü Ramazan bin Enbiyâ ve Dâvud bin 

Hüseyin şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1 Cemâziye’l-

evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

 

209-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Şâribü’l-hamr Mustafâ el-bakkâl. 

Mezkûrun ağzında râyiha-i hamr var idüğü şuhûd-ı ‘udûl ile sâbit olup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

209-9 Ayıplı Çıkan Kölenin Sâhibine Reddi  

Mustafâ nâm kimesne ‘Alî bin Yahyâ’dan yirmisekiz fıloriye otuz akçaya alduğu 

‘Arab’ın ‘aybı zâhir olup sâhibine red olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1 Cemâziye’l-

evvel 970 / 27 Aralık 1562). 

 

209-10 Mîrâs 

Kazıyye-i ikrâr-ı Dâvud bin Hasan el-vasî ‘an kıbeli’ş-şer‘ Pîr Ahmed bin (boş) ve 

Mehmed ibn Hâcı Avdıl el-müteveffâ be-muvâcehe-i Mûsâ bin Sevindik. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr vasî Dâvud fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe Mûsâ 

el-mezkûr ikrâr ve  i‘tirâf kılup mezkûr müteveffâ Hâcı Avdıl’ın metrûkâtından mezbûr 

Mûsâ elinden vesâyetle üçyüzkırk sikke altun ve otuzyedi ‘osmânî ve beş ‘aded para ve bir 

(...okunmuyor…) alup kabz eyledim dedikde mezkûr Mûsâ tasdîk bi’t-taleb defter olundu fî 

evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 

1563). 

Be-mahzar Kutlu bin Pîr ‘Alî ve Ahmed bin Emîr ve Velî bin Âhî ve Hamza bin 

‘Ömer. 

 

209-11 Hayvan Satışının Feshi  

Kazıyye-i Resûl bin ‘Alî Fakîh ma‘a ‘Abdullah bin Mübârek. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Resûl döl va‘desiyle mezkûr ‘Abdullah’a bir at 

ve deve ile değişmişler bir mikdâr usta ile gıbbe’d-da‘vâ zikr olan va‘de sahîh olmamağın 

feshine hükm olunup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 

27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 
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209-12 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i vekâlet-i Ganî bin Seydî Mahmûd ‘an kıbel-i Cemîle bint-i Süleymân be-

muvâcehe-i Dâvud bin Hüseyin el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm Avdıl bin Pîr Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Cemîle zevci mezbûr Ganî’yi vasî-i mezbûr ile 

olan husûsuna vekîl-i mutlak etdüğü Halîl bin ‘Alî ve Seydî bin Mahmûd el-mezbûr 

şehâdetleriyle vasî-i mezkûr muvâcehesinde sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve ‘inde’ş-şâhidâni’l-mezbûrân. 

Ba‘dehu vasî-i mezkûr mezbûre hatun onbin akça kâtib da‘vâ etdikde bi-ıslâhi’l-

müslimîn mezkûrenin kâtibi ve hisse-i (...silik...) içün doksan altun ve ikibindörtyüz akçalık 

esbâb virdim kabûl idüp da‘vâsından vazgeldi didikde vekîl-i mezkûr inkâr idüp mezbûrdan 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Velî Fakîh bin Âhî ve Mûsâ bin Sevindik 

mezkûre hatun kâtibim ve hisse-i (...silik...) içün ikibindörtyüz akçalık esbâbı alup kabûl 

etdim deyüp ve doksan altunu bizim yanımızda alup kabz idüp müslümânların sulhun kabûl 

eyledi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 

1563). 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr ikrâr idüp müteveffâ-i mezkûr Avdıl’dan intikâl iden bir 

câriyeyi otuz altuna ve bir mor çukayı üçyüzaltmış akçaya ve bir çift hararı otuz akçaya bi’l-

vekâle vasî-i mezbûrdan satun aldım didikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar Hüsâm bin Minnet ve ‘Alî bin Hüseyin ve Üveys bin Hamza ve Yahyâ 

Çelebi bin Mehmed ve Hamza bin ‘Ömer ve Velî bin Âhî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

209-13 Hayvan Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîrî bin (...silik...) ma‘a Budak bin ‘Ömer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Budak fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr idüp mezbûr Pîrî 

elinde bir tay ulak yelincek çıkarmışidim hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup zikr olan 

ulağın bir doru yağız tayın bana virdiler da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde merkûm Pîrî 

tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-

evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar Hızır Çelebi bin Hüseyin ve ‘Alî Subaşı bin Ca‘fer ve Kemâl bin Yûsuf ve 

Mûsâ bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

209-14 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan Halîfe bin Mûsâ ma‘a Memi bin (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Hasan Halîfe ikrâr ve (i‘tirâf idüp) mescid-i 

mezkûr vakfından mütevelli-i mezkûru elinden bindörtyüzyetmişbeş akça alup Hocabeg 

Mahallesi’nde hudûdu ma‘lûm bağımı bey‘ idüp seb‘în ve tis‘ami’e Cemâziye’l-ûlâ 

gurresinden ilâ sene ikiyüzyirmibeş akça icâreye kabûl etdim dedikde mütevelli-i mezkûr 

tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i (Cemâziye’l-evvel sene 970) (1-

10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar Habîb bin Hâcı Mehmed ve Nasrullah bin Mustafâ ve Velî bin Hoca ve 

Yûsuf bin Ya‘kûb ve gayruhum mine’l-hazîrîn. 
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210-1 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Osmân ve Mehmed bin Hüdâverdi ‘an kıbel-i âhîhu Ümmü bint-i 

Hüdâverdi.  

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr ‘Osmân’ı ev husûsunda mezbûre Ümmü vekîl 

etdüğü Mehmed bin İlyâs ve Hızır bin Süleymân şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

210-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Veys bin Pîrî ‘an kıbel-i Kâbile bint-i Mûsâ debbâğ bi-şehâdet-i el-

Hâc İbrahîm bin Ramazân ve el-Hâc Receb bin Mürüvvet bi’d-da‘vâ el-mezkûr hurrire fî’t-

târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

 

210-3 Tapuya Verilen Yerin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şeref bin Budak ma‘a ‘Abdurrahman bin Hüseyin Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i oldur Kazâ-i Belvîrân’da Mezra‘a-i Kirvârânı’na mutasarrıf olan 

mezbûr Şeref ikrâr ve i‘tirâf kılup Dede bin Ferruh fevt olup evlâd-ı zükûru kalmayup 

mezbûr mezra‘a sınurında mutasarrıf olduğu bir kıt‘a yer mahlûl olmağın mezkûr 

‘Abdurrahman’a nısf hissemi elli akçaya tapuya virdim alup kabz etdim dedikde mezbûr 

tasdîk idüp detfer olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 

1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Hüseyin ve ‘Abdulvahhâb bin Ahmed ve Hasan bin Hızır ve 

Mûsâ bin Yahyâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

210-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Cânpâşâ ‘an Kazâ-i Aladağ ma‘a ‘Abdulcelîl Beg bin Hâcı 

Pîr Ahmed emîn-i beytü’l-mâl-ı Mîrâbiye-i Karaman. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Hasan Beg fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

emîn-i mezkûr benden Şucâ‘ Pâşâ subaşısı Hızır Subaşı’nın bir öküz ve bir gümüş 

benebend(?) ve üç kumaş kaftan ve bir hançer kaldı deyu nizâ‘ idüp ba‘zı kimesneler 

şehâdetleriyle isbât idüp harcım vardır ‘adâvetim vardır deyu nizâ‘ etdiğimde zikr olan 

şâhidlerin şehâdetlerin ‘adâvetim olmağın harc etdiğimden sonra emîn-i mezkûr benden yüz 

altun ve yirmibeş altun kıymetlü bir katırım almışidi zikr olan altunu ve katır içün yirmibeş 

altunum almışidim zikr olan katırı Mehmed Beg müstehak çıkup aldı aldığım yirmibeş 

altunu emîn-i mezkûra virdim da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde emîn-i mezkûr tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 

Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hâcı Süleymân bin (boş) ve (...silik...) bin Durmuş ve ‘Alî bin Safer ve 

Mehmed Çelebi bin (...karalı...) ve ‘Abdî bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

210-5 Tîmâr Mahsûlü İltizâmı 

Kazıyye-i ikrâr-ı İlyâs bin Mezîd ve ‘İbâdullah bin Bahşî Beg be-muvâcehe-i Nûh Beg 

bin Pîr Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân İlyâs ve ‘İbâdullah fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr 

Nûh muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup dediler ki işbu Nûh Beg’in Kazâ-i Lârende’de 
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Mizânşehr nâm karye tîmârı olup târîh-i kitâbdan yıl temâmına değin vâki‘ olan cürm ve 

cinâyeti ve deştbânliğin ve resm-i ‘arûsânesin beşbinbeşyüz akçaya iltizâm idüp kabûl 

eyledik düşdükce çalışmak üzere dediklerinde mezkûr Nûh Beg bi’l-muvâcehe tasdîk idüp 

bi’t-taleb defter olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (8 

Cemâziye’l-evvel 970 / 3 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çavuş bin ‘Alî Beg ve İbrâhîm bin Muhâd ve Hızır bin Mustafâ. 

 

210-6 Vekîl Ta‘yîni ve Muhâla‘a 

Kazıyye-i vekâlet-i Mumcubaşı Hasan bin ‘Alî ‘an kıbel-i Yûsuf bin ‘Abdullah 

mu‘tak-ı mezkûr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf cemî‘ husûsuna mezbûr Hasan’ı vekîl-i 

mutlak etdüğü İbrahîm bin ‘Alî ve Halîl bin Ahmed şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb sebt-i 

sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (8 Cemâziye’l-evvel 970 / 3 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî ve Muhzırbaşı ve ‘Alî bin Nasûh ve Mehmed Çelebi bin 

Pîr Mehmed Çelebi. 

Ve hatunu Mahtî bint-i İmîrza talâk virmeğe ve hul‘a vekîl etdüğü şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (8 Cemâziye’l-evvel 970 / 

3 Ocak 1563). 

Ba‘dehu hatun tarafından babası İmîrza vekîl olup vekâleti Safer Fakîh bin Bâyezîd ve 

‘Ömer bin Mezîd şehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra yüz altun kâtib mukâbelesinde Mercân 

nâm câriye Hasan’a virüp ve kefîl-i mezkûr dâhî kâtibinden ve ‘iddet nafakasından 

vazgeldikden sonra mâ-beynimizde beynûnet vâki‘ olup sebt-i sicil olundu hurrire fî 11 

Cemâziye’l-evvel sene 970 / 6 Ocak 1563). 

Be-mahzar Safer Fakîh bin Bâyezîd ve ‘Ömer bin Mezîd ve Pîr ‘Alî bin İbrahîm ve 

Mehmed Çelebi bin Mehmed ve Hâcı Mustafâ bin Üveys. 

 

210-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî bin Mûsâ ma‘a Çakır bin Ahmed.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘a mezbûr Çakır’ı ihzâr idüp 

işbu Çakır Sevindik bin Yûsuf’dan sekizyüz akça koyun iştirâ idüp benim de mezkûr 

Sevindik’de dörtyüzseksen akça almam olup mezbûr Sevindik beni işbu Çakır üzerine 

havâle idüp Çakır dahî havâleyi kabûl idüp iştirâ eylediği koyun bahâsından dörtyüzseksen 

akçayı bana virecek oldu ben de havâleyi kabûl eyledim taleb iderim dedikde mezkûr Çakır 

zikr olan havâleyi inkâr idüp müdde‘î-i mezkûr ‘Alî’den beyyine taleb olundukda ‘udûl-ı 

müslimînden ‘Alî bin Mehmed ve Velî bin Mûsâ hâzırân olup şöyle edâ-i şehâdet idüp 

didiler ki mezkûr Çakır mezbûr ‘Alî’ye dörtyüzseksen akçayı Sevindik’den havâle tarîk ile 

virecek oldu şâhidleriz şehâdet dahî ideriz didiklerinde şehâdetleri ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup hükm olunup bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-evvel sene 

970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Ganî ve ‘Abdurrahman bin Latîf. 

 

210-8 Talâk Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Hasan bin İskender ma‘a Şâhzemân bint-i Mustafâ. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Hasan ikrâr ve i‘tirâf kılup merkûme 

Şâhzemân benüm ‘avratım idi kırk gün vardır ki boşadım dedikde ikrârı mezbûre Şâhzemân 

talebi ile defter olundu hurrire fî 9 Cemâziye’l-âhir sene 970 (3 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Hamza ve ‘Abdî bin Mehmed ve Ahmed bin İshak ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

210-9 Havâleden Mâl Alımı 

Kazıyye-i Mürüvvet bin Hayreddîn ma‘a Mustafâ bin İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mürüvvet ikrâr idüp Yûsuf nâm kimesneden 

almama tuta bir doru bargir alup mezbûr havâleye virmişidim gene ben alup kabz etdim 

dedikde mezbûr Mustafâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (3 Şubat 

1563).  

‘İnde’l-mezbûrîn.  

Ba‘dehu mezkûr havâle ikrâr ve i‘tirâf idüp mezkûr Mürüvvet’den havâle olup ev 

bahâsından yirmi altun ve koyun bahâsından on altun ve havâle olan alımından beş altun ve 

esbâbından yirmiüç altun cem‘an ellisekiz sikke altun kabz etmişidim hâliyâ havâle gelen 

silahdârân zümresinden Mehmed küllî emr mûcibince teslîm etdim dedikde mezbûr Mehmed 

dâhî alup kabz etdim dedikde vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (3 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Ankebût bin Kemâl Dede ve Mehmed bin Mevlânâ-zâde ve Bostân Çelebi 

en-nâyib. 

 

211-1 Bağ Temlîkini Tescîl 

Kazıyye-i vekîl-i Ahmed bin Hâcı Mehmed ‘an kıbel-i âhîte Sittî ve ‘Âyşe ve Hadîce 

benât-ı Hâcı Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrât Sittî ve ‘Âyşe ve Hadîce ikrâr-ı âtîye 

karındaşları mezbûr Ahmed’i vekîl etdikleri Mehmed bin Mahmûd ve Mustafâ bin ‘Alî 

şehâdetleriyle sâbit olup sicil olundukdan sonra merkûm Ahmed asâleten ve vekâleten ikrâr 

ve i‘tirâf idüp Şeyhvefâ  yerinde Ateşbâz havlusunda kıbleten tarîk ve şarken vakf ve 

şimâlen Mustafâ bin ‘Alî yeri garben dahî Mustafâ yerine hudûdu müntehî olan bağı hâl-i 

huyûtunda karındaşım Hâcı Mahmûd’a temlîk etdi kabûl etdik da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur 

dedikde mezbûr Hâcı Mahmûd tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ 

sene 970 (1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mahmûd bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve Pîrî Çelebi bin Hüseyin ve 

Hızır Çelebi bin Hüseyin ve Mustafâ bin Turgud. 

 

211-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ ma‘a muvâcehe-i Gazanfer bin 

‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bazarbaşı Hüseyin meclis-i şer‘de mezbûr 

Gazanfer muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Gazanfer’den târîh-i kitâbdan 

doksangün temâmına değin elli sikke nakd altun karzdan ve doksan akça çuka bahâsından 

deynim var deyüp mezkûr Gazanfer bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (9 Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563). 

Be-mahzar Bahşî bin Velî ve Erdoğdu Kethüdâ bin ‘Abdullah ve İmîrza bin Şeyh. 
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211-3 Kesdiği İneğin Kendinin Mülkü Olduğunu Tescîl 

Kazıyye-i Kademlü bin Bâli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kademlü  evinde boğazlayup ekl etdüğü inek 

kendünün mülk  ineği idüğü İbrahîm bin Hüseyin ve Memi bin İbrahîm şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu. 

 

211-4 Borç İkrârı 

Akarra Îvad bin Bahşî bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ zehebîn min semeni’l-

cild li-Derviş bin Safer ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (9 

Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563). 

 

211-5 Borç İkrârı 

Akarra Durmuş bin Mehmed bi-enne bağü’l-gars min Ganî bin Koca be-meblağ 2.600 

sümme ‘itâ el-meblağü’l-mezkûr ve enker(?)-i ganiyyü’l-mezbûr hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(9 Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563). 

 

211-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hâcı Mustafâ bin ‘Alî ma‘a Murâd bin Körpe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mustafâ ile mezbûr Murâd mâ-beynlerinde 

beş altun husûsunda nizâ‘ları olup mezkûr Hâcı Mustafâ’ya beyyine taleb olundukda ityân-ı 

beyyineden ‘âciz olmağın yemîn müteveccih olundukda merkûm Murâd yemîn itmek 

istedikde Hâcı Mustafâ beş altunu virecek olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh 

el-mezkûr (9 Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563). 

 

211-7 Hayvan Satışı Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin ‘Abdullah ma‘a Hâcı Mehmed ‘an kıbel-i za‘îmü’l-vakt. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin ikrâr ve i‘tirâf idüp Değirmenköy 

kurbunda yabanda(?) Memi nâm kimesne ile üç inek sürüp alup gitdik Çavuş Köyü’nde 

mezbûr Memi satdı dedikde ikrârı mezbûr Hâcı Mehmed talebi ile defter olundu hurrire fî 

evâsıt-ı Cemâziye’l-ulâ sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

Be-mahzar Yahya Çelebi bin Mehmed Çelebi ve el-Hâc Mustafâ bin ‘Alî ve Hâcı bin 

(...silik...). 

 

211-8 Vekîl Ta‘yîni ve Mehri Bağışladığını Tescîl 

Kazıyye-i vekâlet-i ‘Abdullah bin Durak ‘an kıbel-i Zülfü bint-i Kademeri ma‘a ‘Ömer 

bin Hâcı el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i sicil oldur ki mezkûre Zülfü mezbûr vasîden hukûku da‘vâsına ve 

kabzına merkûm ‘Abdullah’ı vekîl etdüğü Mehmed bin Süleymân ve Yûsuf bin ‘Abdullah 

şehâdetleriyle merkûm ‘Ömer muvâcehesine sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 
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Ba‘dehu mezbûr ‘Ömer mezbûre Zülfü’nün beşyüz akça mehri vardır ziyâdesin 

bağışlamışdır didiği vekîl-i mezbûr talebi ile defter olundu. 

 

211-9 Alacak Da‘vâsı 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘a mezbûr Ca‘fer’i ihzâr idüp 

bir şehzâde kuluna onbir altuna bir at bey‘ eyledim mâlıma işbu Ca‘fer kefîl oldu onbir 

altunun aldım beş altunun dahî taleb iderim deyüp ba‘de’l-inkâr ‘Alî bin Bahşî ve Cemâl bin 

Teberrük da‘vâsına muvâfık şehâdet idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

‘Alî Baba Çelebi bin Mehmed ve Yûsuf bin Zekeriyâ. 

 

211-10 Birbirlerini Döğdüklerini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emîrhân bin Mehmed ma‘a Muncu bin Ümmet.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emîrhân mezbûr Muncu ile meclis-i şer‘a 

hâzırân olduklarında bi’t-tav‘ ikrâr idüp birbirimizi döğdük didikleri ikrârları za‘îmü’l-vakt 

talebiyle defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel. 

(...karalı...) Çelebi bin Mehmed ve Ahmed bin Mehmed ve Hâcı ‘Alî bin Bahşî. 

 

211-11 Haksız Yere Para Alındığı Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûsuf bin Zekeriyâ ma‘a Emîn ‘Alî Baba Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf meclis-i şer‘de mezbûr emîn 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr emîn üzerine da‘vâ idüp cerîme deyu 

üçyüz akçam aldı demişidim hâliyâ müslümânlar sulh idüp yüz akça alup sulh olundum bu 

husûsda da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı didikde mezkûr emîn tasdîk idüp defter olundu. 

Be-mahzar Dâvud bin Süleymân ve Sefer bin Satılmış. 

 

211-12 Ticâri Ortaklıkta Kâr Bölüşümünü Tescîl 

Kazıyye-i Hâcı Mehmed bin Hâcı İshâk ma‘a Kara bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kara meclis-i şer‘de mezbûr Hâcı Mehmed 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Hâcı Mehmed’den yirmialtı sikke altun müdârebeye aldım 

dörtyüz akça fâ‘ide eyledim üç altununu fâ‘ideden mezkûr Hâcı Mehmed’e virdim didiği 

ikrârı mezbûr Hâcı Mehmed talebiyle defter olundu. 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Alî ve Emrullah bin Ahmed. 

 

212-1 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i ‘Alî Kasâb ma‘a İbrahîm Emîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî Kasâb meclis-i şer‘a merkûm İbrahîm 

Emîn’i ihzâr idüp mezkûr İbrahîm Emîn bir hizmetkârı kuyruk yağı dedim virmedin deyu 

muhkem darb etdi didikde merkûm İbrahîm Emîn inkâr idüp mezkûrdan beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Hâcı Mustafâ bin Yahyâ ve Mûsâ bin Pîrî emîn-i mezkûr 

merkûmu dükkânı içinde muhkem darb etdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tezkiye ve’t-

tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 970 

(11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 
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Be-mahzar Murâd bin Körpe ve Safer Fakîh bin Bâyezîd ve gayruhum mine’l-

cemmi’l-gafîr. 

 

212-2 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Veled bin Bayramlı be-muvâcehe-i Hâcı Ahmed bin Seydî Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Veled fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr Hâcı Ahmed 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Hâcı Ahmed’e deve bahâsından yirmibir 

altun lâzımü’l-edâ deynim var deyüp mezkûr Hâcı Ahmed tasdîk eyledikden sonra bi’t-taleb 

defter olundu. 

Be-mahzar ‘Abdî bin Errahman ve Pîrî Beg bin Ramazân ve Velî bin Hüseyin. 

 

212-3 Borcun Bir Kısmının Ödendiğinin İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Tanrıvermiş bin Mübârek ma‘a Hoca İbrahîm bin Hâcı Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Tanrıvermiş meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup ‘Abdullah ve Tanrıvermiş nâm karındaşlarımızla mezbûr Hoca İbrahîm yedibinbeşyüz 

akça borcumuz vardı hâliyâ otuz re’s koyun ve otuz re’s keçi binyüz akça ve onbir altun 

kıymetlü bir deve ve bir kara yund yedi fıloriye ve üç öküz yediyüz akça ve yüzaltmış akça 

kıymetlü bir inek ve seksenaltı arşın bez ve dört boğası cem‘an dörtbin akçasın teslîm etdik 

üçbinbeşyüz akça bâkî borcumuz kaldı dedikde mezbûr Hoca tasdîk idüp defter olundu 

hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-ûlâ sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

Murâd bin Körpe ve Mûsâ bin Hâcı Mehmed ve Hâcı Sevindikoğlu ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

Bâkî kalanı yüz güne değin virecek oldular. 

 

212-4 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kâsım bin ‘Abdullah ma‘a Hâcı Mûsâ el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı 

Hızır bin Sun‘ullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kâsım meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zikr olan eytâm akçasından mukaddemâ vasîye olan Bakkâl Kızı elinden alınmış on altun 

deynim vardır dedikde mezbûr Hâcı Mûsâ tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

212-5 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Yahyâ ma‘a İlyâs bin Karaca el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı Yahyâ bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ahmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mütevelli-i mezkûrun dükkân esbâbını cüz’î ve küllî ve irâ’e târîh-i kitâbdan bir yıl va‘de ile 

ikibinüçyüz akçaya satun alup dükkân kirâsıyla alup kabûl etdim dedikde mezbûr vasî 

 tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 (11-

20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin Pâşâ ve İbrahîm Çelebi bin Mustafâ ve Mehmed bin 

Habîb ve Bostân bin Lutfî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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Ba‘dehu ba‘zı kimesneler ziyâde itmeğin merkûm Ahmed ikibinbeşyüz akçaya kabûl 

idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 

1563). 

el-kefîl-i bi’l-mâl ihve Yahyâ kefâlet-i şer‘iye. 

 

212-6 Babanın Evlâdlarına Bağ Vakfetmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Mehmed bin Ahmed el-kölesi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mehmed meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup Hoşgîri Havlusu’nda kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şarken Resûl mülkü ve şimâlen Mehmed 

eldesi mülkü ve garben Dellâl Mustafâ bağına hudûdu müntehî olan bağımı cemî‘ hudûdu ve 

hukûku ve tevâbi‘i ve levâhıkıyla evlâdıma vakf etdim ve kebîr oğlum Nûrullah’ı mütevelli 

nasb idüp teslîm etdim dedikde mezbûr Nûrullah zikr olan bağı alup kabz etdim dedikden 

sonra teslîm-i ile’l-mütevelli olmağın ‘alâ kavli min yerâhu zikr olan vakfın sıhhatine hükm 

olunup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-ûlâ sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 

970 / 6-15 Ocak 1563). 

Fahrü’l-müderris Ahmed Çelebi bin ‘Ârif Çelebi ve Şemseddîn Halîfe bin Hasan 

Fakîh.  

 

212-7 Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüsâm bin Hasan ma‘a el-Hâc Şâhverdi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hüsâm meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

fahrü’l-kuzât Hâcı ‘Alî Çelebi Efendi’nin akçasından mezkûr Hâcı Şâhverdi elinden bin akça 

alup kabz etdim Hocahasan Mahallesi’nde kıbleten zimmî Eynebegi ve şarken vakfa ve 

şimâlen tarîk-i ‘âmma ve garben Hüseyin mülküne hudûdu müntehî olan evlerimi bey‘ idüp 

târîh-i kitâbdan ilâ sene-i kâmile yüzyirmibeş akçaya icâreye kabûl etdim dedikde mezbûr 

Hâcı Şâhverdi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Cemâziye’l-evvel 

970 / 6-15 Ocak 1563). 

Be-mahzar İmâm Ahmed Fakîh ve Ahmed bin İnsân ve ‘Ömer Halîfe bin Yûsuf ve 

Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi. 

 

212-8 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ‘Alî bin Velî ve İmîrza bin Velî ve Sefer bin Mûsâ ma‘a ‘Osmân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn ‘Alî ve İmîrza ve Sefer fî meclisi’ş-şer‘ be-

muvâcehe-i mezbûr ‘Osmân bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup gece ile hamr sohbeti idüp şurb-ı 

hamr eyledik dedikleri ikrârları za‘îmü’l-vakt âdemi ‘Osmân talebi ile defter olundu fî 

evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

Be-mahzar Sinân bin Mustafâ ve Hüseyin bin ‘Abdullah ve Mustafâ bin İskender. 

 

212-9 İçki İçildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i şurb-ı ‘Alî bin Mehmed ve Memi bin Mustafâ ve Yûsuf bin Memi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn ‘Alî’nin ve Memi’nin ve Yûsuf’un şurb-ı 

hamr idüp ağızlarında râyiha-i hamr olduğu Hâmid bin Bahşâyiş ve ‘Îsâ bin Hamîd 

şehâdetleriyle sâbit olup za‘îmü’l-vakt talebi ile defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr sene 970 

(11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 
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Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve Ahmed Halîfe bin Hasan ve Mehmed Çelebi bin 

Pîr Mehmed. 

 

212-10 Hâssa Hatunun Para Vakfetmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâssa bint-i Hamza be-muvâcehe-i Ümmet bin Hâcı Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hâssa fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe mezbûr 

Ümmet ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki târîh-i sicilden bir yıl evvel elli altun kendü mâlımdan 

ifrâz idüp vakf eyledim şöyle şart eyledim ki onun on bir üzere mu‘âmele-i şer‘iye ile 

mu‘âmele olunup rıbhından yevmî bir akça ile Debbâğhâne Mescidi’nden Kemâl Hoca 

Kelâm-ı Kadîm’den bir cüz tilâvet ide zikr olan vakf akçaya mezkûr Ümmet’i mütevelli nasb 

eyledim meblağ-ı mezkûr teslîm eyledim deyüp Ümmet dâhî hasbî kabûl eyledim didikden 

sonra da‘vâ idüp İmâm-ı A‘zâm kavli ile ‘âmil olurun zikr olan vakfdan rücû‘ eyledim deyüp  

ve mezkûr mütevelli Ümmet dâhî İmâm Yûsuf kavli üzere zikr olan vakf lâzım tutup virmez 

didikde İmâm Yûsuf kavli üzere zikr olan vakfın lüzûmuna hükm olunup bi’t-taleb defter 

olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 

1563). 

Be-mahzar Ken‘ân bin İskender ve Hamza Dede bin Selîm ve Hâcı Dede bin Yahyâ ve 

Hâcı Hayreddîn bin Yahyâ Dede ve İshâk bin Mehmed ve Hüseyin bin Yahyâ Dede. 

   

213-1 Vekâlet Tescîli 

Kazıyye-i sübût-i vekâlet-i Mustafâ bin ‘Alî ‘an kıbel-i mütevelliye Hânım bint-i 

‘Abdulkâdir. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ’nın fî meclisi’ş-şer‘ mezbûre 

mütevelliye Hânım cânibinden tevliyete müte‘allık husûslara vekâlet-i mutlaka ile vekîli 

olduğu Kemâl bin Mehmed ve Süleymân bin Mehmed şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup bi’t-

taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-

15 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mustafâ oğlu Hasan ve Mustafâ bin Seydî ve Mehmed bin Mûsâ ve Hâcı 

İsmâ‘îl bin ‘Alî. 

 

213-2 Mîrâsa Vâris Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i sübût-ı verâset-i Ca‘fer bin Hâcı Halîl el-müteveffâ Hüseyin bin Teberrük 

be-muvâcehe-i emîn-i beytü’l-mâl İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ca‘fer Hâcı Halîl oğludur ve Hâcı Halîl Sa‘det 

Karı oğludur Sa‘det Karı Hüseyin oğludur ve müteveffâ Hüseyin Teberrük oğludur ve 

Teberrük Hüseyin oğludur müteveffâ Hüseyin mezkûr Ca‘fer’in babası Hâcı Halîl’in dayısı 

Teberrük’ün oğludur deyu Mustafâ bin Ümmet ve Seydî bin Hâcı Baba şehâdet idüp 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup mezkûr Ca‘fer Çelebi müteveffâ Hüseyin’in zevi’l-

erhâmdan vârîsi idüğü sâbit olup defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 970 (11-20 

Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Muhyiddîn bin İlyâs. 

Müdde‘î Ca‘fer müteveffâ Hüseyin’in ‘ammetesi Sa‘det Karı’nın oğlu Hâcı Halîl’in 

oğludur deyu şâhidân-ı mezkûrân şehâdet idüp defter olundu. 
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213-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Avdıl be-muvâcehe-i Mehmed bin Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe mezbûr 

Mehmed ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki İbn Sâlih Mahallesi’nde mülküm bir menzil ki 

müştemildir üç ‘aded evi ve bir mahûtlu kıbleten Sâlih mülküne şarken tarîk-i ‘âmma ve 

şimâlen tarîk-i ‘âmma ve garben babam Avdıl mülküne müntehîdir dokuzyüz akça işbu 

Mehmed’e bey‘-i bâtla bey‘ eyledim meblağ-ı mezkûru bi’t-temâm aldım mebî‘-i mezkûru 

teslîm eyledim dedikde mukır lehu Mehmed bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 

1563). 

Be-mahzar Bostân Çelebi bin Hâcı ‘Îsâ ve Hüseyin bin Şu‘ayb ve Hâcı Selîmoğlu Hâcı 

Hüseyin. 

 

213-4 Borca Kefâlet Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ya‘kûb bin Bahşâyiş ma‘a İsmâ‘îl bin Lutfî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ya‘kûb fî meclisi’ş-şer‘e mezbûr İsmâ‘îl’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp didi ki İbrâhîm bin ‘Alî’ye beş altuna bir aygır at bey‘ eyledim mâla 

işbu İsmâ‘îl kefîl oldu taleb iderim deyüp mezkûr İsmâ‘îl inkâr idüp Ya‘kûb’dan beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Pîr Ahmed bin Mahmûd ve Kerîm bin İbrâhîm nâm 

kimesne edâ-i şehâdet idüp işbu Ya‘kûb mezkûr İbrâhîm’e bir aygır at beş altuna bey‘ 

eyledikde işbu İsmâ‘îl kefîl-i bi’l-mâl oldu şâhidleriz şehâdet ideriz didiklerinde şehâdetleri 

ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 

Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Mehmed bin İbrâhîm ve İbrâhîm bin Yûsuf. 

 

213-5 Vâris Olunduğunun Tescîli 

Kazıyye-i sübût-ı beyyine-i verâset Ahmed bin Mûsâ be-muvâcehe-i Ca‘fer bin Halîl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Alî bin Pîrî ve Mustafâ bin Mehmed nâm şâhidler 

meclis-i şer‘a hâzırân olup mezkûr Ca‘fer muvâcehesinde edâ-i şehâdet idüp didiler ki 

mezkûr Ahmed müteveffâ Hüseyin bin Teberrük’ün ‘usûbet tarîki ile vârisidir şu vecihle ki 

müteveffâ Hüseyin Teberrük oğludur Teberrük Hüseyin oğludur Hüseyin dahî Mehmed 

oğludur vâris Ahmed dâhî Mûsâ oğludur Mûsâ Emîr oğludur Emîr Mûsâ oğludur Mûsâ da 

Mahmûd oğludur ol takdîrce müdde‘î Ahmed müteveffâ Hüseyin’in ceddi Hüseyin’in 

karındaşı Mûsâ’nın oğlunun oğlunun oğlu olur (dediklerinde) şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup defter olundu. 

Ba‘dehu şâhidân-ı mezkûrân şehâdet idüp Mehmed ve Mahmûd bin Hâcı Baba ve 

Mustafâ bin Hâcı Baba dahî müteveffâ Hüseyin’e mezkûra ‘usûbiyet cihetiyle vârislerdir 

şehâdet eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu. 

Ba‘dehu mezkûr Mehmed ve Mustafâ dahî ikrâr idüp sicill-i sâbıkda müdde‘î 

Ahmed’in babası Mûsâ müteveffâ Hüseyin’den sonra öldü deyu ikârları bi’t-taleb defter 

olundu. 

Be-mahzar Mehmed bin Nasûh Çelebi ve Mahmûd bin Mehmed ve Hâcı Şâhverdi bin 

Edhem ve Mehmed bin Hamza. 
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213-6 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i vesâyet-i Mehmed bin Terzi ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Alî Baba bin Pîr Ahmed fevt olup vasîsi olmadığı 

ecilden Cemîle ve Bekir nâm yetîmlerine kıbel-i şer‘den mezkûr Mehmed dayıları olup ve 

anaları Fâtıma ma‘rifetiyle vasî nasb olunup mezkûr Mehmed dahî vesâyeti kabûl eylediği 

bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 

16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar İbrâhîm bin Mehmed ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Lutfî bin ‘Alâ’eddîn. 

 

213-7 Kefîlin Alacak Talebi 

Kazıyye-i isbât-ı Emîr bin Pîrî ma‘a vasî Bahâdır bin ‘Îsâ li-emîr el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emîr meclis-i şer‘a mezbûr vasî Bahâdır’ı ihzâr 

idüp didi ki vasîsi olduğun müteveffâ Emîr bin ‘Alî’nin Budak Efendi Vakfı’na altıyüz akça 

deyni olup ben kefîl-i bi’l-mâl idim öldü üzerinde kaldı mütevellisi Lutfî benden taleb eyledi 

kefâletimle edâ eyledim metrûkâtından taleb iderim deyüp ba‘de’l-inkâr Şâh Hüseyin Pîrî ve 

Mehmed bin Pîrî şehâdet idüp didiler ki mezkûr müteveffâ Emîr’in Budak Efendi Vakfı’na 

altıyüz akça deyni olup müdde‘î Emîr kefîl idi kefâlet ile mütevellisi Lutfî’ye edâ eyledi 

deyüp ba‘de’t-ta‘dîl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî’t-tarîh el-mezbûr (21-30 

Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar ‘Alî Dede bin Mustafâ ve İbrâhîm bin Ümmet ve Hamza bin Mehmed ve 

‘Ömer bin İlyâs. 

 

213-8 Devlethân bin Nebî’nin Para Vakfetmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Yûsuf el-vekîl ‘an kıbel-i Devlethân bin Nebî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Devlethân kıbelinden ikrâr-ı âtîyeye Yûsuf bin 

Velî ve Veled bin Hamza şehâdetleriyle vekâleti sâbit olan mezkûr Mehmed bin Yûsuf bi’l-

vekâle ikrar ve i‘tirâf kılup didi ki müvekkilim olan Devlethân bin Nebî Hüsrev bin 

‘Abdullah nâm kimesneye bey‘ eylediği bağ bahâsından bin akça ifrâz idüp vakf idüp şöyle 

şart eyledi ki onun on bir üzere mu‘âmele olunup rıbhına Seyyidvelî Mahallesi Mescidi’ne 

imâm olan kimesne mutasarrıf olup her gece rûhum içün bir kere sûre-i tebâreke kırâ’at 

eyleye ve vekîl-i mezkûr hasbî mütevelli ola ve şöyle vasiyet idüp didi ki mahalle-i 

mezkûrede mülküm evlerimden bir tabhâne ve bir ahurun nısfı mestûr Pâşâ nâm hatunuma 

hibe ve temlîk eyledim bâkî kalanı ben öldüğümden sonra bey‘ idüp bahâsını onun on bir 

üzere mu‘âmele idüp rıbhın Servet Ağa Çeşmesi’nin rakabesine sarf ide bu vakfıma dahî 

mütevelli-i sâbık mütevelli ola fî evâhir-i  Cemâziye’l-evvel (970) (21-30 Cemâziye’l-evvel 

970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve İbrâhîm bin Mehmed ve Mustafâ bin Hâcı ve 

‘Ömer Sofî bin Murâd ve (...silik...) Velî ve gayruhum. 

  

214-1 ‘Abd-ı Âbık 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûnus bin ‘Abdullah be-muvâcehe-i İbrâhîm bin Pîrî emîn-i beytü’l-

mâl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûnus fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe emînü’l-

mezbûr ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki sâbıkan maktûl olan merhûm Vezîr Ahmed Pâşâ’nın 

âdemlerinden Sinân Beg’in kulu idim ibâkat eyledim el-ân kulum didiği ikrârı ile yava olup 
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hâliyâ yava zâbiti olan emîn-i mezkûr İbrâhîm’e teslîm olunup târîh-i kitâbdan yevmî iki 

akça nafaka takdîr olunup defter olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Cemâziye’l-evvel min şuhûr sene 970 hurrire (25 Cemâziye’l-evvel 970 / 20 Ocak 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mehmed bin Hüseyin ve Ramazân bin Seydî ve Nasrullah bin Hüsrev 

ve Saruhân-zâde Mehmed Çelebi ve Mustafâ bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

214-2 Vakf Yerinin Kirâlanması 

Kazıyye-i icâre-i arkın(?) Vakf-ı Medrese-i Dârü’l-hâdis. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Yûsuf bin Süleymân meclis-i şer‘de mezkûr medreseye 

mütevelli Mehmed Çelebi muvâcehesinde ikrâr idüp Şâdîbeg Hamamı kurbunda Sakâhâne 

yeri dimekle ma‘rûf olan yerden iki dükkân ve bir ev yerini yılda onbeş akça icâreye kabûl 

eyledim didikde mezkûr mütevelli Mehmed Çelebi ikrâr idüp bi’t-taleb defter olundu fî 

evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Halîl bin Hüsâm ve ‘Ömer bin 

Mahmûd.  

 

214-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i tevkîl-i ‘Alî bin Mustafâ Hüdâverdi bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe Hüdâverdi el-

mezbûr ikrâr ve i‘tirâf idüp didi ki Kazâ-i Aksarây’da Bağlıca nâm karyede fevt olan 

‘ammum Canakalmaz’dan irs-i şer‘le bana intikâl iden hakkımı Aşakaya nâm karyede sâkin 

olan Süleymân bin Budak’dan talebe ve husûmete ve kabza ve Nefise nâm anasından 

da‘vâya ve talebe ve kabza işbu Hüdâverdi’yi kefîl ve vekîl eyledim deyüp Hüdâverdi bi’l-

muvâcehe zikr olan vekâleti kabûl idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-evvel 

sene 970 (11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Halîl bin Hüsâm ve ‘Ömer bin 

Mahmûd ve gayruhum. 

 

214-4 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Emrullah bin Kara Ahmed be-muvâcehe-i Derviş bin Emîr. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Emrullah fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr Derviş 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu Derviş’e karz-ı hasenden yedi altun lâzımü’l-edâ 

deynim var dedikde mezkûr Derviş bi’l-muvâcehe tasdîk idüp edâsına hükm olunup defter 

olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 

1563).  

Be-mahzar Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Halîl bin ‘Osmân ve ‘Abdî bin Mehmed. 

 

214-5 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Dûrsun ma‘a Mûsâ bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed ikrâr ve i‘tirâf kılup babam Dursun hâl-i 

huyûtunda iken mü’ezzin Ahmed’e onikibin akça borcum var deyu ikrâr etdikde mezkûr 

Mûsâ talebi ile ikrârı tahrîr olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-ûlâ sene 970 (21-30 

Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 
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Be-mahzar ‘Abdî bin Mehmed ve Halîl Baba bin Mehmed ve Mustafâ bin Îvad ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

214-6 Alacak Tescîli 

Kazıyye-i Ahmed bin ‘Abdullah el-mütevelli ‘alâ Vakf-ı ‘Alî Pâşâ ma‘a Ahmed bin 

Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr mütevelli Ahmed meclis-i şer‘a mezbûr Ahmed’i 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp müteveffâ baban Mehmed üzerinde mütevellisi olduğum vakf 

akçadan asl-ı mâldan ikibindörtyüz akça var Mahalle-i Kazgan’da olan evlerinüz rehndir 

deyüp da‘vâsına mutabık sûret-i sicil ibrâz idüp mezkûr Mehmed dahî mutasarrıf olup 

edâsına hükm olunup bi’t-taleb defter olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 

(21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Meblağ-ı mezkûr müteveffâ Mehmed’in ölüp üzerinde kaldı deyu Mustafâ Çelebi bin 

Hâcı Lutfî ve Bazarbaşı Hüseyin bin Mûsâ şehâdet idüp bi’t-taleb defter olundu şuhûdü’l-

mezbûrûn. 

Be-mahzar ‘Abdulkâdir bin el-Hâc Mustafâ ve Sarâc-zâde ve Hâcı bin ‘Alî. 

 

214-7 Saklanan Kölenin Sâhibine Teslîmi 

Kazıyye-i ‘Alî bin ‘Abdurrahman ma‘a Muslî bin Hızır Bâli el-emîn. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Alî bin ‘Abdurrahman meclis-i şer‘a mezbûr Muslî nâm 

iş erini ihzâr idüp benüm bir ‘Arab kulumu bir nice günler odalarında saklayup gelüp taleb 

eylediğimde inkâr idüp ben senin kulun görmedim deyüp ba‘dehu kulumu çıkarup elli altun 

tuta bir atım alup dörtbuçuk altun nakd alup kulumu bana teslîm eyledi didikde mezbûr 

Muslî inkâr idüp ben bunun kulun görmedim ve saklamadım ve atın ve altunun almadım bu 

husûsdan haberim yokdur deyüp müdde‘î-i mezkûr ‘Alî’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Sevinç Fakîh bin Hüseyin ve Ganî bin ‘Alâ’eddîn edâ-i şehâdet idüp mezkûr 

Muslî ‘Arab (...silik...) içün Börekçi ‘Îsâ dükkânında mestûr ‘Alî’den altı altuna tuta bir atın 

ve dört altun nakd aldı ve buçuk (...silik...) dahî hizmetkârı içün aldı deyu şehâdet 

eylediklerinde mezkûr Muslî ve müştereki İbrâhîm mezbûr ‘Alî hilâf etmediğine yemîn 

olsun akçasın virelüm dimeğin yemîn-i billah dahî idüp vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu fî 

evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Şuhûdü’l-hâl el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Lutfî ve Ahmed 

bin Mehmed ve gayruhum. 

 

214-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed Çelebi bin Mûsâ ma‘a Hamamî Hüsâm bin Boran. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed Çelebi merkûm Hüsâm’dan mûrisimiz 

olan Hüseyin’in sende ikibin akça alımı vardır şer‘le taleb iderim dedikde mezbûr Hamamî 

onbeş altun deynim vardı oniki altunun teslîm ettim üç altun deynim kaldı didikde gıbbe’l-

inkâr Mehmed Çelebi bin Sarı Hâcı ve Hasan bin Çırak oniki altunu mezbûr Hüsâm merkûm 

Hüseyin’e sağ iken teslîm etdi deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 

(21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Bostan Çelebi bin Hasan ve ‘Alî bin Velî ve Ahmed Çelebi bin Âhî ‘Alî. 
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214-9 Ayıplı Olan Atın İ‘âdesi 

Kazıyye-i Nasûh bin Süleymân ma‘a Derviş (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nasûh meclis-i şer‘a mezbûr Derviş’i ihzâr idüp 

işbu Derviş’den bir bargir iştirâ eyledim sağ deyi virdi mezkûr Derviş sağ satdım deyüp elh-i 

habere gösterildikde kiçi kemik(?) götürmüş eski ‘aybı var didiklerinde ‘aybı ile mezkûr 

Derviş’in üzerine edâ olunup bi’t-taleb defter olundu. 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve Hüsâm bin Pîrî ve Hasan bin Mehmed ve 

gayruhum.  

 

214-10 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Mahmûd be-muvâcehe-i İnsân bin Yahyâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan ikrâr idüp işbu İnsân’a esbâb bahâsından 

onbir altun lâzımü’l-edâ deynim var deyüp mezkûr İnsân benim almam yediyüzdür dediği 

kelimâtları bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 

Ocak 1563). 

Be-mahzar ‘Alî Dede bin Hamza ve Mehmed Beg bin ‘Alî. 

 

215-1 Mîrâs Hisse Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Ümmet ma‘a el-Hâc İbrahîm bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mahmûd ikrâr ve i‘tirâf kılup babamızdan irs-i 

şer‘le karındaşlarım ile bana intikâl iden altı kıt‘a yerden bana ‘âyid olan sülüs hisse-i 

şâyi‘amı mezbûr Hâcı İbrahîm’e satup binikiyüz akça alup kabz etdim dedikde mezbûr Hâcı 

İbrahîm tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 (21-30 

Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Şahin ve Mehmed bin Ahmed ve Mehmed bin ‘Îsâ ve İbrâhîm 

bin Mehmed. 

 

215-2 Hürriyeti İsbât Da‘vâsı 

Kazıyye-i Koca bin Sârvâş ma‘a ‘Alâ’eddîn bin İbrahîm ‘an Karye-i Uçmar tâbi‘-i 

Turgud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Koca mezkûr ‘Alâ’eddîn’i meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp ben Tatar vilâyetinden Karye-i Kurugöz’den babam adı Sârbâş ve anam adı Pâybîc’dir 

müslümân oğlu müslümânım Sefer-i Hisâr’da Nasûh nâm kimesne mezkûr beni  elli altuna 

ve bir çuka kaftana satdı hürrün dedikde mezbûr ‘Alâ’eddîn inkâr idüp mezbûrdan beyyine 

taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Yûsuf  bin Nahtî Koca ve ‘Alî bin Ahmed  mezkûr 

oğlan hürdür Tatar vilâyetindendir deyu şehâdet etdiklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâhir-i Evvelü’l-cemâzeyn sene 970 (21-30 Cemâziye’l-

evvel 970 / 16-25 Ocak 1563).  

Be-mahzar Şeyhî Çelebi bin Mustafâ ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Ramazân 

bin Pîrî ve Lutfî bin Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Mezkûr ‘Alâ’eddîn zikr olan oğlanı Sefer-i Hisâr Kazâsı’nda Karye-i Dinek’de Nasûh 

bin Emîr Hamîd elli altun ve bir çuka kaftana satun aldı deyu Selîm bin Begtemür ve Ahmed 

bin Seydî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-30 

Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 
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215-3 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hayreddîn Halîfe bin Mustafâ el-vasî el-mansûb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr vasî Hayreddîn meclis-i şer‘a mezbûre Zülfü’yü 

ihzâr idüp vasîsi olduğum Hızır ve Şâh Hüseyin Şehrî bint-i Aydoğmuş nâm yetîmlerin 

babaları mezkûr Aydoğmuş’un işbu Zülfü üzerinde yirmi sikke altun alımı vardır 

vesâyetimle taleb iderim didikde mezbûre Zülfü inkâr idüp Hayreddîn’den beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Ramazân bin Pîrî ve Hayreddîn bin Pîrî nâm kimesneler 

edâ-i şehâdet idüp bizim katımızda mezkûre Zülfü ikrâr idüp müteveffâ Aydoğmuş’a 

lâzımü’l-edâ deynim var didi şâhidleriz şehâdet ideriz didiklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 

Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563).  

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Hâcı Kemâl bin Turunç ve 

Süleymân bin Mehmed ve gayruhum. 

 

215-4 Mîrâsa Vâris Olanların Tescîli 

Kazıyye-i sübût-ı verâset-i Mustafâ ve Satı ebnâ Seydîhân be-muvâcehe-i İbrâhîm 

emîn-i beytü’l-mâl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ ve ihve Satı ebnâ Seydîhân müteveffâ 

Devlethân bin Nebî’nin karındaşı Seydîhân’ın oğullarıdır ‘usûbet tarîk ile vârislerdir 

bunlardan gayrı vâris bilmeziz deyu Yûnus bin Hâcı ve Mustafâ bin Mehmed şehâdet idüp 

ba‘de ri‘âyet-i şerâyit-i kabûl hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-evvel sene 970 (21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Sübhânverdi bin Hasan ve ‘Ömer bin Murâd ve Durmuş bin Seydî ve 

Receb bin Mezîd. 

 

215-5 Vakfa Olan Borcun İkrârı 

Kazıyye-i Lutfî bin ‘Alâ’eddîn ma‘a Mehmed bin Hızır. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır meclis-i şer‘de mezkûr mütevelli Lutfî 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu mütevellisi olduğum Budak Efendi vakf eylediği akçadan 

asıldan ikiyüz ve fâ’ideden seksenüç akça lâzımü’l-edâ deynim var deyüp edâsına hükm 

olunup mütevelli-i mezkûr Lutfî talebiyle defter olundu fî selh-i Cemâziye’l-evvel sene 970 

(30 Cemâziye’l-evvel 970 / 25 Ocak 1563). 

Be-mahzar Hoca bin Mûsâ ve Mehmed Beg bin ‘Alî kılıççı ve gayruhum. 

 

215-6 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i İbrâhîm bin ‘Alî ‘an kıbel-i Nefîse Hatun bint-i Velî 

ibnitihâ Mihrî ve Fâtıma. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm’in mezbûrât Nefîse ve Mihrî ve Fâtıma 

taraflarından mûrisleri olan ‘Alî Fakîh el-müteveffâdan kendülere irsle intikâl iden 

hisselerini talebe ve kabza vekâleti Mustafâ bin Sinân Seydî ve Durmuş bin Ulaş 

şehâdetleriyle şer‘an  sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî gurre-i Cemâziye’l-âhir (970) (1 

Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak 1563). 

Be-mahzar Safer Halîfe bin Bâyezîd ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed ve Cemâl bin ‘Alî. 
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215-7 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bazarlı bin Asılbegi be-muvâcehe-i Mahmûd bin Receb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bazarlı fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe mezkûr 

Mahmûd’u ihzâr idüp didi ki Eğirdir Kazâsı’nda Cezirli (...okunmuyor…)’de hudûdu 

kıbleten ve garben tarîke ve şarken Seyfeddîn evine ve şimâlen kiliseye müntehî olan evimi 

binyüz akçaya işbu Mahmûd’a bey‘-i bât ile bey‘ idüp teslîm-i mebî‘ eylediğimden sonra 

zikr olan evi mezkûr Mahmûd’dan yılda ikiyüzelli akça icâreye almışidim hâliyâ icâreden 

ferâgat eyledim varsun evi zabt eylesün zikr olan evi Mahmûd’a teslîm eyledim didikde 

mezkûr Mahmûd bi’l-muvâcehe cemî‘ ikrârında mezkûr Bazarlı’yı tasdîk idüp bi’t-taleb 

defter olundu fî gurre-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (1 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak 1563). 

Be-mahzar Îvad bin ‘Abdullah ve Karaman bin Dimitri ve Elagöz bin Karaca ve 

Seyfeddîn bin Bahşâyiş ve ihve Arslan. 

 

215-8 Nikâhlısı Olmadığını Tescîl ve Talâk 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

didi ki ‘Âyşe bint-i Menteşe nâm kız nikâhlım değildir deyüp babası Mûsâ dahî nikâh 

olmamışdır deyüp mezkûr Mehmed meclis-i şer‘de nikâhlım ise benden bâyin talâk boş 

olsun didiği defter olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 

26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve Ramazân bin Bâyezîd ve ‘Abdî  bin Mehmed. 

 

215-9 Cizye Alımını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Köstendil ma‘a Dimyât-ı ‘Alâ’iye. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Alâ’iye İskelesi emîni olan Hüseyin bin Emîr tarafından 

mühürlü mektûbla gelen vekîl-i mezkûr Köstendil meclise gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i 

Kase’den Aleksi bin Yorgi ve oğlu Yorgi ve Morîs bin Betris nâm zimmîlerin ve Karye-i 

Sulas’dan Asılbegi bin Karyağdı ve oğlu Arslan ve Evren bin Durmuş ve Yorgi bin Durmuş 

ve oğlu Durmuş ve İskender bin Arslan ve tis‘ami’e Cemâziye’l-âhir evâ’ilinde bir yıllık 

cizyelerin alup kabz etdim dedikde mezbûrûn zimmîler mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrâr-ı 

muharrerlerinde tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-âhir sene 

970  (1 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak 1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebin bin ‘Abdî ve Kutluhân bin ‘Abdullah ve Ahmed bin 

‘Abdullah ve İlyâs bin Şâhkulu ve ‘Abdî bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

216-1 Vakfa ‘Âyid Dükkân Yeri Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hasan bin Pîrî ma‘a Hâcı Ahmed Çelebi bin el-Hâc Emrullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki nefs-i Konya’da Sûk-ı Tavîl’de kıbleten Ebû’l-fazl 

Câmi‘i’ne ve şarken Aşçı dükkânı ve Yûsuf dükkânı ve tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olan 

dükkân husûsunda mezkûr Hasan Hâcı Emrullah’dan icâreye dutup üzerine dükkân binâ 

etdim deyu da‘vâ etdikde mezbûr Hâcı Ahmed zikr olan dükkânın yeri vakfındır ve 

mütevellisi benin Hâcı Emrullah’ın virdiği sahîh değildir vakf içün taleb iderim dedikde 

Hâcı Emrullah ol târîhde mütevelli olmadığı ecilden zikr olan dükkân vakfa hükm olunup 
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defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 

Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Mehmed bin Seydî Mahmûd ve Hayreddîn Halîfe bin Muhyiddîn ve 

Ahmed Çelebi el-müderris ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

216-2 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hızır bin İlyâs ma‘a Mustafâ bin Seydîhân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır merkûm Mustafâ’nın mûrisi Mahmûd bin 

Devlethân’da merkeb bahâsından yüzaltmış akça ve demür bahâsından yirmi akça almam 

vardı ölüp üzerinde kaldı deyu da‘vâ etdikde ahrâr-ı müslimînden Dede Bâli bin Memi ve 

Ya‘kûb bin ‘Alî ve Ahmed bin Yûsuf şehâdetleriyle ölüp üzerinde kaldı deyu şehâdet 

etdiklerinde hayyiz-i kabûlde vâki‘ oldukdan sonra hükm olunup defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

216-3 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i Safer bin Yağmûr ma‘a Eynehân bin (boş). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki nefs-i Konya’da Yeni Mahalle’de Eynehân bin Mehmed 

Safer bin Yağmûr nâm kimesnenin evine konuk olup gece ile iki merkeb sirka olunup 

mahalle-i mezkûre halkı meclis-i şer‘a ihzâr olunup teftîş olundukda ol mahalleden Mehmed 

bin Hâcı nâm kimesne içün yaramazdır bu bizim mahallemize gelmeyince bu asl hâdise 

olmaz didikleri bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir (970) (1-10 Cemâziye’l-

âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hâcı Şâhverdi bin Edhem ve Üstâd ‘Alî bin Mehmed ve gayruhum. 

Kütahya’da mahbûs olan Mehmed’in vekîli karındaşı ‘Alî. 

 

216-4 Sekbân ve Nefer Hakkındaki Da‘vânın Te’hîr Edilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Hızır ma‘a Celâl bin ‘Abdullah ve Mahmûd bin Mustafâ ve 

Ahmed bin İmîrza ‘an zümre-i bekbânân.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr sekbânlar ve nice nefer yoldaşlarıyla oğlanım ve hayli rızkım gâret etdiler deyu 

da‘vâ idüp hükm-i şerîf ve kul getürmüşidim hâliyâ mezkûrların yoldaşları hâzır olmamağın 

zikr olan da‘vâmı te’hîr etdim bâkî yoldaşları dahî ele getürdüğümde da‘vâm ne ise cümlesi 

muvâcehesine görüle dedikde mezkûrlar tasdîk idüp sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mehmed Fakîh bin Kademlü Hoca ve Kurd Beg mîr-alay-ı Konya ve 

İbrahîm Ağa emîn-i şehr. 

 

216-5 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm Beg bin ‘Abdullah el-havâle ma‘a Süleymân Dâvud el-

havâle. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm Beg fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i 

mezbûr Süleymân ikrâr idüp Lârende Ze‘âmeti’ne mültezim olan İbrâhîm Çelebi bin 

Mahtûm nâm kimesnenin havâleliğine geldik seksendokuz sikke altun mezkûr mültezim 
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elinden alup kabz etdik hâliyâ zikr olan altunu ben elinden aldım alup Kütahya’ya gidicek 

oldum mezkûr Süleymân bunda kaldı didikde mezkûr Süleymân tasdîk idüp defter olundu fî 

evâ’il-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hızır Beg bin ‘Abdullah ve Sinân bin Halîl ve Mehmed bin Âhî ve Velî bin 

Mustafâ. 

 

216-6 Mültezimin Haksız Yere Aldığı Para Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı mültezim Ahmed bin Ya‘kûb ma‘a Velî bin el-Hâc Ahmed ve Baluk 

bin Âhî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrûn Velî ve Baluk mezkûr Ahmed nâ-hak yere 

yedişeryüz akçamız aldı deyu da‘vâ etdikde mezbûr Ahmed meblağ-ı mezkûru almadık 

ekinden binüçyüzkırk akça emînim olan Ferruh alup kabz etdi mezbûr yalan şehâdet etdiler 

anın içün aldık dedikde temessük taleb olundukda temessükü olmayup ve mezkûrlar yalan 

şehâdet etdiklerin isbâta kâdir olmamağın meblağ-ı mezkûr binüçyüzkırk akça hükm olunup 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 

Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Sefer bin Nasûh ve Bâli bin Ya‘kûb ve Mehmed bin Hızır Çavuş ve Halîl 

ve gayruhum mine’l-cemmi’l-gafîr. 

 

216-7 Vekîl Ta‘yîni ve Mülk Satışı 

Kazıyye-i vekâlet-i Seydî bin ‘Abdullah ‘an kıbel-i Pâşâ Melek bint-i Yûsuf ve Ümmü 

bint-i Pîrî Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i budur ki mezkûr deynleri edâsıçün Kalenderhâne Mahallesi’nde 

kıbleten müşteri Mustafâ bin ‘Îsâ mülkü ve şarken mezkûr müvekkilin mülklerine ve şimâlen 

Yûsuf mülküne ve garben Nûrullah ve ‘Alî mülklerine hudûdu müntehî olan tahminen bir 

evlek yeri satmağa mezkûru vekîl etdikleri ‘Alî bin Hamîd ve Mustafâ bin Yûsuf 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 

/ 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

‘İsâ oğlu Mustafâ’ya yirmi altuna satdım didi. 

Be-mahzar Velî bin ‘Îsâ ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

216-8 Nafaka Takdîri 

Kazıyye-i nafaka-i Bekir ve Ganîmet veledey ‘Abdurrezzâk bi-taleb-i ceddetihimâ 

Hondpâşâ bint-i (boş). 

Faraza ve kaddera li-nafaka Bekir ve Ganîmet el-mezbûrân ve li-sabunihimâ ve 

hammamihimâ ve lisâyir havâyicihimâ ez-zarûriyye külli yevm min târîhihi li-külli vâhidin 

minhümâ dirhemen ve nısf bi-talebi ceddetihimâ Hondpâşâ el-mezbûre ve hümâ fî hırzihâ ve 

terbiyetihâ ve ezinet lehâ en testedîn el-meblaği’l-mefrûz ve tasrufu ileyhimâ ve terci‘u min 

mâlihimâ vaktü’z-zafer farzen ve takdîren sahîhen şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî 5 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (30 Ocak 1563). 

Be-mahzar Velî Dede bin Mûsâ ve Mehmed bin Hızır ve İlyâs Sofî bin ‘Alî ve Seyyid 

Horsân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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216-9 Mülk Satışı (Vasî Elinden Bağ Satın Alma) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mustafâ be-muvâcehe-i Mustafâ bin Ahmed el-vasî li-

eytâm-ı âhîhu Mehmed bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed bin Mustafâ meclis-i şer‘de mezbûr 

Mustafâ muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr vasî elinden Merâm’da Hâcı 

Velîoğlu bağı dimekle ma‘rûf bağı ki ma‘lûmü’l-hudûddur ikibindörtyüz akçaya alup kabûl 

kabz eyledim didikde mezkûr vasî Mustafâ tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Velî Dede bin Mûsâ ve Hâcı bin ‘Alî ve Mehmed bin Hamza ve gayruhum. 

  

216-10 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Hamza el-vekîl ‘an kıbel-i zevcetuhu Hûrî bint-i 

Mustafâ ma‘a Mustafâ bin Ahmed el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı Mehmed Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki vekîl-i mezkûr ba‘de’s-sübût vekâleten şer‘an ikrâr ve 

i‘tirâf kılup müvekkiletem Hûrî’nin zevc-i evveli Mehmed Çelebi fevt olup kâtibi ve eşyâ ve 

ba‘zı alımı olup ba‘de’l-münâza‘a ve’l-muhâsama bi-ıslâhi’l-müslimîn ikibinbeşyüz akçaya 

sulh eylediler meblağ-ı mezkûrun binbeşyüz akçasın alup kabz etdim bin akça bâkî kaldı 

müslümânların sulhün kabûl etdim dedikde vasî-i mezbûr mukırr-ı mezkûru ikrârında tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 

1563). 

Be-mahzar Mehmed Ağa bin Hızır ve Hâcı bin ‘Alî ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed 

Çelebi ve Avdıl bin Mahmûd ve Hekîm-i Dârü’ş-şifâ Hasan Halîfe ve Hoca kethüdâ-yı şehr 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

217-1 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mustafâ bin Lutfî ma‘a Halîl bin Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ mezkûr Halîl’den sağrı bahâsından 

bindörtyüz akçam var taleb iderim dedikde mezbûr Halîl vekîlin olan Nebî Beg’e teslîm 

etdim dedikde gıbbe’l-inkâr Mustafâ oğlu Mehmed ve ‘Ömer bin Emre şehâdetleriyle sâbit 

olup ba‘de’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-

cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Hayreddîn bin Cemâl ve Mehmed bin 

‘Acem ve Memi bin Ken‘ân ve Kemâl bin Velî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

217-2 Alacağı Tahsîl İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Yûsuf bin Pîr Hasan ‘an kıbel-i âhîte Hüsnâ bint-i Pîr Hasan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Hüsnâ Yûsuf bin Hâcı’da olan alımı tahsîline 

karındaşı mezbûr Yûsuf’u vekîl etdüğü Ca‘fer bin Halîl ve Memi bin Ken‘ân şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 

Şubat 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 
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217-3 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nûrullah bin ‘Alî ma‘a Hoca Kademeri. 

Akarra Nûrullah el-mezbûr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ seb‘a ‘aşere dirhem 

mine’l-karz ve semeni’l-esbâb li-Hoca Kademeri (...silik...) ikrâr-ı şer‘iyyen cerâ zâlike ve 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

217-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘İvaz be-muvâcehe-i Safer bin Hasan el-mütevelli fî 

Mescid-i Dehüdâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Safer 

el-mezkûr ikrâr idüp mezbûr Çırak içün vakf olan akçadan mezkûr Safer elinden bin akça 

alup kabz eyledim Hızır Mescidi kurbunda mülküm olan altı dönüm yerimi ki hudûdu 

müstağnidir mezkûr Safer’e bey‘-i bâtla bey‘ idüp teslîm eylediğimden sonra sene 970 

Recebi gurresinden bir yıla beşyüzyirmi akça icâreye kabûl eyledim didikde mezkûr 

mütevelli Safer tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-

âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Selîm bin Hâcı Hüseyin ve Hâcı Mehmed bin Saka ve Cemâl bin ‘Alî ve 

gayruhum. 

 

217-5 Mülk Satışı 

Sûret-i hüccet-i mu‘anvene bi-‘ünvân-ı fahrü’l-kuzât ‘Alâ’eddîn Efendi bin Pîrî. 

Akarra ve a‘tarafa Mustafâ Derviş bin Ahmed el-vasî ‘an kıbeli’ş-şer‘ alâ mesâlih 

eytâm-ı Mehmed Çelebi el-merhûm Ahmed ve Mehmed Ağa ibn Hızır el-vekîl ‘an kıbel 

Fâtıma bint-i Pîrî ve Safiye bint-i Mehmed Çelebi sâbiten vekâleten şehâdete ‘Abdulkerîm 

bin Ahmed ve Resûl bin İlyâs bi-ennehümâ kad be’a bi’l-vesâye ve’l-vekâle bey‘ sahîh-i 

şer‘î li-zarûreti’n-nafakati ve’d-deyn min hâmil-i hâze’l-kitâb fahrü’s-sâdât Seyyid Cûrasân 

bin Seyyid ‘Ömer ve hüve iştirâ ve ebte‘a minhimâ mâ-hüve mülkü’l-eytâm el-mezbûr ve el-

müvekkileteyn el-müntakil bi’l-irs ‘an kıbel-i Mehmed Çelebi el-merhûm el-mezbûr ve 

zâlike cemî‘ü’l-menzil el-müşterâ ‘ale’s-sofa ve’l-beyti’ş-şetevî ve’l-kilar ve’l-muhreze ve’l-

hücre ve’l-hücreteyn fevkânî ve tahtânî ve’l-ıstabl ve’l-halâ’ ve’l-mahûta dârü’l-kerm ve’l-

eşcâr ve bîrü’l-mâ’ el-kâyin fî Mahalle-i Kemâlgarîb min mahallât-ı medîneti Konya el-

mahrûse el-müntehiye hudûduhu ilâ ebniye savb-ı fî’t-tarafeyn ve ile’l-mescidi ve’l-vakf 

şimâlen ve ile’t-tarîki’l-‘âmm garben bi-cümleti’l-hudûd ve kâffeti’l-hukûk ve’t-tevâbi‘ ve’l-

levâhık ve’t-terâyık ve’l-merâfık ve bi-külli hakkın hüve lehu dâhilen fîhi ve hâricen ‘anhu 

bi-semenin mu‘ayyen ve meblağ-ı mübeyyen kadruhu ehadün ve hamsûne zeheben 

meskûken tâmmü’l-vezn ve kâmilü’l-i‘yâr bey‘an ve ibtiye‘an bâyin sahîhen şer‘iyyen 

müştemilen ‘alâ îcâbin ve kabûl mer‘iyyen ve tekâbız fî’l-bedeleyn mine’t-tarafeyn ikrâren 

sahîhen şer‘iyyen ve i‘tirâfen sarîhan mer‘iyyen musaddıkan min kıbeli’l-müşteri el-mezbûr 

vicâhen cerâ zâlike ve hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 

970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Velî Dede bin Mûsâ ve Hasan Halîfe bin Şeyh ‘Ömer ve Hâcı bin ‘Alî ve 

Hoca kethüdâ-yı şehr ve Sa‘dî bin Ya‘kûb Çelebi ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve ‘Osmân 

Halîfe bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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217-6 Mütevelli Ta‘yîni ve Vakfdan Alınan Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mihmâd Sofî bin Ramazân el-mütevelli fî Mescid-i Mahalle-i 

Topraklık be-muvâcehe-i Pîr Ahmed Beg bin Ümmet. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mihmâd Sofî mescid-i mezkûra hasbî mütevelli 

iken ihtiyârla ferâgat idüp yerine mezbûr Pîr Ahmed Beg hasbî mütevelli nasb olunup 

ba‘de’l-kabûl talebleriyle defter olundu fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (1-10 

Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Yûsuf bin Kutlubeg ve Mezîd bin Mehmed ve Mûsâ bin Ramazân ve 

Mahmûd bin Ümmet. 

Ba‘dehu mezbûr Safer’in nefsine ve mâlına on beş güne değin edâsına İskender bin 

Mikâyil kefîl olup defter olundu fî 7 Cemâziye’l-âhir sene 970 (1 Şubat 1563). 

Ba‘dehu mezbûr mütevelli Pîr Ahmed meclis-i şer‘a Safer bin Emîr’i ihzâr idüp zikr 

olan mescidin vakf olan akçadan işbu Safer üzerinde yediyüzbir ve bir altun dahî cem‘an 

yediyüzaltmış akça var deyüp mezkûr Safer ikrâr idüp edâsına hükm olunup defter olundu. 

Be-mahzar Yûsuf bin Kutlubeg ve Mahmûd bin Ümmet ve Mustafâ bin Mehmed. 

 

217-7 Va‘deli Alınan Borca Karşılık Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Yûsuf Fakîh ma‘a Hasan bin Bâli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Hasan’dan tis‘a ve sittîn ve tis‘ami’e Zî’l-hiccesi ilâ gurresinde ilâ gurre-i Şevvâl 

va‘de ile binüçyüzkırk akça vâcibü’l-edâ lâzımü’l-kazâ deynimdir Kurugöl Mahallesi’nde 

olan evimi rehn kodum dedikde merkûm Hasan tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin ‘Ömer Seydî ve Hâcı bin Hamza ve Hâcı Emrullah bin Hâcı 

Fakîh. 

 

218-1 Komşular Arasında Kar Kürüme Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mustafâ bin Tûrud ma‘a Nûrullah ve ihvehu Mehmed bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki Mustafâ bin Tûrud meclis-i şer‘de  mezkûrân Nûrullah ve 

ihvehu Mehmed üzerlerine da‘vâ idüp didi ki bunlar kendü evlerinin karın kürüyüp getürüp 

benim havluma dökerler men‘ olunmaların taleb iderim deyüp mezkûrân Nûrullah ve 

Mehmed’den su’âl olundukda ikrâr idüp şimdiye değin bi-gayr-ı hak dökerdik deyu cevâb 

virdiklerinde ikrârlarıyla men‘ olunup defter olundu tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Cemâziye’l-

âhir sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Şuhûdü’l-hâl ‘Abdî bin ‘Arab, Tûrud bin Hâcı, Nûrullah bin Hüseyin Fakîh, Mehmed 

bin ‘Abdurrahman, Hüsâm bin ‘Alî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

218-2 ‘Azâdlı Kölenin Yolculuk İçin ‘İtâknâme İbrâzı ve Kendini Kirâya Vermesi 

Kazıyye-i İsma‘îl bin Şeyh Baba ma‘a emîn-i yava İbrahîm Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Ferruh bin ‘Abdullah nâm mu‘tak kul mezkûr İsma‘îl 

yanında olup hâliyâ Burusa’ya gider olup meclis-i şer‘a ihzâr idüp mezkûr Ferruh 

i‘tâknâmesin ibrâz idüp emîn-i mezkûr muvâcehesinde kırâ’at olundukdan sonra icâzet 

virülüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 

970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 
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Be-mahzar Ahmed Hoca bin Pâşâ ve Mehmed Beg bin Mustafâ ve ‘Abdî bin Mehmed. 

Ba‘dehu mezbûr Ferruh ikrâr ve i‘tirâf kılup nefsimi târîh-i defterden bir yıla değin 

işbu Vasâtî bin Hasan el-müteferrikaya arkam başım görüp ve beş altuna icâreye verdim 

dedikde mezbûr Vasâtî tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

218-3 Vasîden Hisse Alımına Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hâcı bin Mehmed ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Süleymân be-muvâcehe-

i Mehmed bin Yûsuf el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûre ‘Âyşe vasîsi 

Mehmed’den hakkı kabzına beni vekîl etdi dedikde gıbbe’l-inkâr Emrullah Çelebi bin 

Ümmet ve Pîrî bin Avdıl şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Ve ahurdan hissesi kabzına ve bey‘e dahî vekîl etdi deyu şehâdet etdiklerinde kıbleten 

tarîk ve şarken tarîk ve şimâlen İlyâs mülkü ve garben Mûsâ mülküne müntehîdir Yûsuf bin 

‘Abdullah’a üçyüzaltmış akçaya bey‘ etdim dediği tahrîr olundu. 

 

218-4 Mîrâs’dan Hisse Alımına Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vesâyet-i Hüdâverdi Beg bin Aydoğmuş ve vekâletuhu. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Receb bin Mehmed meclis-i şer‘a mezkûr Hüdâverdi 

Beg hâzırân oldukda ikrâr idüp işbu Hüdâverdi Beg benim vekîlim olsun ‘ammûm Hâcı 

Yâdigâr’dan bana intikâl iden hakkım zevcesi ‘Âyşe Bâcı’dan ve kızı Fâtıma’nın vasîsi olan 

Hâcı Îvad’dan taleb eylesün didikde mezkûr Hüdâverdi zikr olan vekâleti kabûl idüp ba‘dehu 

mezkûr Receb’in sagîr karındaşı Hasan’a kıbel-i şer‘den mezkûr Hüdâverdi vasî nasb olunup 

defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Emrullah bin Ahmed ve Pîrî Beg bin Ramazân ve Ferruh Ağa bin 

‘Abdullah ve gayruhum. 

 

218-5 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Hissesinden Ferâgat 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Ahmed Halîfe bin Pâşâ ‘an kıbel-i ‘Âyşe bint-i Cemâl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed Halîfe’nin meclis-i şer‘de Muhtereme 

bint-i ‘Alî muvâcehesinde mezkûre ‘Âyşe kıbelinden anası mezbûre Muhtereme ile olan 

da‘vâsına ve cemî‘ husûsuna vekâleti Hâcı Behrâm bin ‘Abdullah ve Nebî bin ‘Alî 

şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 

/ 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Bekir Halîfe bin Hamza ve Hâcı bin Sevindik ve Hasan Çelebi bin Yûsuf. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr Ahmed Halîfe meclis-i şer‘a mezkûre Muhtereme 

muvâcehesinde ikrâr idüp müvekkiletem ‘Âyşe’nin müteveffâ babası Cemâl’in 

metrûkâtından ve kız karındaşı Râbi‘a bint-i Cemâl’in metrûkâtından ‘Âyşe’ye intikâl iden 

hissesinden vekâletimle bi-tarîki’t-tehârüc binüçyüz akça alup bâkîsinden ferâgat eyledim 

didikde mezbûre Muhtereme tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar eş-şuhûdü’l-mezbûrûn. 
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218-6 Gasb ve Yol Kesme Da‘vâsından Ferâgat 

Sûret-i sicil-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hâcı bin Hızır meclis-i şer‘a gelüp bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup ba‘zı sekbânlar benüm yolum basup hizmetkârım alup ve hayli esbâbım 

gâret eylediler deyu teşekkî idüp hükm-i şerîf îrâd idüp karîne ile işbu Mahmûd bin 

Mustafâ’yı ve bile kayd itdirmişidim ol târîhde hâzır olan müslümânlar i‘lâmıyla mezkûr 

Mahmûd bile olmadığı ma‘lûmum oldu zikr olan husûsda merhûm Mahmûd’un medhali yok 

idüğü mukarrerdir da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde merkûm Mahmûd mukırr-ı mezkûru 

cemî‘ ikrârında tasdîk idüp bi’t-taleb vâki‘-i hâl defter olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-

âhir sene seb‘în ve tis‘ami’e (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Mehmed Beg bin ‘Alî Beg ve Mahmûd bin Mehmed ve Hüseyin Çavuş 

bin Yûsuf ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Mehmed Çelebi bin Nasûh Çelebi ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

218-7 Muhâla‘adan Ferâgat ve Talâk 

Kazıyye-i vekâlet-i el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ‘an kıbel-i ‘Aynî bint-i Pîr Ahmed ma‘a 

hul‘-ı zevcehu Seydî bin Pîr Hasan. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre ‘Aynî zevci mezbûr Seydî ile hul‘a mezbûr Hâcı 

Seydî’yi vekîl etdüğü Hâcı Ahmed bin ‘Abdurrahman ve ‘Alî Dede bin Hamza 

şehâdetleriyle sâbit olup müseccel oldukdan sonra vekîl-i mezkûr ikrâr eyledi ki mezkûre 

‘Aynî yirmibeş akça kâtibinden ve ‘iddet nafakasından vazgelüp ve Hümâ ve ‘Âyşe nâm 

kızlarını besleyecek olup mezbûr Seydî dahî kızları istemem kendi istemeyecek oldukda 

mezkûr Seydî dahî vech-i meşrûh üzere ferâgat etdim talâk-ı selâse ile talâk verdim didikde 

tarafeyn birbirini ikrâr-ı muharrerlerinde tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî 

evâ’il-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 1563). 

Be-mahzar Ahmed Fakîh bin Hasan Halîfe ve Ahmed Çelebi bin Emrullah Çelebi ve 

Lutfî bin ‘Alî Fakîh ve Mehmed Çelebi ibn Pîr Mehmed Çelebi ve Ahmed Fakîh bin 

‘Abdurrahman ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

218-8 ‘Abd-ı Âbık 

Zikr olan ‘abd-ı âbık  ‘Abdulkâdir’in mülkü olup mülkü iken sirka olunduğu za‘îm-i 

mezkûr muvâcehesinde Korkud Beg bin Şâh Beg ve Mustafâ bin Kılavuz şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 970 (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 

Şubat 1563).  

Be-mahzar Bedreddîn Halîfe bin Pîrî Fakîh ve Yûnus bin Hâcı ve Bazarbaşı Hüseyin 

ve Mehmed bin Pîr Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

219-1 Muhâla‘a 

Kazıyye-i sübût-ı talâk-ı Mihribân bint-i ‘Abdullah ma‘a zevcihu es-sâbık Sâlih bin 

‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Mihribân meclis-i şer‘a mezkûr Sâlih’i ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ idüp kırk gün vardır beni hul‘ tarîk ile boşadı deyüp mezkûr Sâlih inkâr 

idicek Mihribân’dan beyyine taleb olundukda ‘Alî Sofî bin Süleymân Sofî ve ‘Arab Mustafâ 
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bin Mahmûd nâm kimesneler edâ-i şehâdet idüp iki ay mikdâr vardır mezkûr Sâlih mezbûre 

Mihribân ile hul‘ olup bedel-i hul‘ doksan akça virdi dedikde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâki‘ olup defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Cemâziye’l-âhir 970 / 26 Ocak- 4 Şubat 

1563). 

Be-mahzar Hâcı Seydî bin ‘Ömer ve ‘Alî bin Kemâl ve Memi bin ‘Alî Beg ve 

gayruhum. 

 

219-2 Vasîde Olan Hakkın Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Derviş ve Şâh Mehmed ebnâ Tekelü Ahmed Çavuş ma‘a ‘Alî Çavuş 

bin Kemâl el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrûn Derviş ve Şâhkulu meclis-i şer‘a gelüp ikrâr 

ve i‘tirâf kılup mezkûr ‘Alî Çavuş vasîmiz olup yedibinbeşyüz akça makbûzu olup ondokuz 

altuna bir at ve yüzkırk nakd ve Hüsrev Çavuş’dan beşyüz akça havâle etdi kabûl etdik 

bunlardan mâ‘adâ mesârifi ve harcı görüldükden sonra bindokuzyüzondört akça bâkî kalup 

taleb etdiğimizde müslümânlar mutavassıtûn olup yirmibeş altuna sulh etdiler meblağ-ı 

mezkûru alup kabz etdik müslümânların sulhün kabûl etdik zimmetin ibrâ ve iskât etdik 

da‘vâmız yokdur dediklerinde mezbûr ‘Alî Çavuş tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu 

hurrire fî evâsıt-ı  Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (11-20 Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 

1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Safer 

Çavuş bin ‘Abdullah ve ‘Ömer bin ‘Abdî el-kâtib ve Kemâl Halîfe bin Safer Hoca ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

219-3 Mîrâs Da‘vâsında  Sulh 

Kazıyye-i ihrâc-ı vârise Kadınpâşâ bint-i Halîl ma‘a Satı bin Avdıl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûre Kadınpâşâ tarafından Mahmûd bin Satılmış ve 

İmîrza bin Halîl şehâdetleriyle vekâleti sâbit olan Mehmed bin Hüseyin meclis-i şer‘de 

mezkûr Satı muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr idüp müvekkiletemin fevt olan zevci Avdıl’dan 

kendüye intikâl iden (...okunmuyor…) ve kâtibinden ve nafaka-i ‘iddetinden mezbûr 

müteveffâ Avdıl’ın sulbî oğlu mezbûr Satı elinden bir inek ve beşyüz akça alup kabûl-i kabz 

idüp sulh olundum zikr olan husûslara müte‘allık mezbûr Satı ile ve sâyir verese ile da‘vâ ve 

nizâ‘ kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ iderse ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya deyüp ve mezbûr 

Satı asâleten ‘an nefsuhu vekâleten ‘an sâyirü’l-verese tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî 

evâsıt-ı  Cemâziye’l-âhir sene 970 (11-20 Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hamza bin Pîrî ve Nûrullah bin Hüseyin ve Hüseyin bin Satılmış ve 

gayruhum. 

 

219-4 İhtisâb Mahsûlü Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Gâyib emîn-i ihtisâb be-muvâcehe-i Seydî bin ‘Alî emîn-i ihtisâb-

ı sâbık. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Seydî mahrûse-i Konya İhtisâbı’na mültezim 

olup ve mezbûr Pîr Gâyib ziyâde ile ve mezkûr Seydî’nin teftîşi ile zikr olan ihtisâbı iltizâm 

idüp teftîş husûsunda murâfa‘a olduklarından mezbûr Pîr Gâyib mezkûr Seydî 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Seydî elinden ihtisâba müte‘allık yirmi sikke altun aldım 
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dediği ikrârı mezbûr Seydî talebiyle defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-

âhir 970 / 5-14 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Nûrullah bin Hüseyin ve Muslihiddîn 

bin Mehmed ve gayruhum. 

 

219-5 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Yûsuf Beg bin Mustafâ ‘an kıbel-i Emîne bint-i Mustafâ 

be-muvâcehe vasî İlyâs bin Karaca ve Mustafâ bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf’un mezbûre zevcesi Emîne tarafından 

mezkûrân vasî İlyâs ve Mustafâ ile olan da‘vâsına vekâlet-i mutlaka ile vekâleti Ferruh bin 

‘Abdullah ve Hasan bin Mûsâ şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup defter olundu. 

Ba‘dehu vekîl-i mezbûr Yûsuf mezbûrân vasî İlyâs ve Mustafâ muvâcehelerinde bi’l-

vekâle ikrâr ve i‘tirâf kılup müvekkiletemin babası Mustafâ fevt olup muhallefâtından 

kendüye ‘âyid olan hissesinden bi-tarîki’t-tehârüc Mahalle-i Biremânî Mahallesi’nde babası 

muhallefâtından olan menzilden bir oda ve bir çardak ki hayat kapusunun üzerindedir kapusu 

zikr olan odanın içindendir hudûdu bir tarafı tarîke ve bir tarafı mezkûr Mustafâ’ya ve bir 

tarafı dahî mescid vakfına ve bir tarafı dahî mezbûr menzile giren yola müntehîdir alup kabûl 

idüp ve iki altun nakd ve üçyüz akçalık esbâbı ve Yeni Hamam önünde olan bağdan dört 

puşta bağ ki hudûdu mezbûre müvekkile ve bir tarafı Muhterem Pâşâ mülküne ve bir tarafı 

mezkûr Mustafâ mülkünedir alup kabûl-i kabz idüp şu şart ile zikr olan dört puşta bağın yolu 

kadîmden olan yol olmak üzere deyüp min ba‘d babasından intikâl iden hissesine müte‘allık 

da‘vâsı kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ iderse ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya dedikde 

mezkûrân İlyâs ve Mustafâ vech-i meşrûh üzere mezkûr vekîl Yûsuf bi’l-muvâcehe tasdîk 

idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 1563). 

Be-mahzar Veys bin Nasûh ve ihve el-Hâc Mehmed ve Derviş bin Pîrî Çelebi ve 

‘Abdullatîf Efendi bin Nebî ve Hasan bin Mûsâ ve gayruhum. 

 

219-6 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mustafâ bin Hâcı Baba ‘an kıbel-i Mü’mine bint-i Nebî be-

muvâcehe-i Humâr bint-i Velî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg meclis-i şer‘de mezbûre Humâr 

muvâcehesinden mezkûre Mü’mine kıbelinden mezkûre Humâr ile olan nizâ‘ına vekâleti 

Mehmed bin Mahmûd ve Ya‘kûb bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup defter olundu. 

Ba‘dehu mezkûre Humâr mezbûr vekîl Mustafâ üzerine da‘vâ idüp müvekkileten 

Emîne’nin babası Nebî fevt olup benim oğlum olup muhallefâtından altı bir benim hissemi 

virmeyüp kendü ekl eyledi şer‘ ile taleb iderim dedikde mezkûr Mustafâ bundan akdem 

yirmi (sikke altun) bi-tarîki’t-tehârüc alup kabûl idüp bâkî hakkından ferâgat eyledin deyu 

da‘vâ idüp ba‘de’l-inkâr Mustafâ’dan beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Hâcı 

Saruhân bin Mehmed ve Mahmûd bin Hüseyin nâm şâhidler edâ-i şehâdet idüp bundan 

akdem mezbûre Humâr oğlundan kendüye intikâl iden hissesi içün yirmi sikke altun alup 

ihrâc olunup bâkîsinden ferâgat eyledi şâhidleriz şehâdet ideriz dediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene 970 (11-

20 Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 1563). 

Be-mahzar Ya‘kûb bin Ahmed ve Mustafâ bin Hamza ve Ahmed bin Hâcı ve Nûrullah 

bin Mustafâ ve Hüseyin Bazarbaşı bin Mûsâ ve gayruhum. 
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219-7 Alacağını Aldığını Tescîl 

Bostân Çavuş bin Hasan Çavuş (ikrâr) ve i‘tirâf kılup Bâli subaşıda olan üçbinbeşyüz 

akça (...karalı...) zümresinden ‘Îsâ kefîl olmuşidi hâliyâ Bâli Subaşı bana teslîm etdi mezkûr 

‘İsâ’da da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mezbûr ‘Îsâ talebiyle defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Çavuş bin Bâli ve ‘Abdî bin Dâvud ve Emrullah bin Sarâc. 

 

220-1 Diyet Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hoca ‘Alî ma‘a Hâzır bin İlyâs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezbûr Hâzır’ın çukuruna düşüp ölmüşidi hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup kırk 

akçaya sulh eylediler meblağ-ı mezkûru alup kabz idüp da‘vâmdan vazgelüp ferâgat etdim 

dedikde mezbûr Hâzır tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 

970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî Subaşı bin Ya‘kûb ve Seydî bin Hâcı Bayram ve İbrahîm Dede bin 

Ümmet ve Avdıl bin Seydîhân. 

 

220-2 Vâris İsimlerinin Tesbîti 

Kazıyye-i Seydî Ahmed bin Mehmed ve Hadîce bint-i Tosrak ve Hûndî bint-i Nebî 

ma‘a Pîr Gâyib emîn-i beytü’l-mâl. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Konya Kal‘ası zindanında fevt olan Mehmed’in mezkûr 

Seydî Ahmed oğlu ve Hadîce ve Hûndî ‘avratları idüğü Velî bin ‘Alî ve ‘Îsâ Fakîh bin 

Ya‘kûb şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 

Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 1563). 

Mezbûr Seydî Ahmed sagîr olup anası Hadîce vasî nasb olundu. 

 

220-3 Vakıfdan Alınan Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Yûsuf be-muvâcehe-i Mehmed bin Süleymân el-mütevelli 

‘alâ Evkâf-ı ‘Îsâ Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Alî meclis-i şer‘de mezbûr mütevelli Mehmed 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm ‘Îsâ Çelebi Efendi’nin kırâ’at-ı eczâ 

içün vakf olan akçadan zimmetinde lâzımü’l-edâ ve vâcibü’l-kazâ asl-ı mâldan binaltıyüz ve 

fâ’ideden yüz cem‘an binyediyüz akça deyni var idüğü ikrârı mezbûr mütevelli Mehmed 

talebi ile defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 

15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Emîr Süleymân bin Seyyid ‘Îsâ ve Hüsâm bin ‘Abd(boş) ve Ahmed bin 

Yûsuf ve Mehmed bin ‘Alî. 

Ba‘dehu Emrullah bin Mezîd ‘Alî (...silik...) otuz güne değin kefîl-i bi’l-mâl olup 

mezbûr mütevelli kefâleti kabûl idüp defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-

âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mustafâ bin İshâk ve Mehmed bin ‘Alî ve ‘Alî Kılıççı bin ‘Ömer. 
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220-4 Köle Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Küçük oğlu Yûsuf ma‘a Döndü bint-i Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Küçük ikrâr idüp ben kul olup mezbûre 

Döndü’nün eri (...silik...) bin Hâcı Menteş’i habs etdim ‘avratından bir kara ‘Arab’ın satun 

aldım didikde ikrârı mezbûr Döndü talebiyle defter olundu hurrire fî’t-târîh el-m. (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî el-(...silik...) ve Safer bin Bâyezîd ve Mehmed Çelebi bin Pîr 

Muhammed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

220-5 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Receb bin Mustafâ ‘an kıbel-i Safiye bint-i Benli Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Receb’in fî meclisi’ş-şer‘ mezbûre Safiye 

tarafından müteveffâ zevci Yûsuf’dan kendüye intikâl iden (...silik...) ve kâtibinden mezkûr 

müteveffâ Yûsuf’un evlâd-ı sıgârına vasî olan Derviş’den ve Benli Ahmed’den talebe ve 

kabza ve ıslâhına vekâlet-i mutlaka ile vekîl idüğü Bâyezîd bin Mahmûd ve Oruç bin 

Güvendik şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup ‘akd olundu fî Cemâziye’l-âhir. 

Be-mahzar Hamza bin İsma‘îl ve Hayreddîn bin Pîrî ve Mahmûd bin ‘Alî ve 

gayruhum. 

 

220-6 Mülk Satışı 

Bâyi‘-i Mûsâ bin Mü’ezzin Ahmed müşteri Mehmed ve Ahmed ve Hasan ve Hızır 

ebnâ-i Tursun mebî‘ medînetü’l-kâyine fî Karye-i Hatîb hudûduhu bi-mülk-i İlyâs ve 

kıbleten ve ilâ mülk-i Mûsâ şimâlen ve ilâ mülk-i Mehmed bin  Hâcı ve garben tarîk ve 

mebî‘ü’l-arzi’l-kâyine semen 1.200 semen 800. 

Be-mahzar Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve Mahmûd bin ‘Alî ve Hoca bin Mûsâ ve 

Sinân bin Pîrî ve Mehmed bin İslâm ve Hâcı ‘Alî bin Hamza ve Mehmed bin İbrâhîm ve 

Dede bin Sultânşâh ve Nûrullah bin Mustafâ ve Mehmed bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

   

220-7 Va‘desiyle Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Velî bin Günek(?) ma‘a Hüseyin Fakîh bin Pîrî el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı Ahmed Ağa. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Velî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr yetîmlerin benüm zimmetimde binsekizyüz akça vardır târîh-i kitâbdan altı ay va‘de 

ile bindokuzyüz akça deynimdir didikde vasî-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Üstâd Süleymân bin Mehmed ve Mehmed bin Hüseyin ve Seydî Mahmûd 

bin Ahmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

220-8 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Yûsuf be-muvâcehe-i Hamza bin Bayburd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Hamza 

ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Hamza’ya öküz bahâsından ikiyüziki akça lâzımü’l-edâ deynim var 
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deyüp mezkûr mukır lehu Hamza bi’l-muvâcehe tasdîk eylediklerinden sonra talebiyle defter 

olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 

1563). 

Be-mahzar ‘Abdî bin ‘Abdullah ve Receb bin Seydî ve Mahmûd bin Sebedçi ve 

gayruhum. 

 

220-9 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Îvad bin Halîl ‘an Karye-i Alpi(?) be-muvâcehe-i Ca‘fer bin ‘Abd el-

kâ’im-makâm-ı Mehmed Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Îvad fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe el-kâ’im-

makâm Ca‘fer ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki karye-i mezbûre sınurunda şimâl tarafında sekiz 

dönüm mikdâr yer ki hudûdu kıbleten ırmağa ve şarken küçük ırmağa ve garben dahî ırmağa 

ve şimâlen Oruç yerine müntehîdir taht-ı tasarrufumda olup hakk-ı karârımı işbu müşârün-

ileyh Mehmed Çavuş bin Kara ‘Alî Çavuş’a yüz akçaya bey‘ idüp semen-i mezkûr alup 

kabûl-i kabz idüp dedikde karye-i mezkûreye berât-ı pâdişâhî ile sipâhî olan 

Büküksüz(?)oğlu Ganî cânibinden vekîl olan Sinân ma‘rifetiyle deyüp mezkûr kâ’im-makâm 

Ca‘fer bi’l-vekâle tasdîk idüp defter olundu  fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Pîrî bin Hüseyin ve Hayreddîn Beg bin Hasan ve Dündar Ağa bin ‘Îsâ ve 

‘Abdurrahman bin Latîf ve gayruhum. 

 

220-10 Ev Basma ve Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed Fakîh bin Dâvud ma‘a uhviye Yûsuf ve Nasûh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Fakîh meclis-i şer‘a mezkûrân 

karındaşları Yûsuf’u ve Nasûh’u ihzâr idüp üzerlerine da‘vâ idüp işbu karındaşlarım Yûsuf 

ile Nasûh gice ile evim üzerine gelüp beni döğdüler şer‘ ile hakkım taleb iderim deyüp 

mezkûrân Yûsuf ve Nasûh’dan su’âl olundukda inkâr idüp müdde‘î-i mezbûr Mehmed 

Fakîh’den beyyine taleb olunup beyyineden ‘âcizim yemîn etsünler dedikde mezkûrân Yûsuf 

ve Nasûh mezbûr müdde‘î Mehmed Fakîh’i döğmediklerine ve evi üzerine varmadıklarına 

yemîn-i billah idüp bere’ât-ı zimmetlerine hükm olunup bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Hamza bin Pîrî ve Mustafâ bin 

Mehmed Fakîh ve Mustafâ bin Halîl ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve gayruhum. 

  

220-11 Borç İkrârı 

Hâcı Yûsuf  bin Hasan ikrâr idüp Kâbil bin Mehmed elinden nehî cânibinden onüç 

altun beş akça aldım dedikde ikrârı bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

221-1 Kapıya Katran Sürme 

Sûret-i sicil-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki İçkal‘a Mahallesi’nde Sarâc Mustafâ ve İlyâs’ın ve 

Hisâreri Hızır’ın ve İskender nâm kimesnelerin kapularına katran sürtülüp Sarâc Mustafâ 
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kapusuna necis dahî zürtülüp za‘îmü’l-vakt Hamza subaşı meclis-i şer‘a cemâ‘atini getürüp 

tefahhus olundukda İbrâhîm nâm sipâhî muvâcehesinde takrîr-i kelâm ve şehâdet idüp 

dediler ki mezkûr Mustafâ’nın kızını mezkûr İbrâhîm oğluna isteyüp mezkûr Mustafâ âhar 

kimesneye virüp helva geldikde konşu olmağın İbrâhîm’in evine helva gönderdikde 

İbrâhîm’in ‘avrat Mustafâ’nın ‘avratın getürdüp helvayı al git kızımın adı benlür(?) dedikden 

sonra bu hâdise vâki‘ oldu ve mezkûr İbrâhîm fâsıkdır evinde cem‘iyet idüp şurb-ı hamr 

itmekden hâlî değildir ve mukaddemâ ba‘zı hâdise olmuşdur mazınnadır deyü İbrâhîm 

Çavuş bin Sinân ve Bostân bin İbrâhîm ve Mustafâ bin İbrâhîm ve sâyir ba‘zı kimesneler 

şehâdet itdiklerinde vâki‘-i hâl za‘îm-i mezbûr talebi ile sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve el-Hâcı bin Sevindik ve Bazarbaşı 

Hüseyin ve ‘Abdurrahman Çavuş bin Hamza ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

(Der-kenarın büyük bir kısmı silik olduğu için anlamlı bir metin olmayacağından 

okunmamıştır). 

 

221-2 Hırsızlık Da‘vâsı 

Sûret-i sicil-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Pîr ‘Alî bin Seydî ve Mustafâ bin Karamanlu meclis-i 

şer‘a Hamza bin ‘Abdî’yi ihzâr idüp mezkûr Pîr ‘Alî takrîr-i da‘vâ kılup bir çuval ile Sivasî 

babıcım vardı dükkânım açılup sirka olundu idi mezkûr Hamza babıcın (...silik...) ba‘zı 

kimesneler gösterip bana haber virdiler ve Mustafâ dahî dükkânım açulup bir Dımaşkî kılıç 

ve bir bıçak ve bir destere ve bir (...silik...) sirka olunmuşidi ikimiz bile varup Hamza’dan 

taleb idüp bizim esbâbımızı ver dediğimizde kimesne duymasın sizin esbâblarınızı Sıçanoğlu 

Yûsuf’dan ve Muhzıroğlu Ca‘fer’den alıvireyin babıcı dâhî mezkûrlardan aldım eğer 

mezkûrlardan alıvirmezsem atım ve esbâbım satup rızkınızı vireyin dedi hâliyâ taleb 

etdiğimizde virmez dediklerinde merkûm Hamza inkâr idüp mezkûrlardan beyyine taleb 

olundukda ahrâr-ı müslimînden Cabbâr bin Mürüvvet ve Çancı Mûsâ bin Mehmed ve 

İbrâhîm bin ‘Alî ve Nûrî bin Karamanlu edâ-i şehâdet idüp mezkûr Hamza bizim yanımızda 

dülbendim ve çağşırım virdim babucu mezkûrlardan aldım sizin esbâbınızı mezkûrân 

Ca‘fer’den ve Yûsuf’dan alıvireyin alıvirmezsem atım ve esbâbım satup vireyin dedi deyu 

şehâdet eylediklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-

taleb vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn li-sene seb‘în ve 

tis‘ami’e (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Bazarbaşı Hüseyin ve ‘Abdurrahman Çavuş bin 

Bâli ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

221-3 Gödene Mahsûlünün İltizâma Verilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Gâyib bin (boş) el-emîn-i İhtisâb-ı Konya ve hisse-i Gödene ve 

gayrıhümâ be-muvâcehe-i İbrâhîm bin İlyâs el-mültezim-i Karye-i Gödene. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr emîn Pîr Gâyib fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe 

İbrâhîm el-mezbûr bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i Gödene’nin mîrîye ‘âyid olan 

mahsûlünü semân yılının Zî’l-ka‘desi ibtidâsından işbu İbrâhîm’e mukâta‘aya virmişidim 

mültezim-i mezkûrdan tis‘a Zî’l-ka‘desinin ibtidâsına gelince bir yıl olur bir yılın kıstı 

onbinüçyüzotuzüç akçasın dokuzbin akça alup kabûl ve kabz eyledim bâkî binüçyüzotuzüç 

akçasını bundan evvel Veys Beg’e virdim teslîm eyledim dedi eğer Veys Beg’e virdiği zâhir 

olup muhâsebeme geçerse kabûl eyledim eğer zâhir olmayup Veys Beg’e virdiği hilâf-ı vâki‘ 
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çıkarsa (...silik...) yine mezkûr İbrâhîm’e taleb idicek oldum deyu ikrârını mezkûr İbrâhîm 

bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu. 

Ba‘dehu İbrâhîm mezbûr mezkûr Pîr Gâyib muvâcehesinde zikr olan mukâta‘adan 

ferâgat idüp tis‘a senesinden (...silik...) Cemâziye’l-âhiri yirminci gününe gelince bâd-ı 

hevâdan düşeni Pîr Gâyib İbrâhîm’den alacak olup senevî hâsılı Pîr Gâyib kendü zabt idicek 

olup vech-i meşrûh üzere ferâgatı Pîr Gâyib kabûl idüp târîh-i kitâbdan zikr olan karyeyi 

kendü zabt idicek olup defter olundu. 

Ba‘dehu Pîr Gâyib ikrâr idüp mezkûr İbrâhîm’e karz tarîki ile sekizyüz akça 

virmişidim alup kabûl-i kabz eyledim İbrâhîm’in üzerinde hakkım kalmadı dedikde mezkûr 

İbrâhîm bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir 970 (21 Cemâziye’l-âhir 970 / 15 Şubat 1563).  

Be-mahzar Veys Beg bin Nasûh ve Hâcı Mehmed bin Nasûh ve Hâcı Velî bin ‘Alî 

Fakîh ve Hamza bin Cemâl ve Hamza bin Kemâl ve gayruhum. 

   

221-4 Köleyi Kitâbete Kestiğini Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Gaybî bin Îvad ma‘a ‘Abdullah bin Hayrullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Gaybî ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr kulumu dört 

yıl kitâbete kesdim bir yıl hizmet etdi üç yılı kaldı dedikde mezbûr Hayrullah tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21 Cemâziye’l-âhir 970 / 15 Şubat 1563). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi (bin) Hüdâlı ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Ahmed 

Fakîh bin İnsân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

221-5 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mahmûd Beg bin ‘Abdullah ma‘a Mûsâ bin İdrîs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mahmûd Beg meclis-i şer‘a mezbûr Mûsâ’yı 

ihzâr idüp baban İdrîs’e hâl-i huyûtunda beş altun karz virdim öldü üzerinde kaldı şer‘ ile 

taleb iderim dedikde mezkûr Mûsâ’dan su’âl olundukda inkâr idüp Mahmûd Beg’den 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Alî bin ‘Îsâ Bâli ve Mustafâ bin İbrâhîm edâ-i 

şehâdet idüp Mahmûd Beg mezbûr Mûsâ’nın babası İdrîs’e hâl-i huyûtunda beş sikke altun 

karz virdi öldü üzerinde kaldı şâhidleriz şehâdet ideriz didiklerinde şehâdet-i ba‘de’t-tezkiye 

hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Ya‘kûb ve Mezîd bin Sinân Fakîh ve Bâli bin Aydoğmuş ve 

gayruhum. 

 

221-6 Darb Da‘vâsı 

Kazıyye-i Pîr Mezîd bin ‘Abdullah ma‘a Süleymân bin Emrullah ve Hüseyin bin 

‘Abdullah ve Süleymân Beg (bin) Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Mezîd meclis-i şer‘a mezbûrûn Süleymân ve 

Hüseyin ve diğer Süleymân’ı ihzâr idüp üzerlerine da‘vâ idüp bu üç kişi Bit Bazarı’nda beni 

muhkem darb eylediler deyüp mezkûrlar inkâr eyledikde Hoca Velî bin ‘Alî ve Pîr ‘Alî bin 

Yûsuf ve Mahmûd bin Hüseyin nâm şâhidler Süleymân ve Hüseyin ve diğer Süleymân 

müdde‘î Pîr Mezîd’i Bit Bazarı içinde döğdüler dediklerinde şehâdetuhu makbûle olup bi’t-

taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Muharrem bin Safer ve Nasrullah bin Bâyezîd ve Hızır bin İlyâs. 
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221-7 Borç İkrârı 

Kazıyye-i Şeyhî bin Mahmûd ma‘a Hamza bin Emrullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Şeyhî meclis-i şer‘a gelüp mezbûr Hamza 

muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup didi ki mezbûr Hamza Çelebi’den ikibin akça karz aldım 

lâzımü’l-edâ deynimdir didiği ikrârın mezkûr Hamza dahî tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Seydî ve Murâd bin Yûsuf ve Mehmed bin Ferruh ve gayruhum. 

 

222-1 Değirmen Hissesi Satış Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hûndî kızı (boş) ma‘a Ramazân bin Hâcı.  

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Ramazân Hâcı Yûsuf nâm kimesneden bir sehm 

değirmen hissesi alup mezkûr Hûndî Hatun benüm dâhî zikr olan değirmende bir sehm 

hakkım vardır şuf‘a tutarım dedikde merkûm Ramazân ben değirmen aldığım târîhde 

mezkûre Hûndî bile hâzıra idi sükût etdi dedikde gıbbe’l-inkâr Ramazân bin ‘Osmân ve 

Mustafâ bin Dâvud zikr olan bey‘de mezbûr Hûndî bile hâzıra idi deyu şehâdet etdiklerinde 

gıbbe’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn 

sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve İbrahîm el-mü’ezzin ve Hayreddîn 

Bâli bin Hasan Çelebi ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

222-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hayreddîn bin Hasan ‘an kıbel-i ümmühu Halîme Hatun bint-i 

(boş). 

Mezkûre Kürkçü Hamamı’nın mütevellisi olup hamama müte‘allık olan husûsa oğlu 

mezkûr Hayreddîn’i vekîl itdüğü Mustafâ bin İbrahîm ve İbrahîm bin ‘Îsâ şehâdetleriyle 

sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 

Şubat 1563). 

 

222-3 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin ‘Alî be-muvâcehe-i Ferruh bin ‘Abdullah el-vekîl ‘an 

kıbel-i Ayaz Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i vekîl el-

mezkûr Ferruh bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Kurutlu Külhânsarâyı(?) kurbunda yer taht-ı 

tasarruffumda olan bir kıt‘a yeri ki hudûdu kıbleten tarîke ve şarken Hüseyin Çavuş yerine 

ve şimâlen tarîk-i ‘âmma müntehîdir bu hudûd içinde olan harman yeri ile işbu Ferruh’un 

müvekkili olan Ayaz Beg’e yediyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp meblağ-ı mezbûrdan tuta 

sekizyüz akça kıymetlü bir at aldım yüz akça dahî mezkûr müvekkil Ayaz Beg’e virecek 

oldum didikde vekîl-i mezbûr Ferruh mukırr-ı mezkûru Ahmed’i cemî‘ ikrârında tasdîk idüp 

bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 

15-23 Şubat 1563).  

Be-mahzar Hasan Beg bin ‘Îsâ ve Nebî Fakîh bin ‘Alî ve Hüseyin bin Pîrî ve Yûnus 

Kethüdâ bin Karagöz ve Pîrî bin Hüseyin ve gayruhum. 
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222-4 Mülk Satışı (Dükkân Hissesi Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Seydî Behrâm bin ‘Abdullah be-muvâcehe-i Safer bin 

Hasan.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Hüseyin ve Behrâm fî meclisi’ş-şer‘ be-

muvâcehe-i Safer el-mezbûr bi’t-tav‘ ikrâr idüp kılup dediler ki Çilingir Sûku’nda müşterek 

dükkânımız ki hudûdu kıbleten ‘Alî Bâli mülküne ve şarken Hüseyin mülküne ve şimâlen 

Hasan mülküne ve garben tarîk-i ‘âmma işbu Safer’e sülüsânın altıyüzotuza Hüseyin bey‘ 

eyledi sülüsün Behrâm üçyüzaltmış akçaya bey‘ eyledi meblağ-ı mezbûru bi’t-temâm alup 

kabz eyledik dedikde Dârü’ş-şifa vakf yer üzerine yılda sekiz akça icâresi ile dedikde 

mezbûr Safer tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 

1563). 

Be-mahzar Ahmed bin Veys ve Hâcı Kemâl bin Turunç ve Nebî Fakîh bin ‘Alî ve 

Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve gayruhum. 

 

222-5 Vasî Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-i vesâyet-i Mehmed bin Ahmed el-müteveffâ ‘Abdurrahman. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdurrahman el-müteveffâ mezbûr Mehmed’i 

maraz-ı mevtinde vasî nasb idüp Mehmed dahî vesâyeti kabûl eyledi deyu Mehmed bin Pîrî 

ve Halîl Sofî bin Hamza şehâdet eyledikleri bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-

âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Kutluhân bin Durmuş ve İbrâhîm bin Halîl. 

 

222-6 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı İdrîs bin Yûnus be-muvâcehe-i ‘Alî bin İlyâs. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İdrîs fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i ‘Alî el-

mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm Pîrî Pâşâ mütevellisi olan Ferruh Beg’e lâzımü’l-edâ 

dokuz altun deynim var dediği mezbûr ‘Alî talebiyle defter olundu. 

 

222-7 Satıverdiği Merkebin Parasını Harcadığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mumâd bin Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mumâd fî meclisi’ş-şer‘ bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup ben Yeni Mahalle’den beri bir yerde dururdum Ramazân nâm kimesne ki Topraklık 

Mahallesi’nde olur Sırçalu Mahallesi’nden bir kara kancık merkebi bana çıkarıverdi ben de 

alup Hatunsarây’da Botsa nâm karyede Aşçı ‘Alî nâm kimesneye üç altuna satdım akçasını 

aldım mezbûr Ramazân ile harcandım dediği za‘îmü’l-vakt Hamza Subaşı kâ’im-makâm 

Nasrullah talebiyle defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-

âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hoca İbrâhîm bin Mehmed ve Pîr ‘Alî bin ‘Ömer ve Mehmed Çelebi bin 

Pîr Mehmed ve Sâlih bin Ahmed. 

 

222-8 Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm Beg bin Pîrî Fakîh be-muvâcehe-i Ya‘kûb bin İshâk. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm Beg fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup işbu Yahûdî Ya‘kûb’a kırk altun karz ve beş altunluk ‘abâ virmişidim cümle kırkbeş 

altunu alup kabûl-i kabz eyledim Yahûdî Ya‘kûb’da karzdan ve ‘abâ bahâsından bir akça 

hakkım bâkî kalmadı didikde mezbûr Yahûdî bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 

1563). 

Be-mahzar Mustafâ bin Hüseyin ve Lutfî bin ‘Alâ’eddîn ve ‘Abdurrahman bin 

Bahşâyiş ve gayruhum.   

 

222-9 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Lutfî bin ‘Alâ’eddîn el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Budak Efendi be-

muvâcehe-i Mustafâ bin Hüseyin. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Lutfî fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i mezbûr 

Mustafâ ikrâr ve i‘tirâf kılup mütevellisi olduğum merhûm Budak Efendi Vakfı’ndan işbu 

Mustafâ’nın zimmetinde bin akça vardı bi’t-temâm alup kabûl ve kabz eyledim üzerinde 

bâkî nesne kalmadı dedikde mezbûr Mustafâ bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin Bahşâyiş ve Lutfî bin Süleymân ve Ahmed bin Gaybî ve 

Pîr Ahmed bin Seydî Fakîh. 

 

222-10 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hüseyin be-muvâcehe-i ‘Abdurrahman bin Bahşâyiş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i 

‘Abdurrahman el-mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu ‘Abdurrahman’dan bi-tarîki’l-karz ikibin 

akça alup kabûl ve kabz eyledim el-ân zimmetimde lâzımü’l-edâ deynimdir dediği ikrâr 

mezkûr ‘Abdurrahman talebi ile defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 

Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563).  

Hâcı İbrâhîm bin Mehmed ve Mehmed bin Mustafâ ve Pîr Ahmed bin Seydî Fakîh. 

 

223-1 Mülkiyet Da‘vâsı  

Kazıyye-i Bekir bin Yûsuf el-vasî ‘Alî ve Emîne ebnâ Veys ma‘a Mehmed bin 

Mustafâ el-vasî Mustafâ ve Mehmed ebnâ İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Bekir meclis-i şer‘a mezbûr Mehmed’i ihzâr 

idüp Şeyhevi Mahallesi’nde bir menzil ki kıbleten tarîk ve şarken mezbûrân Mustafâ ve 

Mehmed mülküne ve şimâlen mezâra ve garben vakfa hudûdu müntehî olan menzil vasîsi 

olduğum ‘Alî’nin ve Emîne’nin babası Veys’indir fevt oldu öksüzlere değeri taleb iderim 

deyüp mezkûr Mustafâ’dan su’âl olundukda vasîsi olduğum Mustafâ ve ‘Alî’nin babası 

İbrâhîm hâl-i huyûtunda zikr olan evi mezbûr müteveffâ Veys’den hâl-i huyûtunda 

binbeşyüz akçaya satın aldı deyüp ba‘de’l-inkâr beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Mahmûd Çelebi bin Ahmed Çelebi ve Memi bin Mustafâ şehâdet idüp mezkûr 

müteveffâ İbrâhîm mezkûr Veys’den zikr olan evi hâl-i huyûtunda binbeşyüz akçaya satın 

aldı deyu şehâdet eylediklerinde şehâdetleri makbûle olup defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir (970)  (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Lutfî bin ‘Alî Fakîh ve Ahmed bin Veys ve Hüseyin Halîfe bin Nûrullah ve 

Bâli bin Aydoğmuş ve gayruhum.  
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223-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hüseyin be-muvâcehe-i Nasûh bin Pîr Cemâl el-

mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i mezbûr 

Nasûh ikrâr idüp Şemsûn Dede’nin vakfı olan akçadan mezkûr mütevelli Nasûh elinden bin 

akça alup İhtiyâreddîn Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd evimi bin akçaya bey‘-i bâtla bey‘ 

eyledim teslîm eylediğimden sonra seb‘în Receb’i gurresinden bir yıla yüz akça icâreye 

aldım deyüp mezkûr Nasûh tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu zikr olan evin hudûdu 

kıbleten tarîk-i ‘âmma şarken Ahmed mülküne şimâlen vakfa ve garben Pîr Mezîd bir sofa 

ve bir oda ve bir nîm boşdur. 

Be-mahzar Hayreddîn Halîfe bin Nûr(?) ve ‘Abdurrahman bin Bahşâyiş ve Mehmed 

bin Hâcı. 

 

223-3 Darb Da‘vâsından Ferâgat  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mustafâ nâm şehzâde kulu be-muvâcehe-i Pîr Ahmed 

bin Dâvud. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Pîr 

Ahmed bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Pîr Ahmed’in ‘Arab kulu Kanber üzerine da‘vâ 

idüp beni döğdü yüzümü mecrûh eyledi deyu da‘vâ eylemişidim hâliyâ şâhidlerim olmayup 

isbâtdan ‘âciz olup eylediğim da‘vâmdan ferâgat eyledim min ba‘d da‘vâm ve nizâ‘ım 

kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem ‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya dedikde mezkûr Pîr 

Ahmed talebiyle defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 

970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Pîr Çelebi bin Ramazân ve Seydî bin Yûsuf ve Hasan Çavuş bin Ahmed ve 

İbrâhîm bin Mahmûd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

223-4 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Süleymân el-mütevelli ma‘a ‘Alî bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr mütevelli merkûm ‘Alî’den merhûm ‘Îsâ Çelebi 

Vakfı’ndan sende ikibin akça vardır taleb iderim dedikde mezbûr ‘Alî bin akçasın merhûm-ı 

mezkûra teslîm etdim binaltıyüz akça borcum var dedikde gıbbe’l-inkâr ‘udûl-i müslimînden 

Ebûbekir Sofî bin Mehmed ve Halîl bin Muhammed edâ-i şehâdet idüp merhûm-ı mezkûr 

meblağ-ı mezkûrun bin akçasın aldım deyu ikrâr eyledi ve bizim yanımızda hesâblaşdılar 

deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-tahlîf hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu hurrire fî 

evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Pîrî Çelebi bin Ramazân ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve Emrullah bin ‘Alî ve Ahmed bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

223-5 Borç Tahsîli İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Emrullah bin ‘Alî ma‘a ‘Alî bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zimem-i nâsda şer‘î almam vardır tahsîline oğlum mezkûr Emrullah’ı vekîl etdim dedikde 
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mezkûr Emrullah dahî vekâlet-i mezkûreyi kabûl idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn.  

 

223-6 Borca Karşılık Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır Bâli bin Köylü ma‘a Dâvud bin Hüseyin el-vasî ‘alâ mesâlih-i 

eytâm-ı Avdıl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır Bâli fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zikr olan yetîmler akçasından vasî-i mezkûr elinden ikibin akça alup beşyüz akçası ferâce 

bahâsından binyüz akçası nakddan Aksinle Mahallesi’nde kıbleten Habîbe mülkü ve şarken 

tarîk-i hâs ve şimâlen tarîk ve garben mescide hudûdu müntehî olan evleri rehn kodum deyu 

babası Mehmed mahzarında vasî-i mezkûr talebiyle defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve Bazarbaşı Hüseyin ve ‘Abdî bin Mehmed. 

Yıl temâmında edâ itmez ise zikr olan evleri satmağa ‘Alî bin Hüseyin’i vekîl etdim 

deyüp mezkûr dahî vekâleti kabûl idüp defter olundu. 

 

223-7 Para Vakfı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ma‘a Yûsuf Bâli bin Hızır el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mütevelli-i mezkûr meclis-i şer‘a Yûnus Kethüdâ bin 

Karagöz’ü ihzâr idüp Hisâr Mescidi’nin imâmı günde sabâh namâzından sonra bir cüz 

okumak içün üçbin akça vakf etdi bana teslîm etdi didikde mezbûr vâkıf vakf etmedim deyu 

inkâr idüp gıbbe’l-istişhâdi’ş-şer‘î Ahmed bin Murâd ve Mustafâ bin Yûsuf edâ-i şehâdet 

idüp üçbin akçayı vech-i meşrûh üzere vakf idüp mütevelli-i mezkûra teslîm etdi deyu 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup ‘ala kavli min yerâhu sıhhatine ve lüzûmuna hükm 

olunup defter olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 

970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Muhzır Hüseyin Bazarbaşı ve Mustafâ bin ‘Arab ve ‘Îsâ Bâli bin Hızır Bâli 

ve Mehmed bin Haydar ve Ahmed bin Kâsım ve Ahmed bin Pîr Gâyib ve Ahmed bin Yûsuf 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

223-8 Hırsızlık Yapıldığının Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mimâd bin Ahmed be-muvâcehe-i za‘îmü’l-vakt Hamza Subaşı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mimâd meclis-i şer‘de Hamza Şubaşı 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp Ramazân ve Hanefî nâm kimesneler ile gece ile Türbe 

Mahallesi’nde bir eve vardık ben kapuda durdum Ramazân ile Hanefî içeri girüp bir kalice 

ve bir küpe çıkardılar alup gitdik kurbet Şâh Hüseyin’in evine varup Şâh Hüseyin’e emânet 

virdik didiği ikrârı za‘îm-i mezbûr talebiyle defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir 970  

(21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Hoca bin Mûsâ ve Seydî bin Yûsuf ve Gaybî bin Mehmed ve Velî Dede 

bin Mûsâ ve gayruhum.  

Ba‘dehu Hamza Subaşı mezkûr Mimâd’ı bir yeni büyük kalice ile ihzâr eyledikde 

mezkûr Şâh Hüseyin evinden bir kalice çıkardı Mimâd ikrâr idüp sicill-i sâbıkda zikr 

eylediğim kalice bu kalicedir didiği ikrârı bi’t-taleb defter olundu şuhûdü’l-mezbûrûn. 
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224-1 Böyle Bir Sayfa Yok 

(Defter numaralanırken bu numara sehven atlanmış olmalı). 

 

225-1 Vakıf Alacağı Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed bin Yûsuf el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Çeşme-i ‘Îsâ Çelebi ma‘a 

Ahmed Mahmûd bin ‘Alî el-vasî li-eytâm-ı Mehmed el-müteveffâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr mütevelli Ahmed meclis-i şer‘a mezbûr vasî 

Mahmûd’u ihzâr idüp mütevellisi olduğum vakf akçadan vasîsi olduğun müteveffâ 

Mehmed’in üzerinde beşyüz akça var öldü üzerinde kaldı taleb iderim dedikde mezkûr vasî 

inkâr idüp mütevelliden beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Bazarbaşı Hüseyin bin 

Mûsâ ve ‘Alî bin Yûsuf şehâdet idüp zikr olan vakf akçadan müteveffâ Mehmed’in üzerinde 

lâzımü’l-edâ beşyüz akça deyni vardı öldü üzerinde kaldı şâhidleriz şehâdet ideriz 

dediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i 

Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Pîr Esed bin Seyyid Safâ ve el-Hâc 

Bahşâyiş bin Receb ve gayruhum. 

 

225-2 Vekîl Aracılığıyla Muhâla‘a 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem bin ‘Abdullah be-muvâcehe-i Hadîce bint-i Süleymân el-

vekîl bi’l-husûs el-ân zikruhu (...okunmuyor…) Ümmühânî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Muharrem fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i 

Hadîce el-vekîl bi’t-tav‘ ikrâr idüp mezkûre müvekkile Ümmühânî’yi üç gündür hul‘ tarîk ile 

boşadım deyüp mezkûr Hadîce bi’l-vekâle tasdîk idüp talebiyle defter olundu fî selh-i 

Cemâziye’l-âhir. 

Be-mahzar Hüseyin bin ‘Alî ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve ‘Abdî bin 

Mehmed ve el-Hâcı bin Mehmed. 

 

225-3 Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin ‘Alî be-muvâcehe-i Ahmed bin el-Hâcı Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Ahmed 

el-mezbûr ikrâr ve i‘tirâf idüp alışdan virişden mezkûr Ahmed’e ikiyüzyetmiş akça deynim 

vardı yüzyirmisin Ahmed’e kendüye virdim isbâtım var yüzellisini baba Seydî’ye Konya’ya 

harc-ı havâle eyledi virdim didiği ihbârı mezbûr Ahmed talebiyle defter olundu fî evâhir-i 

cemâzî. 

Be-mahzar ‘Alî bin Bâyezîd ve ‘Abdî bin Mehmed ve el-Hâc Muhzırbaşı. 

 

225-4 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mehmed bin Nasûh Çelebi ‘an kıbel-i Şeyh Beg bin 

Mahmûd Pâşâ ‘an kıbel-i fahrü’n-nisâ Fâtıma Hatun bint-i Latîf Beg. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed Beg’in fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i 

Mehmed Beg (bin) Sinân Beg müşârün-ileyh Şeyh Beg tarafından kazıyye-i âtîyeye vekâleti  

Hâcı Bâyezîd bin Pîrî ve Pervâne bin ‘Abdullah şehâdetleri ile sâbit olup defter olundu. 
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Ba‘dehu Mehmed Beg bin Sinân Beg mezkûr vekîl üzerine da‘vâ idüp müvekkil Şeyh 

Beg’in hatunu Fâtıma bint-i Latîf Beg üzerinde onüçbin akça almam olup öldü üzerinde 

kaldı taleb iderim dedikde mezkûr vekîl Mehmed Beg inkâr idüp müdde‘î-i Mehmed 

Beg’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden el-Hâc Mustafâ bin ‘Alî ve Hüseyin 

bin ‘Abdullah şehâdet idüp müdde‘î Mehmed Beg’in mezbûre anası Fâtıma Hatun ki 

müşârün-ileyh Şeyh Beg’in hatunudur bir def‘a müdde‘î Mehmed Beg tîmârın satdıkda 

onüçbin akça alup zevci öldü üzerinde kaldı şâhidleriz şehâdet ideriz dediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu. 

Ba‘dehu müdde‘î Mehmed Çelebi ikrâr ve i‘tirâf kılup meblağ-ı mezkûr içün bi-

ıslâhi’l-müslimîn beşbinyüzaltmış akça kıymetlü esbâbın alup mâ‘adâsından vazgelüp 

ferâgat etdim Mercân nâm câriye ‘ıtk da‘vâ ider eğer isbât iderse azâd ola isbât itmez ise 

câriye benüm ola dedikde mezbûr Şeyh Beg’in vekîli Mehmed Çelebi tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 

Şubat 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mustafâ bin ‘Alî ve Satı bin Seydîhân ve Bostân Çelebi bin Hasan 

Çavuş ve Seydî bin ‘Ömer ve Yahyâ Çelebi ibn Mehmed Çelebi ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

225-5 Kavak Satın Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i Bostân bin Ahmed ma‘a Mehmed bin Elden. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bostân Beg Eski Bazar’da olan köhne büyük 

kavağı Sungur Ağa mütevellisi kâ’im-makâmı olan Ramazân’dan ikiyüzotuzbeş akçaya 

satun aldım didiği mezkûr Mehmed muvâcehesinde Ya‘kûb Çelebi bin Nûreddîn ve 

Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî 

selh-i Cemâziye’l-âhir 970 (29 Cemâziye’l-âhir 970 / 22 Şubat 1563). 

Be-mahzar Halîl bin Pîr Mehmed ve Nasûh bin İlyâs ve Halîl bin İbrâhîm. 

 

225-6 Nafaka İçin Yer Satışı 

Kazıyye-i Nasûh bin İlyâs el-velî li-yetîm-i Mustafâ bin Mustafâ ma‘a Ahmed bin 

Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Nasûh fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i mezbûr 

Ahmed ikrâr idüp velîsi  olduğum mezkûr Mustafâ’nın nafakaya ve kisveye ihtiyâcı olup 

Lârende Kapusu’nun dâhilinde mescid-i vakf yer üzerine binâ olunan harâbe evinden gayrı 

rızkı olmayup nafaka içün işbu Ahmed’e yüzyirmi akçaya velâyetimle bey‘ idüp semen-i 

mezbûru kabz eyledim dedikde mezkûr Ahmed bi’l-muvâcehe tasdîk idüp defter olundu fî’t-

târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Çancı Mûsâ bin Mehmed ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Halîl bin Mehmed 

ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

225-7 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mustafâ bin Mehmed ‘an kıbel-i Şeker bint-i Oğuz Çavuş ma‘a 

İslâm bin Memi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Şeker Medrese Mahallesi’nde hudûdu ahâli 

katında ma‘lûm olan evi da‘vâsı husûsuna mezkûr Şeker merkûm Mustafâ’yı vekîl etdüğü 

Nesîmi bin Mehmed ve Şerîf bin Budak şehâdetleriyle merkûm İslâm muvâcehesinde sâbit 
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olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 

1563).  

‘İnde’l-mezbûrîn.  

 

225-8 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hamza Çavuş bin ‘Alî ma‘a Hâcı Mustafâ bin Mehmed el-vasî ‘alâ mesâlih-

i eytâm-ı Hâcı Mahmûd. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hamza Çavuş’un müteveffâ Hâcı Mahmûd 

üzerinde dörtyüzkırk akça alımı olup ölüp üzerinde kalduğu gıbbe’l-inkâr vasî-i mezkûr 

muvâcehesinde Hâcı Velî bin Hoca ve Mahmûd bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb 

sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 

1563).  

Be-mahzar eş-şâhidânü’l-mezbûrân ve Hâcı Velî bin Hoca ve Mehmed bin Hüseyin ve 

Halîl bin İskender ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

225-9 Vekîlin Mîrâsdan Hisse Talebi 

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin Süleymân ‘an kıbel-i Bâcı bint-i Hâcı Mustafâ ma‘a 

‘Abdullah bin ‘Alî  el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı el-mezbûr. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed Bâcı bint-i Mustafâ tarafından husûs-ı 

kazıyyeye vekâleti Ahmed bin Yûsuf ve Pîr ‘Alî bin Seydî Ahmed şehâdetleriyle sâbit 

oldukdan sonra vasî-i mezkûr meclis-i şer‘a ihzâr idüp benüm müvekkiletimin babası 

Mustafâ’dan ve karındaşı Mehmed’den intikâl etmiş hakkı olup şer‘le taleb iderim dedikde 

mezkûr ‘Abdullah mezkûre müvekkilemin hissesi mezbûr İmîrza ile hesâblaşup hakkı 

kalmadı deyu gıbbe’l-inkâr beyyine taleb olunup vasî-i mezkûr ityân-ı beyyineden ‘âciz olup 

mâ-beynlerinde vech-i meşrûh üzere nizâ‘ vâki‘ oldukda müslümânlar mutavassıtûn olup 

yirmiiki altuna sulh idüp yetîme sulh enfa‘ olmağın  zikr olan sulhün sıhhatine hükm olunup 

defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563).  

Be-mahzar eş-şâhidânü’l-mezbûrân ve ‘Abdî bin Mehmed ve ‘Osmân Çelebi bin 

Hüdâyî ve ‘Alî bin Velî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

226-1 Mîrâs Hissesi Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Yûsuf be-muvâcehe-i Pîr ‘Alî bin Velî ‘an Karye-i 

Kumardaş. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Pîr ‘Alî 

el-mezbûr ikrâr ve i‘tirâf kılup Kazâ-i Belvîrân’da Kumardaş nâm karyede babam Yûsuf’dan 

ve ‘ammûm Durak’dan irs-i şer‘ ile intikâl iden evler ki hudûdu kıbleten tarîk ve şarken 

Gülek ‘Alî Sofî şimâlen ‘Alî Sofî mülkü ve garben mescide giden tarîke müntehîdir beş kile 

buğday ile binüçyüzaltmış akçaya işbu Pîr ‘Alî’ye bey‘ eyledim didikde mezkûr Pîr ‘Alî 

tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 

970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Efendi bin Hüsâm Halîfe ve ihve ‘Abdurrahîm ve diğer 

birâder ‘Abdulkerîm ve Nebî Sofî bin Mustafâ Fakîh ve Çalabverdi bin Nasûh. 
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226-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr ‘Alî bin Nebî be-muvâcehe-i Nebî bin Mustafâ Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr ‘Alî fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Nebî el-

mezbûr ikrâr ve i‘tirâf kılup Kazâ-i Belvîrân’da Karye-i Kumardaş’da sâbıkan mezkûr 

Nebî’den satun aldığum evler ki hudûd ahâli katında ma‘lûmdur hâliyâ mezbûr Nebî’ye 

üçyüzkırk akçaya bey‘ idüp semen alup kabz eyledim dedikde mezkûr Nebî tasdîk idüp 

defter olundu fî’t-târîh el-mezkûr (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman Efendi bin Hüsâm Halîfe ve âhûye ‘Abdurrahîm ve 

‘Abdulkerîm ve Habîb Halîfe bin Nasûh ve Mehmed bin Mustafâ. 

 

226-3 Hırsızlık Yapıldığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mimâd bin Ahmed be-muvâcehe-i Hamza Subaşı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mimâd meclis-i şer‘de bi’t-tav‘ ikrâr idüp 

Ramazân ve Hanefî nâm kimesneler ile Sırçalu Mahallesi’nde gice ile bir eve varduk bir 

katır ve bir at çıkarup alup ve gidip at Şâh Hüseyin’e virdik ve katır mezkûr Kara Mehmed’e 

verdik didiği mezkûr Hamza Subaşı talebiyle defter olundu fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 

970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Velî Dede bin Mûsâ ve Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve ‘Ömer Fakîh bin Yûsuf 

ve Seydî bin Yûsuf ve Velî bin Hâcı Ahmed. 

 

226-4 Borç İkrârı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Mehmed be-muvâcehe-i ‘Ömer bin ‘Îsâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘de mezbûr ‘Ömer 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu ‘Ömer’e yüzaltmış akça lâzımü’l-edâ deynim var dedikde 

mezkûr ‘Ömer tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-

âhir 970 / 15-23 Şubat 1563).  

Be-mahzar ‘Îsâ Halîfe bin Hâmid ve Seydî Ahmed bin Ahmed ve Hamza Bâli bin 

Sinân ve ‘Ömer Fakîh bin Yûsuf. 

 

226-5 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kazıyye-i Muharrem bin Ca‘fer el-Hamamî ma‘a Halîl bin Hasan Çelebi el-mütevelli-i 

‘alâ Evkâf-ı Kürkçü Hamam. 

 

226-6 Vakf Bağının Kirâya Verilmesi  

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır ‘Îsâ bin Sâlih el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Mescid-i Şeyh Ahmed 

be-muvâcehe-i Bâli bin Velî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır mütevelli fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i 

Bâli el-mezkûr ikrâr idüp mezkûr mescidin vakf olan evler ırmak kenarında olan bağını ki 

hudûdu kıbleten Memi bağına şarken ‘Alî bağına ve şimâlen ırmağa ve garben tarîk-i ‘âmma 

müntehîdir seb‘în Recebi gurresinden altı yıl temâmına değin her senede yüz akçaya işbu 

Bâli’ye icâreye virdim ve üç yıllık icâresinden yüzseksen akçasını alup kabz eyledim bağ 

budaması harcı ve divarı çekmeğe harcı mezkûr Bâli üzerine ola dikili harcı vakf üzerine ola 

dedikde mezkûr Bâli bi’l-muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî gurre-i Receb sene 

970 (1 Receb 970 / 24 Şubat 1563). 
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Be-mahzar Hâcı Hızır bin Hoca ‘Ömer ve ‘Alî Dede bin Mustafâ ve Velî bin ‘Alî ve 

Gaybî bin Mehmed ve Hüsâm bin Süleymân ve Hoca Mahmûd bin Gaybî. 

 

226-7 Vasîden Mâl Alımını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ramazân bin Satılmış be-muvâcehe-i Hasan bin Süleymân el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ramazân fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr vasîsi 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp işbu vasîm olan mezkûr Hasan elinden kabz eylediği 

mâlımdan dört altun  alup kabz eyledim bâkî kalanını benim kendüme harc eyledim deyu 

hesâb virdi hesâbını kabûl eyledim üzerinde bir akça kalmadı eğer hilâf-ı zikr da‘vâ idersem 

‘inde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya dediği ikrâr mezbûr vasî Hasan talebiyle defter olundu fî 

evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Be-mahzar Sinân bin Mustafâ ve ‘Alî Dede bin Mustafâ ve Resûl bin Hasan ve Halîl 

bin Velî. 

 

226-8 Boğazlanıp Satılan Öküz Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mahmûd bin (boş) ma‘a Dede bin Bâyezîd. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mahmûd meclis-i şer‘a mezkûr Dede’yi ihzâr 

idüp işbu Dede’ye dört altuna bir öküz bey‘ eyledim iki altununu aldım iki altununu taleb 

iderim dedikde mezkûr Dede ben satun almadım kendü icâzet virüp kasâb boğazladı satıldı 

kendü akçasını aldı deyüp Mahmûd inkâr eyledikde Dede’den takrîrine mutâbık beyyine 

taleb olundukda ahrâr-ı müslimînden Mahmûd bin Mûsâ ve Hâcı Kasâb bin Halîl şehâdet 

idüp mezkûr Mahmûd kendü zikr olan öküzü kasâba boğazladup satdurup akçasını kendü 

kabz eyledi didikleri şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu fî gurre-i Receb 

sene 970 (1 Receb 970 / 24 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Habîb ve Hürrem bin Mahmûd ve İlyâs Beg bin ‘Alî. 

 

226-9 Kavga Edildiğinin Tescîli 

Kazıyye-i Halîl bin Hâcı ve Satı bin Halîl. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûrân Halîl ve Satı birbiriyle döğüşdükleri Ahmed bin 

Mahmûd ve ‘Alî bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâ’il-i Receb 

sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

 

226-10 Yer Husûsunda Anlaşmazlık 

Kazıyye-i Nasûh bin ‘Ömer el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı Mescid-i Şeyh Ahmed ma‘a 

Mûsâ bin Emrullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mûsâ vardukda kıbleten vakf ve şarken tarîk ve 

şimâlen ve garben vakf ile mahdûd olan yer vakfındır mezkûr Mûsâ zirâ‘at idüp ‘öşr virmez 

dedikde mezbûr Mûsâ inkâr idüp mütevelliden beyyine taleb olundukda Barış bin Mustafâ 

ve ‘Abdî bin Münîr ve sâyir cemmü’l-gafîr şehâdetleriyle sâbit olundu ve kayd olundu 

hurrire fî evâ’il-i Receb sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Veled Fakîh bin (...silik...) ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 
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226-11 Nafaka Takdîri 

Kazıyye-i nafaka-i Velî bin Hasan bi-taleb-i Nefîse bint-i ‘Alî.  

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki mezkûr sagîr Velî’nin velîsi ve kimesnesi olmayup 

mezbûre Nefîse getürüp babası Hasan bende koyup gitdi üç yıl vardır ki ben beslerin takdîr-i 

nafaka taleb iderim dedikde yevmî birbuçuk akça takdîr olunup defter olundu hurrire min 

gurre-i Receb sene 970 (1 Receb 970 / 24 Şubat 1563). 

Be-mahzar ‘Alî bin Mehmed ve Mustafâ bin ‘Alî ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

227-1 Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Mehmed ma‘a Yûsuf Çelebi (bin) Murâd Ağa el-vasî 

‘alâ mesâlih-i Ahmed bin Havân ve âhîte Emîne. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr vasî Sinân Çelebi vasî oldu ve Mehmed’de babamın öküzden ve kanlıdan ve ekinden 

ve gayrıdan hayli hakkı var deyu da‘va etdiğimde mezkûr vasî ve Mehmed dâhî babamdan 

kalup satulan eve virilmiş dokuzyüz akça vardır deyu da‘vâ idüp mâ-beynimizde münâza‘ât-

ı kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâki‘ olmuşidi hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup 

dokuzyüz akça virüp sulh eylediler ben dâhî müslümânların sulhün kabûl idüp meblağ-ı 

mezkûru alup kabz etdim ve mezkûrlar dahî da‘vâlarından vazgelüp bi-vech mine’l-vücûh 

birbirimizde hakkımız kalmadı zimmetlerin ibrâ ve iskât etdim eğer hilâf-ı zikr da‘vâ 

idersem mesmû‘ olmaya dedikde vasî-i mezkûr ve mezkûr Mehmed bulûğiyetuhu ikrârından 

sonra mukırr-ı mezkûru ikrâr-ı muharrerinde tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i 

Receb sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım Çelebi ve Pîrî Çelebi bin Ramazân ve Nûrullah 

bin ‘Alî ve Ahmed bin Yûsuf ve Hüseyin bin Hasan Fakîh ve Edhem bin Hâcı ve Ramazân 

bin Mü’min ve Davûd bin İdrîs ve Halîl bin ‘Alî Fakîh ve Hâcı ‘İvaz bin Mahmûd ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

227-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-i vekâlet-i Mahmûd bin Halıcı ‘Îsâ ‘an kıbel-i Fâtıma bint-i el-Hâcı 

Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mahmûd’un fî meclisi’ş-şer‘ mezbûre Fâtıma 

tarafından İbrâhîm Çelebi merkûmdan intikâl iden sümününü ve kâtibi talebine ve kabza 

vekâleti Rüstem bin Seydî Ahmed ve Hüseyin bin Seydî şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup 

defter olundu fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Seyyid Fersân bin Seyyid ‘Ömer ve Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca 

ve Pîrî Beg bin Ramazân. 

 

227-3 Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin Mehmed be-muvâcehe-i Muhzırbaşı Hâcı bin Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i mezbûr 

Hâcı ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Hâcı’ya üçbin akça muhzırbaşı nakdden deynim olup Yeni 

Mahalle’de ma‘lûmü’l-hudûd bağçede mülk bağımı zikr olan meblağa rehn virdim eğer üç 

aya değin gelmezsem Muhzır Mustafâ bin ‘Alî vekîlim olup zikr olan bağımı bağçemi bey‘ 

idüp mezkûr Muhzırbaşı Hâcı’ya zikr olan deynimi edâ ide dedikde mezkûr Muhzırbaşı Hâcı 
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tasdîk idüp muhzırbaşılığa müte‘allık olan almam üçbinden ziyâde değildir deyüp ve rehni 

dahî kabûl eyledim didikde bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb 970 (1-10 

Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar ‘Abdurrahman bin Latîf ve Emîr Fersân bin Emîr ‘Ömer ve Halîl Baba bin 

Derviş Mahmûd ve Hüseyin bin Hasan Fakîh ve Ramazân bin Kara Bâyezîd. 

  

227-4 Mîrâs Da‘vâsına Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Ahmed bin Yûsuf be-muvâcehe-i Hüseyin bin Fakîh. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Ahmed fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i 

Hüseyin el-mezbûr ikrâr ve i‘tirâf  idüp kendüm mahcûb olup da‘vâya kâdir olmadığım 

sebebden işbu Hüseyin’e karındaşlarım Süleymân ve Derviş ve Şemsî ve Memi nâm 

kimesnelerin vasîleri olan Benli Ahmed bin (boş) ile olan mîrâs da‘vâm husûsuna vekâlet-i 

mutlaka ile vekîlim olsun didiği ikrâr bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 

Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Süleymân bin Hüdâverdi ve el-Hâcı Derviş bin Pîrî ve Ya‘kûb Çelebi bin 

Nûreddîn. 

 

227-5 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Hâcı Yûsuf bin Mehmed ‘an kıbel-i Hatun bint-i ‘Abdulkâdir. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Hatun’un Ümmü nâm hatun ile da‘vâsına Hâcı 

Yûsuf’u vekîl etdüğü Mustafâ bin Mahmûd ve Hasan bin Emîr ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Hâcı Mehmed bin Bâli ve Hâcı Velî bin Hoca ve Hamza bin Sinân ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

227-6 Borç İkrârı 

Akarra Süleymân bin Zülfikâr bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ selâsemi’e 

dirhemen li-Eynehân bin Mehmed ‘an bahâi’l-hatab ikrâren şer‘iyyen hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

227-7 Mîrâs Hisse Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûsuf bin Orhân be-muvâcehe-i İbrâhîm Beg bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i İbrâhîm 

el-mezbûr ikrâr ve i‘tirâf kılup ‘Alî’de anam merhûme Pâşâ Kadın nâm hatundan kendüme 

intikâl iden bir hisse bağım ki hudûdu kıbleten Bahşâyiş yerine ve şarken Gülek ve diğer 

Bahşâyiş bağına ve şimâlen müşteri İbrâhîm bağına ve garben Gülek bi-cümleti’l-hudûd 

ve’l-hukûk işbu İbrâhîm Beg’e ikiyüzkırk akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp meblağ-ı mezbûru 

bi’t-temâm alup kabûl idüp mebî-i‘ mezkûru teslîm eyledim didikde mezbûr İbrâhîm bi’l-

muvâcehe tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 

Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Gaybî bin Mehmed ve Pîr Ahmed bin Mehmed ve Dede Bâli el-Kazganî ve 

Ahmed bin Mehmed ve Kazganî Kemâl ve Pîr Mehmed bin Seydî ‘Alî ve gayruhum.  
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227-8 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Halîl bin Körpe ‘an Kazâ-i Seydîşehri ‘an Karye-i 

Seylânhâcı ‘an kıbel-i bintihu Ördek be-muvâcehe-i Sultânşe bin İsmâ‘îl. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Halîl’in fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Sultânşe 

el-mezbûr mezkûr kızı Ördek tarafından mezkûr Sultânşe’de olan rızkını talebe ve kabza ve 

vekâleti İlyâs bin Yûsuf ve Mehmed bin Bâyezîd şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu fî 

evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Hamza Bâli bin Sinân ve Hızır bin İlyâs ve Mustafâ bin ‘Alî ve Mûsâ bin ‘Abdulcelîl. 

 

227-9 Borç İkrârı 

Akarra İsma‘îl bin Üveys bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ semâniye dirhem 

mine’l-karzi’l-hasen li-Kâsım bin ‘Abdullah ikrâren şer‘iyyen cerâ z. hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

‘İnde’l-mezkûrîn. 

 

227-10 Vakıf Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı el-Hâc Emrullah bin ‘Alî kâ’im-makâm mütevelli ve Ahmed bin 

Mehmed ma‘a (boş). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Hâcı Emrullah ve Ahmed ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merhûme Ferhûniye Hatun gallâtın mukâta‘aya tutan müteveffâ ‘Abdurrahman bin Mustafâ 

üzerinde maktû‘ olan gallâtdan bâkî vardı tis‘a ve sittîn ve tis‘ami’e yılından teslîmâtından 

mâ‘adâ dokuz yüz yirmi kile galle iki buğday bir arpa bâkî kalmışidi ve semân yılından iki 

yüz kile galle kalmışidi zikr olan dokuz yüz kile galleyi ve iki yüz kile galleden bi-tarîki’l-

ıslâh yüz on altı kile galle vârisleri vekîli ‘Abdî Çelebi ile varup zimemden tahsîl idüp alup 

vakf içün kabz etdik dediklerinde mezkûr ‘Abdî Çelebi tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil 

olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 

1563).  

Be-mahzar Halîl Ağa bin İskender ve Lutfullah bin ‘Alî Fakîh ve Hasan bin Velî ve 

‘Abdulkâdir bin el-Hâc Mustafâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

227-11 Mülk Satışından Ferâgat 

Kazıyye-i ‘Abdulkâdir bin Ahmed ma‘a Pîr Mehmed bin ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Mehmed mezbûr ‘Abdulkâdir’e 

Sâhibyakası’nda üçbin akçaya bir bağ bey‘ idüp zikr olan bağda Mehmed ve Emîne nâm 

sagîrlerin hissesi olup satmaya mâni‘ olduğu ecilden zikr olan bey‘den ferâgat idüp vâki‘-i 

hâl talebiyle defter olundu fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Halîl bin İskender ve ‘Îsâ bin ‘Alî ve Sinân bin ‘Abdullah ve Seydî 

Mahmûd bin Ahmed. 

 

228-1 Alacak Da‘vâsı ve Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i Safer bin Ahmed el-vasî li-eytâm-ı Hâcı Mustafâ ma‘a Hâcı Yûsuf bin 

Hamza Fakîh el-vasî li-eytâm-ı ibnuhu İlyâs. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Safer mezbûr Hâcı Yûsuf’u meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp da‘vâ idüp vasîsi olduğun yetîmlerin babası İlyâs ben vasîsi olduğum yetîmlerin babası 

Hâcı Mustafâ’dan bin akçalık astar ve boğası alup ölüp üzerinde kaldı vesâyetimle taleb 

iderim deyüp ba‘de’l-inkâr Mîrân bin Hâcı Mehmed ve Kemâl bin Hâcı Baba da‘vâsına 

mutâbık şehâdet idüp hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter olundu ba‘dehu müdde‘î Safer ikrâr 

idüp zikr olan bin akçayı mezkûr Hâcı Yûsuf elinden vesâyetimle bi’t-temâm alup kabz 

eyledim didikde mezkûr Hâcı Yûsuf tasdîk idüp bi’t-taleb defter olundu fî evâ’il-i Receb 

sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Nasûh Halîfe bin Pîr Cemâl ve Süleymân bin 

Ahmed ve ‘Alî bin Hâcı Yûsuf. 

 

228-2 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Receb bin Mustafâ ‘an kıbel-i Hâcı Ahmed bin ‘Ömer el-

vasî li-eytâm-ı Yûsuf bin Kara Sıddîk. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Ahmed el-vasî meclis-i şer‘a mezkûr Receb 

ile hâzırân oldukda ikrâr idüp işbu Receb vasîsi olduğum yetîmlerin mîrâs nizâ‘ına benim 

tarafımdan vekîlim olsun deyüp mezbûr Receb kabûl idüp talebleriyle defter olundu fî   

evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Kâsım ve Yûnus bin Mustafâ ve Mustafâ bin Sinân 

Seydî. 

 

228-3 Vakf Yerinin Kirâya Verilmesi 

Kazıyye-i icâre-i Şeyhevi der-‘uhde-i Mehmed bin Şu‘ayb. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Mehmed Çelebi bin Kâsım meclis-i şer‘de mezbûr 

Mehmed muvâcehesinde ikrâr idüp Torumtayı’da olan altı evlik mikdârı vakf yeri ki kıbleten 

tarîke ve şarken tarîke ve şimâlen Hızır yerine ve garben Durak yerine hudûdu müntehîdir 

gurre-i Recebden doksan yıla her üç yılda bir ‘akd-ı cedîd olmak üzere yılda altmış akçaya 

mezbûr Mehmed’e icâreye verdim didikde mezkûr Mehmed tasdîk idüp bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Kutluhân bin Durmuş ve el-Hâc Nûrullah bin ‘Ömer ve Muslihîddin bin 

Sinân Seydî ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

228-4 Katl Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrahîm Beg bin Elder Beg ma‘a Mustafâ bin Turahân. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr İbrahîm Beg meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Mustafâ Korkud nâm kimesneyi katl etdi mezkûr Korkud babamın mu‘tak kulu 

Sinân Subaşı’nın oğludur ‘asâbe-i nesebiyye sebebiyle mûcibin taleb iderim deyu da‘vâ 

etmişidim hâliyâ zikr etdiğim da‘vâmdan rızâ’ullah müslümânlar minnetiyle vazgelüp 

ferâgat etdim zimmetin zikr olan da‘vâdan ibrâ ve iskât etdim didikde merkûm Mustafâ 

tasdîk idüp talebiyle sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb sene 970 (1-10 

Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563).  

Be-mahzar Mahmûd Fakîh bin ‘Alî ve Ahmed Beg ibn ‘Alî el-za‘îm ve ‘Alî Dede bin 

Hamza ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Mehmed Çelebi bin Nasûh Çelebi ve Mehmed Çelebi 

bin Yûsuf ve İshak bin ‘Îsâ. 
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228-5 Borç İkrârı 

Akarra Receb bin Safer bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’ete ve selâsûn 

dirhemen li-Sâlih bin Hamza ikrâren şer‘iyyen cerâ ve hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 

Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563).  

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

228-6 Borç İkrârı 

Akarra Memi bin Mustafâ bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi meblağ mi’ete dirhemen li-

Hâcı ‘Alî bin Seydî ikrâren şer‘iyyen hurrire fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb 970 (1-10 Receb 

970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563).  

Be-mahzar Ahmed bin ‘Alî ve el-Hâc Nûrullah bin ‘Alî Fakîh. 

 

228-7 Hırsızlık Da‘vâsı 

Kazıyye-i Ahmed bin el-Hâc ‘Îsâ ma‘a Ramazân bin Ümmet. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘a mezbûr Ramazân’ı ihzâr 

idüp Debbâğhâne’de dükkânımdan bir büyük kazganımı alup Ovakayan(?) nâm karyede 

Seydî ‘Alî nâm kimesneye satmışsın Seydî ‘Alî’nin elinde buldum deyüp mezkûr Ramazân 

inkâr idüp ben bundan bî-haberim bana bühtândır didiği mezkûr Ahmed talebiyle defter 

olundu fî evâ’il-i Recebi’l-mürecceb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Gâzi bin ‘Alî ve Sultân bin Hâcı Mûsâ. 

 

228-8 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Seydî Ahmed bin ‘Alî ma‘a Mehmed bin Yûsuf el-mütevelli ‘alâ 

Evkâf-ı Mescid-i ‘Alîgâv. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Seydî Ahmed ikrâr ve i‘tirâf kılup zikr olan 

mescid akçasından mütevelli-i mezkûr elinden beşyüz akça alup Sarâclar içinde hudûdu 

ahâli katına ma‘lûm nısf dükkânımı bey‘ idüp ilâ sene elli akça icâreye kabûl etdim dedikde 

mütevelli-i mezkûr tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene 970 (1-10 Receb 

970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563).  

Be-mahzar Hüseyin bin Hasan Fakîh ve Hâcı Bazarbaşı ‘Alî ve Pîr ‘Alî bin Durmuş 

Fakîh ve Seydî Mehmed bin Mustafâ ve Mustafâ bin Hüseyin ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

228-9 Mîrâs Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hızır Bâli bin Seydî Ahmed ma‘a Hond Pâşâ (bint-i) Resûl. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hızır Bâli mezkûre Hond Pâşâ’yı meclis-i şer‘a 

ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ kılup anam Ulupâşâ’nın babasından kalan muhallefâtından hissesi 

vardı ölüp bana intikâl etdi dedikde mezbûre Hond Pâşâ anan hâl-i huyûtunda iken hakkını 

benden da‘vâ etdikde müslümânlar altı altuna sulh idüp zikr olan altı altun içün Okcular 

Çarşısı’nda kıbleten küllük ve şarken mezkûr dükkânı ve şimâlen tarîk ve garben mahdûd 

dükkânın nısfın virüp musluk vakfı olan dükkânın tevliyeti evlâd olup hissesinden ferâgat 

idüp sulh eylediler alup kabz etdi didikde gıbbe’l-inkâr ahrâr-ı müslimînden Halîl Çelebi bin 

Kâsım Çelebi ve Budak bin Saru ve İsma‘îl bin Lutfî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 
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Be-mahzar ‘Abdî Çelebi bin Ahmed ve Yûnus Kethüdâ ibn Karagöz ve Yahyâ Çelebi 

bin Mehmed ve Mehmed Çelebi bin Kâsım Çelebi ve gayruhum mine’l-hâzır ve Hayreddîn 

Halîfe bin Hızır. 

 

228-10 Vakf Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Süleymân el-mütevelli ‘alâ Evkâf-ı ‘Îsâ Çelebi ma‘a Mehmed 

Çelebi bin Kâsım el-vasî ‘alâ mesâlih-i Pâşâ Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr mütevelli mezbûr Mehmed Çelebi 

muvâcehesinde da‘vâ idüp ‘Îsâ Çelebi’nin vakf akçasından merhûm Pâşâ Çelebi’nin 

üzerinde beşyüz akça olup öldü üzerinde kaldı dedikde Mehmed Çelebi inkâr idüp beyyine 

taleb olundukda Emrullah bin Bâli ve Memi bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit olup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Receb 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Hayreddîn bin Hasan Çelebi ve 

Hamza Çelebi bin Emrullah. 

 

229-1 Mülk Satışı (Ev Satışında Gaben-i Fâhiş) 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin ‘Abdurrahman ma‘a Mustafâ bin Mûsâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i şer‘a merkûm ‘Alî’yi ihzâr idüp 

Namâzgâh Mahallesi’nde kıbleten Mûsâ ve şarken mezkûra ve şimâlen tarîk ve garben 

mezkûr mülküne hudûdu müntehî olan menzili mezkûr ‘Alî’ye yirmi sikke altuna bey‘ idüp 

teslîm etdim didikde merkûm ‘Alî zikr olan evi yirmi sikke altuna aldım lâkin gaben-i 

fâhişdir her kim alursa sekiz altunun ben vireyin didikde ikrârı bi’t-taleb defter olundu 

hurrire fî evâ’il-i Receb sene 970 (1-10 Receb 970 / 24 Şubat- 5 Mart 1563).  

Be-mahzar Ahmed bin İshak ve Hâcı Kademeri bin Yûsuf ve gayruhum mine’l-

hâzırîn. 

 

229-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Rehni 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî el-mezbûr ma‘a Sinân Halîfe bin Hamza Fakîh el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr ‘Alî fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Medrese 

Mahallesi Mescidi Evkâfı’ndan mütevelli-i mezkûr elinden otuzbir altun alup sicill-i sâbıkda 

mahdûd olan mezkûr evi rehn kodum dedikde ve zarar-ı mâla Mûsâ bin Dâvud kefîl olup 

kefâleti ikrâr etdikden sonra sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Receb 970 / 

24 Şubat- 5 Mart 1563). 

Be-mahzar Seydî bin Yûsuf ve Hüseyin bin ‘Alî ve Ahmed bin İshak ve Hamza bin 

Sinân ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu mezbûr Mûsâ zikr olan vakıfdan mütevelli-i mezkûr elinden onbir altun alup 

Kalenderhâne Mahallesi’nde hudûdu ahâli katında ma‘lûm bir odamı rehn kodum didikde 

mezbûr mütevelli tasdîk idüp sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Receb 970 

/ 24 Şubat- 5 Mart 1563). 

‘İnde’l-mezkûrîn. 

 

229-3 Kaybolan Kölenin Bulunması İçin Vekîl Ta‘yîni ve Getirilip Teslîm Edilmesi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Pîr Ahmed ma‘a el-Hâc Emrullah bin Kaya Fakîh. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki mezkûr Hüseyin meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf 

kılup eytâmına vasî olduğum Hasan Çavuş’un Keyvân nâm bir sagîr kulu zâyi‘ olup Ilgun 

elinde mîrî sârbânlar elinde olmağın nakl-i şer‘î alup Hâcı Emrullah bin Kaya Fakîh’i vekîl 

etdiğimde varup ücret-i kademden gayrı altıyüzyetmişiki akça harc idüp zikr olan oğlanı 

getürdü ben dahî zikr olan oğlanı mezbûr Hâcı Emrullah elinden yetîmler içün alup kabz 

etdim dedikde mezbûr Hâcı Emrullah tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 

970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Kalender bin Ahmed Çavuş ve Karagöz bin ‘Alî ve Hasan bin Bâli ve Ahmed bin 

Hüseyin ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

229-4 Yaralama Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Şa‘bân ma‘a Pîrîoğlu Emrullah ve Memi bin Hammâl 

Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hüseyin meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merkûm Emrullah ve Memi mecrûh olan oğlum Hasan mecrûh olduğu târîhde ehl-i sohbetdir 

deyu da‘vâ olunmuşidi mezkûrlarda ol husûs içün da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didikde 

mezbûrân tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-

15 Mart 1563).  

Be-mahzar el-mezkûrîn ve ‘ani’l-cemmi’l-gafîr. 

 

229-5 Vakf Edilen Mülkü Vârisin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ya‘kûb bin Sevinç ve Mahmûd bin ‘Ömer el-mütevelli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ya‘kûb meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

müteveffâ ‘ammum İlyâs bin Resûl İbn-i Sâlih Mescidi mesâlihine Kazgancılar içinde bir 

cüllâh dükkânın vakf etmişdir zikr olan vakfda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mütevelli-

i mezkûr Mahmûd tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 

970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Seydî bin ‘Ömer ve Mehmed bin İbrahîm ve Mehmed bin Hüseyin 

ve Ümmet Fakîh bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

229-6 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Ramazân bin Hâcı Beg ‘an kıbel-i Devlet bint-i ‘Abdurrahman. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezbûr Ramazân’ı merkûme Devlet karındaşı Şa‘bân ile 

olan da‘vâsına vekîl etdüğü ‘Ömer bin Hâcı Beg ve Mustafâ bin Şeker şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezbûrîn. 

 

229-7 Hayvan Satışı Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Ömeroğlu Pîr Gâyib ma‘a za‘îmü’l-vakt Hamza subaşı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki ‘Ömeroğlu Pîr Gâyib ikrâr idüp Kasâb Halîl bin 

Ahmed’e dört koyunu ve bir keçiyi ben satdım öksüzlerinden yüz akçaya ben aldım yüzbeş 

akçaya satdım didiği ikrârı tahrîr olundu ba‘dehu çobanlardan Nebî bin Ahmed mezbûr Pîr 

Gâyib’in elinde bir doru bargir bulup yüreğinden gitdi deyu da‘vâ idüp gıbbe’l-inkâr Ahmed 

bin Aydoğmuş ve Mahmûd bin Mûsâ şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu ba‘dehu mezbûr 
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Pîr Gâyib zikr olan bargiri Balıkoğlu Safer yüreğinden alup giderken ben de dahî bile idim 

girü âdem gelüp bıragup gitdi ben alup geldim didiği bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı 

Cemâziye’l-âhir 970 (11-20 Cemâziye’l-âhir 970 / 5-14 Şubat 1563). 

Şûhudü’l-hâl Yûsuf bin Hasan ve Mehmed Fakîh bin Pîr Ahmed ve ‘Alî bin Mehmed. 

 

229-8 Borca Karşılık Kefîl Olma ve Borcu Ödemek İçin Mülk Satışı 

Sûret-i sicil-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki İmîrza bin Ahmed işbu havâle Ca‘fer bin ‘Osmân 

muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup oğlum Rûşen dükkâna iltizâmla emîn olan ‘Alî bin 

Yûsuf’un zarar-ı mâlına kefîl olmuşidi beşbinikiyüzkırk akçayı kefâlet ile virmek lâzım 

olmuşidi zikr olan oğlumun deyni içün Karye-i Cimdik’de mülk bağım ve bağçem ve evim 

ki hudûdu ahâli katında ma‘lûmdur ve karye-i mezbûrede taht-ı tasarrufumda olan yerlerimi 

meblağ-ı mezkûr beşbinikiyüzkırk akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp teslîm idem târîh-i kitâbdan 

otuz gün temâmına değin meblağ-ı mezkûru virirsem mülküm benim ola virmeye ‘âciz 

olursam zikr olan emlâk mezbûr havâle Ca‘fer’in ola deyüp ve Şehsuvâr bin Sinân zarar-ı 

mâla kefîl ve va‘desine hilâf iderse mezbûr Ca‘fer’e hüccet virmeğe vekîl olup mezbûr 

Ca‘fer Beg tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel 

sene seb‘în ve tis‘ami’e (7 Rebî‘ü’l-evvel 970 / 2 Ocak 1563). 

Pîrî Çelebi bin Süleymân ve Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve Mustafâ bin Yûsuf ve 

Hızır bin Gündüz ve Hoca ‘Alî bin Bâyezîd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

229-9 Vasîden Para Alımını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûsuf bin Ahmed Çavuş ma‘a Üveys Çavuş bin ‘Ömer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Yûsuf ikrâr ve i‘tirâf kılup mezkûr Üveys Çavuş 

benüm vasîm olup üçbinüçyüz akçam alup kabz etmişidi hâliyâ meblağ-ı mezkûru alup kabz 

etdim bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde mezbûr Üveys Çavuş tasdîk 

idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Lutfî ve Şâmî Sinân bin Mustafâ ve Kâtib 

‘Ömer bin ‘Abdî ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Nûrullah bin Bâli Hoca ve Yûsuf 

bin Mehmed ve ‘Alî bin Mehmed. 

 

229-10 Mîrâsda Olan Hakkın Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Yaldırık ma‘a Süleymân bin Budak. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî ikrâr ve i‘tirâf kılup ben müteveffâ 

Cânakalmaz’ın vârisi olup mezkûr Süleymân’dan cemî‘ hakkım aldım da‘vâm ve nizâ‘ım 

yokdur dedikde mezbûr Süleymân tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-

20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar ‘Ömer Çelebi bin ‘Abdî ve Hasan Halîfe ibn Nûrullah ve Yahyâ Çelebi bin 

Mehmed Çelebi ve Ahmed bin İsmâ‘îl ve Mustafâ bin Küçük. 

 

230-1 Vasînin Diğer Vasîden Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Bekir bin Yûsuf el-vasî ma‘a Mehmed bin Mustafâ el-vasî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki müteveffâ Mahmûd’un yetîmlerine vasî olan Bekir bin 

Yûsuf meclis-i şer‘a İbrâhîm’in yetîmlerine vasî olan Mahmûd bin Mustafâ’yı ihzâr idüp 
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üzerine da‘vâ idüp Mahmûd mezkûr hâl-i huyûtunda İbrâhîm’e mezbûr esbâb bey‘ idüp 

esbâb bahâsından ikiyüz akça alımı olup öldü üzerinde kaldı vesâyetimle taleb iderim deyüp 

mezkûr vasî Mehmed inkâr eyledikde ahrâr-ı müslimînden Lutfî bin Mustafâ ve ‘Alî Dede 

bin Hamza şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu fî evâsıt-ı Receb. 

Be-mahzar Hamza Çelebi bin ‘Alî ve Hamza bin Ya‘kûb ve Sinân bin Mustafâ ve el-

Hâc Mustafâ bin Mehmed. 

 

230-2 Mîrâs Da‘vâsı 

Vech-i tahrîr-i hurûf  budur ki Sultânkulu bin Şâhkulu meclis-i şer‘a Hamza bin Hâcı 

Pîr ‘Alî nâm kimesne ile hâzırân oldukda mezkûr Hamza mezbûr Sultânkulu üzerine da‘vâ 

idüp Kalenderhâne Mahallesi’nde taht-ı tasarrufumda olan bir menzil ki kıbleten tarîk-i 

‘âmma şarken kezâlik tarîk-i ‘âmma şimâlen Seydî bin Yûsuf’a garben Şenlik mülküne 

müntehîdir sülüsânı benim Sittî bin Şehrî nâm anamındır fevt oldu bana mîrâs kaldı deyüp 

mezkûr Sultânkulu cevâb virüp mezbûre anan hâl-i huyûtunda zikr olan sülüsân hisseyi 

ikibinyüz akçaya bana bey‘ eyledi ikiyüzkırk akçasını ol vakitde virdim binsekizyüzaltmış 

akça deynimdir deyüp gıbbe’l-inkâr ‘Alî bin Çimek(?) ve Veys bin Hızır Fakîh 

şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-

15 Mart 1563).  

Ba‘dehu binsekizyüz altmış akçayı dâhî teslîm eyledi. 

Be-mahzar Hâcı Mûsâ bin Dâvud ve Seydî bin Yûsuf ve Mustafâ Beg bin İlyâs ve 

Hüdâverdi bin ‘Îsâ ve Hızır Bâli bin Veys ve gayruhum. 

 

230-3 Borca Kefâlet 

Sûret-i sicil-i Mahkeme-i Konya el-mahrûse. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hamza bin Mehmed Mehmed bin Mehmed’i meclis-i 

şer‘a ihzâr idüp üçyüz sikke altun taleb eyledikde merkûm Mehmed meblağ-ı mezkûru varup 

Lârende Mahkemesi’nde virmeğe mukır olup Mehmed bin Mustafâ merkûm Mehmed’i 

medyûnu târîh-i sicilden dört güne değin Lârende Mahkemesi’nde merkûm Hamza’ya teslîm 

itmeğe nefsine kefîl olup eğer bulmayup nefsi teslîm eylemezse meblağ-ı mezkûru üçyüz 

altunun edâsına kefîl olup mezbûr Hamza dahî kabûl idüp defter olundu hurrire fî’l-yevmi’s-

sâlis ‘aşer min şehr-i Recebi’l-mürecceb 970 (13 Receb 970 / 8 Mart 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Muharrem bin Kemâl ve Derviş bin el-Hâc Habîb ve İbrâhîm bin 

Mahmûd ve Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Hızır bin Ahmed ve gayruhum. 

 

230-4 Borç İkrârı 

Akarra ve a‘tarafa Yûsuf bin Begli bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi mi’ete ve erba‘a ve 

hamsûn dirhemen min semeni’l-garsi’l-müşteri li-Emrullah bin ‘Abdurrahman ve hüve 

sadakaten sümme hurrire bi-talebi fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min Recebi’l-mürecceb sene 970 

(14 Receb 970 / 9 Mart 1563). 

Be-mahzar Veys Çavuş bin ‘Ömer ve Hasan bin ‘Ömer ve Deniz bin Elagöz. 

 

230-5 Yer Tasarrufunda Anlaşmazlık 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şâkir Yûsuf ma‘a Yûsuf bin Sârbân. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Sârbânoğlu Yûsuf meclis-i şer‘a gelüp Yaka 

Irmağı Şâkir dânesi ve yerimi yılda dokuzbin akçadır her senesine biner akça vireyin deyüp 

ve teftîşine hükm vârid olmağın mezkûr Şâkir’de yılda biner akça ziyâdesiyle onbin akçaya 

kabûl idersen denildikde ben iltizâmla şâkird olmazım kabûl dahî itmezin dimeğin vâki‘-i hâl 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563).  

Be-mahzar Sinân bin Safer ve Beydullah bin Mehmed ve Yûsuf bin Nasûh ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

230-6 Selendi Hassı Mahsûlünün Alındığının Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Hasan orta boylu sarışın köse kumral sakallı ma‘a Hâcı 

‘Alî bin Bâyezîd kara (...silik...) yüzlü burnu büyük sivri kırkıl sakallı. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hamza meclis-i şer‘a gelüp merkûm Hâcı ‘Alî 

muvâcehesinde ikrâr ve i‘tirâf kılup Sultân Bâyezîd Muhârebesi’nden sonra Sinân Pâşâ nâm 

lâlâsının Kazâ-i Selendi’de vâki‘ olan hâsları mahsûlünün cem‘ine emr ile beni emîn ve 

mezkûr Hâcı ‘Alî’yi kâtib idüp gönderdiklerinde ben kâbız-ı mâl olup mahsûlü ben kabz 

etdim kâtib-i mezkûr akça kabz ve zabt itmedi da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde merkûm 

Hâcı ‘Alî tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 

Receb 970 / 6-15 Mart 1563).  

Be-mahzar Hoca bin Mûsâ ve Hüseyin bin Mustafâ ve ‘Abdî bin Mehmed ve Ramazân 

el-muhzır ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

230-7 Mülk Satışı İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i İbrâhîm bin Nasûh ‘an Karye-i Güğercinlik ‘an kıbel-i 

Mü’mine ve ‘Âyşe bint-i Hamza ve Fâtıma bint-i ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrâhîm Beg meclis-i şer‘a mezkûrân Mü’mine 

ve ‘Âyşe ve Fâtıma tarafından Köseckâdı Mahallesi’nde olan ma‘lûmü’l-hudûd evlerini 

bey‘e ve kabz-ı semene vekâleti Yitik bin Göynük ve Yitilmiş bin Avdıl şehâdetleriyle sâbit 

olup defter olundu fî evâsıt-ı Receb. 

Be-mahzar Ahmed bin İshâk Dede ve Mehmed bin Ebûbekir ve Bostân bin ‘Alî ve 

‘Ömer Halîfe bin Pîr Ahmed ve gayruhum. 

 

230-8 Alacak Da‘vâsında Sulh  

Kazıyye-i ‘Ömer bin Mezîd el-vekîl âhîte ‘Azîze bint-i Mezîd ma‘a Ca‘fer bin Derviş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezbûre ‘Azîze tarafından Mustafâ bin Pîr Ahmed ve 

Hasan bin ‘Alî şehâdetleriyle vekâleti sâbit olan mezbûr ‘Ömer meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve 

i‘tirâf kılup mezbûre müvekkiletemin zevci müteveffâ Derviş’den üçbin akça kâtibi var deyu 

da‘vâ etmişidim bi-ıslâhi’l-müslimîn yirmi altuna sulh eylediler meblağ-ı mezkûru mezbûre 

müvekkiletem alup kabz etdi dedikde mezbûr Ca‘fer tasdîk idüp defter olundu hurrire fî’t-

târîh el-mezkûr (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin İshak ve Pîr Ahmed bin ‘Ömer ve Mehmed bin Yûsuf. 

 

230-9 Ticârî Ortaklık Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Lutfî ma‘a Mehmed Hoca bin Kara Fakîh. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Çelebi fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf 

kılup mezkûr Hoca Mehmed’in ortağı Ümmet bin Süleymân’a sekiz yüz seksen üç boğası 

emânet verdim satup akçasın bana getirivirdi ikiyüz altunun fâyidesi kendünün olmak üzere 

kabûl etdik dedikde ikrârı mezbûr Mehmed talebi ile tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563).  

Be-mahzar Yûnus Kethüdâ bin Karagöz ve Satı bin Seydîhân. 

Ba‘dehu mezbûr Mehmed mezbûr Ümmet benüm ortağımdır almaya ve satmaya 

kadîmî müştereğiz dediği tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Receb 970 / 6-15 

Mart 1563). 

 

230-10 Yolda Soyulan Kimsenin Soyulduğunu Tescîl Etdirmesi 

Pervâne bin ‘Abdullah meclis-i şer‘de Hasan bin ‘Alî muvâcehesinde ikrâr idüp beni 

Aksarây’dan gelirken harâmî soydu cümle esbâbım harâmî aldı işbu Hasan esbâbım almadı 

da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur didiği ikrârı mezkûr Hasan talebi ile defter olundu fî evâsıt-ı 

Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563).  

Be-mahzar Seydî bin Receb Fakîh ve Mahmûd bin Mehmed ve Seydî ‘Alî bin Seyyid 

Hasan. 

 

231-1 Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı el-Hâc Mûsâ bin Dâvud be-muvâcehe-i el-Hâc Hüseyin bin Murâd.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mûsâ fî meclisi’ş-şer‘ mezbûr Hüseyin 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup işbu Hüseyin’e lâzımü’l-edâ vâcibü’l-kazâ 

deynim var deyüp Hüseyin tasdîk eyledikden sonra taleb ile tasdîk olundu fî evâsıt-ı 

Recebi’l-mürecceb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar ‘Alî Çelebi bin Seyyid Hasan ve Safer bin Emîr ve Sâdık bin Sevinç ve 

gayruhum. 

 

231-2 Vakıfdan Alınan Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Velî Kara bin Ümmet ma‘a Hamza Bâli bin Sinân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Kara fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Hamza  

ikrâr ve i‘tirâf kılup merhûm ‘Alî Pâşâ vakfı olan biniki akçayı Hamza Bâli bana virdi 

senede yüzyirmi akça mu‘âmelesin dahî ben virecek oldum didiği Hamza Bâli tasdîk idüp 

bi’t-taleb defter olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

 

231-3 ‘Azâdlı Olduğunu İsbât Edemeyen Kölenin Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pervâne bin ‘Abdullah ma‘a Derviş Çelebi bin Pîrî Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pervâne ikrâr ve i‘tirâf kılup beni bundan akdem 

yava tutup yava deyu satmak istediklerinde ben mu‘takın ‘itâknâmem vardır dediğimde 

‘amel itmeyüp mezbûr Derviş Çelebi kefîl olup kefâlete dâhî râzı olunmayup mezâda virdiler 

kırkiki altun verip mezkûr Derviş Çelebi beni satun aldı ‘itâknâmem yokdur ben mezkûrun 

kuluyun didiği ikrârı bi’t-taleb tahrîr olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Receb 970 / 

6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Ahmed Çelebi bin ‘Alî ve Bostân Çavuş ibn Hasan ve Ya‘kûb Çavuş ibn 

Hasan ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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231-4 Vasînin Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı İlyâs bin Karaca el-mansûb-ı vasiyen min kıbeli’ş-şer‘ li-eytâm-ı 

Mustafâ el-merhûm Mehmed ve ‘Ömer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr vasî ikrâr idüp Mustafâ bin ‘Alî’den 

ikiyüzyetmiş akça karz alup mezkûrân yetîmlere nafaka ve sâyir levâzıma harc eyledim bir 

def‘a dahî mezkûr Mustafâ’dan altı altun karz alup üçün müteveffâ Mustafâ’nın techîzine 

harc eyledim üç altunun da müteveffâ Mustafâ’nın Emîne nâm kızına intikâl iden hissesi 

içün virdim ba‘dehu ikiyüz akçayı yine Mustafâ’ya virdim altı altun deyn bâkîdir deyüp 

mezbûr Mustafâ tasdîk idüp defter olundu fî  evâsıt-ı Receb. 

Be-mahzar Emrullah bin Mustafâ ve Üstâd ‘Alî bin Mûsâ ve Hasan bin ‘Abdullah. 

 

231-5 At Satışı ve Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Emrullah be-muvâcehe-i Mustafâ bin Kılavuz. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i mezbûr 

Mustafâ ikrâr idüp işbu Mehmed’den üçyüzdoksan akçaya bir bargir bey‘ eyledim yüzelli 

akçasını Receb bin Mustafâ’dan havâle eyledi kabûl eyledim ve iki altun dahî mezkûr 

Mehmed elinden alup kabûl ve kabz eyledim ve bir altuna dahî bir boğası ve bir astar alup 

kabûl ve kabz eyledim bâkî bir altunundan mezkûr Mehmed’in zimmetini berî eyledim min-

ba‘d at bahâsından Mehmed’de hakkım kalmadı didikde mezkûr Mehmed bi’l-muvâcehe 

tasdîk idüp defter olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve Hamza Çelebi bin Emrullah ve ‘Abdî bin 

Mehmed. 

 

231-6 Mülkiyet Da‘vâsı  

Kazıyye-i Sinân bin Mustafâ ve Ramazân bin Yûsuf. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ramazân meclis-i şer‘a mezbûr Sinân’ı ihzâr 

idüp Dırhal’da İsmâ‘îl bin Oruç ‘Abdî tarafından vekâletle sana bey‘ eylediği bağı ki iki 

tarafı tarîke ve şarken ‘Abdî ve şimâlen tarîke hudûdu müntehîdir İsmâ‘îl sana bey‘ 

eylemezden evvel bir yıl mikdârı vardır ‘Abdî’den yediyüzelli akçaya Mağnisa’da satun 

aldım deyüp mezkûr Sinân inkâr eyledikde Hâcı ‘Alî bin Seyyid Bâyezîd ve Selîm bin Sefer 

nâm kimesneler edâ-i şehâdet idüp zikr olan bağı mezkûr ‘Abdî işbu Ramazân’a yediyüzelli 

akçaya satun aldı dediklerinde şehâdetleri ba‘de’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup defter 

olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar (...silik...) Ahmed bin Hasan ve Mustafâ bin Yahyâ ve ‘Abdî bin Mehmed 

ve gayruhum. 

 

231-7 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Hâcı İhvân Mehmed bin Ahmed el-vasî li-eytâm Yûnus bin 

İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed fî meclisi’ş-şer‘ Ahmed’i ihzâr idüp 

mezkûr Yûnus’a hâl-i huyûtunda altı altuna (...okunmuyor…) bey‘ eyledim dört altunun 

aldım iki altunu öldü üzerinde kaldı deyüp mezkûr vasî inkâr eyledikde Mustafâ bin Ümmet 
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ve Mahmûd bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 

Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Lutfî bin Mustafâ ve Mevlûd bin Güvendik ve Mahmûd bin Küçük ve 

Mustafâ bin Belvirmiş. 

 

231-8 Mîrâs Taksîmi  

Kazıyye-i ikrâr-ı verese-i Mahmûd bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki müteveffâ-yı mezkûrun evi dükkânları olup beyne’l-

verese taksîm olunmalu olup ehl-i vukûfdan Üstâd Muhyiddîn ve Mahmûd üzerine varup 

taksîm etdiklerinde müteveffâ-i mezkûrun oğlu Ahmed ve Mustafâ’ya Ağaç Bazarı’nda 

kıbleten ‘Alî mülkü ve şarken Bostân mülkü ve şimâlen tarîk ve garben Hâcı dükkânıyla 

mahdûd dükkân hayâtıyla virülüp ve Mehmed’e Karaaslan Mahallesi’nde hudûdu ahâli 

katında ma‘lûm bir oda ve bir hayât virülüp ve kızları Hümâ’ya ve Kamer’e Ağaç 

Bazarı’nda kıbleten ‘Alî mülkü ve şarken Bostân ve şimâlen tarîk ve garben ‘Abdî mülküne 

hudûdu müntehî olan bir dükkân hayâtıyla virülüp ve zevcesine Mahmûd hayâtda iken bir 

sofa ve bir kahvehâne virüp yoluyla mezkûrlar asâleten ve kızlar tarafından vâlideleri ‘Âyşe 

vekâleten zikr olan taksîmi alup kabûl etdik da‘vâmız ve nizâ‘ımız yokdur dediklerinde 

mezkûrlar birbirini tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 

970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin İbrahîm ve Mahmûd bin İmîrza ve Yûsuf bin ‘Îsâ ve Yûsuf 

bin Mehmed ve Derviş bin Mezîd ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

231-9 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Pîr ‘Alî bin Seydî Ahmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Pîr Ahmed’in meclis-i şer‘a Sittî bint-i Pîr ‘Alî 

tarafından zevci Mustafâ’dan oğlu İmîrza’dan kendüye intikâl iden hissesini talebe ve kabza 

ve ıslâha vekâlet-i mutlaka ile vekîl itdüğü Ahmed bin Mustafâ ve Mehmed bin Süleymân 

şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup defter olundu fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 

6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Pîrî bin Hamza ve İsmâ‘îl bin ‘Alî ve Hasan bin Derzi Kara ve Hamza bin 

Mustafâ. 

 

232-1 Mîrâs (Bu Belge Yarım Bırakılmıştır) 

Kazıyye-i ikrâr-ı verese-i Derzi Kara bin Pîrî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrun yerleri ve evi ve bağı ve bağçesi olup beyne’l-

verese taksîm olunup hatunu hissesini nakd alup Emîne nâm kızı bir bağçe ve otuz çiftlik ve 

Oruç nâm oğlu. 

 

232-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Mahmûd Beg bin Mustafâ ‘an kıbel-i Şehrî bint-i Mûsâ Çavuş. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Şeyhî cemî‘ umûruna ‘ammûsü mezbûr Mahmûd 

Beg’i vekîl-i mutlak etdüğü Elderim Beg bin Hürçalu(?) ve Ramazân bin Nasûh 

şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 

6-15 Mart 1563). 
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Be-mahzar Mehmed bin Hasan ve Nebî Beg bin Süleymân ve Mûsâ bin Yahyâ ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

232-3 Va‘desi Tamam Olan Borcun Bir Kısmının Ödenip Bir Kısmına Va‘de Talebi 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Halîl ma‘a Emrullah bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

merkûm Emrullah’dan onbeş altun alup Bityemez’de  Çil Hüseyin’den satun alduğum 

hudûdu ahâli katında ma‘lûm bağımı rehn komuşidim va‘dem temâm olup beş altun virecek 

oldum bâkîsin doksan güne değin virecek oldum dedikde merkûm Emrullah tasdîk idüp 

talebi ile sebt-i sicil olundu hurrire fî evâsıt-ı Recebi’l-mürecceb sene 970 (11-20 Receb 970 

/ 6-15 Mart 1563).  

Be-mahzar Pîr Ahmed bin Mehmed ve İskender bin el-imâm ve Hüseyin bin Tura Hâcı 

ve Ahmed el-berdâ‘î. 

 

232-4 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i ‘Alî bin Sıddîk ‘an kıbel-i ‘Alî bin Bahşâyiş ve Yûsuf bin 

Bedîr be-muvâcehe-i Hâcı Kasâb (...silik...). 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Alî’nin meclis-i şer‘a mezbûr Hâcı 

muvâcehesinde mezkûrân ‘Alî ve Yûsuf taraflarından mezbûr Hâcı’da olan koyun akçaların 

taleb ve kabza vekâleti Mustafâ bin Göçeri ve İlyâs bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit olup bi’t-

taleb defter olundu fî evâsıt-ı Receb. 

Be-mahzar Hâcı Beg bin Fîrûz ve Mustafâ bin Ya‘kûb ve ‘Alî bin Ganî. 

 

232-5 Mîrâs İçin Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i vekâlet-i Murâd bin Körpe ‘an kıbel-i Emîne bint-i Hüseyin bi-taleb-i hisse-i 

el-müntakile min zevcihu İlyâs el-müteveffâ ve mehrihâ el-mü’eccel. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûre Emîne meclis-i şer‘de mezkûr Murâd 

muvâcehesinde bi’t-tav‘ ikrâr idüp mezkûr zevcim İlyâs’dan intikâl iden hissemi ve mehr-i 

mü’eccelimi talebe ve kabza vekîlim olsun deyüp Murâd dâhî vekâleti kabûl idüp bi’t-taleb 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Muhyiddîn bin Hüseyin ve Ca‘fer bin ‘Abdullah ve Mahmûd bin Küçük. 

 

232-6 Şuf‘a Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i Mehmed bin İbrahîm ma‘a Mustafâ bin Sâlih. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Mehmed Fâtıma bint-i ‘Alî’den satun alduğu bağ 

husûsunda mezkûr Mustafâ şuf‘a tutdum deyu da‘vâ etdikde mezbûr Mustafâ hîn-i istimâ‘da 

mübârek olsun didiği Bekir Dede bin Ahmed ve ‘Alî bin Lutfî şehâdetleriyle sâbit olup 

defter olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 970 (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

Be-mahzar Mehmed bin Ahmed ve Hüseyin bin Ahmed ve Sâlih bin Hamza ve ‘Abdî 

bin Mehmed ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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232-7 Borç İkrârı 

Akarra Mehmed bin Hâcı bi-enne ‘aleyhi ve fî zimmetihi li-‘Îsâ bin Yûsuf meblağ-ı 

selâse dirhem ikrâren şer‘iyyen cerâ zâlike ve hurrire fî evâhir-i Receb sene 970 (11-20 

Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

232-8 Borç İkrârı  

Receb bin Uzun Yûsuf’un boğası bahâsından ‘Ömer bin Hâcı’ya ikiyüzotuzbeş akça 

deyni zâhir olup ba‘de’l-hükm sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Receb 

970 / 6-15 Mart 1563).  

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

232-9 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Râbi‘a Hatun bint-i Yûsuf ma‘a ibnuhu Yûsuf bin İbrâhîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Râbi‘a meclis-i şer‘a mezbûr Yûsuf’u ihzâr idüp 

işbu Yûsuf’a bin akçaya bir evim bey‘ eyledim akçasını kendü alup bir ev aldı aldığı eve 

virdi taleb iderim deyüp ba‘de’l-inkâr beşyüzünü ikrâr eylediğine Hasan bin Mustafâ ve 

‘Abdî bin Mehmed şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu fî evâsıt-ı Receb.  

Be-mahzar Ahmed bin Hızır ve Kopukoğlu Hayreddîn ve Ahmed oğlu Ebûbekir. 

 

232-10 Vekîl Ta‘yîni  

Kazıyye-i vekâlet-i Mehmed bin Yâdigâr ‘an kıbel-i uhviye Ken‘ân ve Pîr ‘Alî. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Ken‘ân ve Pîr ‘Alî meclis-i şer‘a hâzırân olup 

mezkûr karındaşımız Mehmed ‘Nasûh bin Abdullah ve Mustafâ bin Ken‘ân ile nizâ‘ında 

vekâlet-i mutlaka ile vekîlimiz olsun deyüp mezkûr Mehmed kabûl idüp bi’t-taleb defter 

olundu hurrire fî evâhir-i Receb. 

Be-mahzar Mehmed bin Mustafâ ve Hasan Çavuş bin Hamza ve Velî bin Yûsuf. 

 

232-11 Mîrâsdan Hak Talebi 

Kazıyye-i Bevvâb Mehmed bin Yâdigâr el-vekîl ‘an kıbel-i Pîr ‘Alî ve Ken‘ân ebnâ 

Yâdigâr el-mezbûr ma‘a Mustafâ bin Ken‘ân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki vekîl-i mezkûr müvekkillerimin babalarından 

muhallefâtından üzerinde hakları vardır deyu mezbûr Mustafâ’dan taleb etdikde mezkûrların 

benüm üzerimde vechen mine’l-vücûh hakkı yokdur deyu gıbbe’d-da‘vâ yemîn-i billah 

etdirilüp sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563).  

‘İnde’l-mezbûrîn. 

 

232-12 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Da‘vâsından Ferâgat 

Kazıyye-i vekâlet-i Ahmed bin Eyne Hoca ‘an kıbel-i âhîtehu Gaybî ve Hûbân. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûrân Gaybî ve Hubân Hayrunnisâ oğlu İbrâhîm ve 

Mehmed ile ügey anası Şâh Pâşâ’nın muhallefâtı husûsunda nizâ‘ları olup ol husûsda 

karındaşları Ahmed’i vekîl etdüğü Mahmûd bin ‘Alî ve Memi bin Mustafâ şehâdetleriyle 
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sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr ba‘dehu vekîl-i mezkûr ikrâr idüp 

mezkûre müvekkiletelerimizin karındaşlarından hisse intikâl etdi deyu da‘vâ etmişidi hâliyâ 

vazgelüp ferâgat etdiler da‘vâları yokdur dedikde karındaşı oğlu Mehmed tasdîk idüp defter 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563). 

‘inde Mahmûd bin ‘Alî ve Şâhî? Sinân bin Mustafâ ve Seydî bin ‘Alî ve Mustafâ bin 

Dâvud ve Memi bin Mustafâ ve Safer bin ‘Alî Dede ve gayruhum mine’l-hâzırîn.  

 

232-13 Mülk Satışı (Yer Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bazarbaşı Hüseyin ma‘a ‘Alî Baba Çelebi ibn Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Bazarbaşı ikrâr ve i‘tirâf kılup Hocasultân 

kurbunda iki kıt‘a hudûdu ahâli katında ma‘lûm ikibin akçaya satın almışidim hâliyâ 

meblağ-ı mezkûru alup kabz idüp zikr olan yeri teslîm etdim dedikde mezbûr ‘Alî Baba 

Çelebi tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Receb sene 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 

Mart 1563). 

Be-mahzar Yahyâ Bâli kâtib ve ‘Alî bin İbrahîm ve Hoca Velî bin Mezîd ve  ‘Abdî bin 

Mehmed ve Mehmed bin İbrahîm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

232-14 Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Durdu Kara ve Mûsâ bin İnsân el-vekîl ‘an kıbel-i 

(...silik...) şehâdet-i Hamza bin Celâyir ve İsmâ‘îl bin ‘Alî ve (...silik...) el-vekîl ‘an 

(...silik...) Melek bint-i Durdu Kara şehâdet-i Mûsâ bin İnsân ve İsmâ‘îl bin ‘Alî ve Hâcı 

(...silik...) mezkûrlar asâleten ve vekâleten ikrâr ve i‘tirâf kılup (...silik...) kıbleten Kara 

bağçesi ve Hâcı Emîr ‘Alî ve Sâkir Yûsuf mülkleri ve şarken Mustafâ mülkü ve şimâlen 

Hâcı Şu‘ayb ve Hâcı mülkü ve garben Küçük Mehmed mülkü ile mahdûd iki evlek yeri hâl-i 

huyûtunda iken onbeş altuna satup yirmi akçasın ol târîhde almış idi hâliyâ bâkîsin dâhî alup 

bi’t-temâm kabz etdik dediklerin mezkûr Halîl tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i 

Receb sene 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

Be-mahzar el-Hâc Şu‘ayb bin Yûsuf ve Mustafâ Beg bin İlyâs ve Velî bin Yâdigâr ve 

Emrullah bin Sarâc ve Nasrullah bin Himmet ve gayruhum. 

 

232-15 Kefâlet 

Dellâllar kethüdâsı Mustafâ Emrullah nâm kimesne otuzaltı altuna satılan câriyenin 

mâlına kefîl oldum yirmibiri edâ olundu bâkîsi deynimdir dedikde ikrârı mûcibince meblağ-ı 

mezkûr hükm olunup ‘Alî bin Mustafâ talebi ile defter olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr 

(21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

 

233-1 Alacak Da‘vâsında Sulh  

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır Bâli bin Ahmed ma‘a Halîl bin el-Hâc İbrahîm. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hızır Bâli fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezkûr Hâcı İbrahîm’den ve karındaşı Sevindik’den bin akça da‘vâ etmişidim hâliyâ 

müslümânlar mutavassıtûn olup ikiyüz akçaya sulh eylediler bedel-i sulh zikr olan akçayı 

alup kabz etdim zikr olan bin akça husûsunda da‘vâm ve nizâ‘ım yokdur dedikde merkûm 

Hâcı İbrahîm tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-

25 Mart 1563). 
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Be-mahzar Yahyâ Çelebi bin Mehmed Çelebi ve Dâvud bin Hüseyin ve Yûsuf bin 

Seydî ve Aydın bin Hızır ve Karagöz bin ‘Alî ve Bâli bin Göçü ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

233-2 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Mustafâ bin Hüseyin ‘an kıbel-i zevcetuhu Şemsî bint-i 

Mehmed bi-taleb-i hukûkuhâ el-kâyin-i fî kız iftihâ(?) Kamer. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mustafâ Beg meclis-i şer‘a mezbûre zevcesi 

Şemsî tarafından kız karındaşı Kamer’de olan hakkını da‘vâya ve talebe ve sulha ve ibrâya 

vekâleti Mehmed bin Hasan ve ‘Alî bin Mahmûd şehâdetleriyle şer‘an sâbit olup sicil olundu 

fî evâhir-i Receb.  

Be-mahzar Bâli bin Seydî Ahmed ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve ‘Ömer 

Çelebi bin ‘Abdî ve gayruhum. 

 

233-3 Nişanlısına Fi‘l-i Şenî‘ ve Zinâ Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hûndî bint-i Hasan ma‘a Velî bin Süleymân. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki Karye-i Dekürne’den Hûndî nâm bikr-i bâliğa kız meclis-i 

şer‘a za‘îmü’l-vakt Kurd Subaşı mübâşeretiyle Velî bin Süleymân nâm kimesneyi ihzâr idüp 

takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup mezkûr Velî beni ba‘zı yoldaşlarıyla alup gitdi 

karındaşı Hasan evine alup fi‘l-i şenî‘ ve zinâ etdi dedikde mezbûr Velî bi’t-tav‘ ve’r-rızâ 

ikrâr ve i‘tirâf kılup mezbûre kız hayli zemândan nâmzedim idi olanca rızkım aldılar ve 

mezbûre kızı bana virmediler âhar kimesneye virdiler deyu haber virdiklerinde İsma‘îl Ağa 

ibn Muhammed ve Ferruh bin Sarı ile varup mezbûre kızı ‘ammüsü Mustafâ evinde bulup 

alup karındaşım Hasan evine getürdük mezkûr Hasan’ın evinde ikimiz musâhebet etdik 

dediklerinde tasarruf etdin mi deyu su’âl olundukda etdim deyup kaç kere tasarruf etdin 

denildikde bir kere tasarruf ve zinâ etdim deyüp üç def‘a meclis olunup üç def‘ada dahî 

tasarruf ve zinâ etdim deyu ikrâr etdikden sonra mezkûrun vech-i meşrûh üzere i‘tirâfı bi’t-

taleb tahrîr olundu hurrire fî evâhir-i Recebi’l-mürecceb sene 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 

Mart 1563). 

Be-mahzar Seyyid Mehmed Çelebi bin Yahyâ Çelebi ve Mahmûd bin ‘Alî ve 

‘Abdurrahman bin Hâcı Halîfe ve Hamza bin Emrullah ve ‘İvaz bin el-Hâc Seydî ve Deniz 

bin Elagöz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

233-4 Alınanan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mustafâ be-muvâcehe-i vasî Habîb Nisâ bint-i Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed mezbûr vasî muvâcehesinde ikrâr idüp 

mezbûre Nisâ’nın akçasından vasîsi Habîb elinden bin akça aldım Şeyhevi kurbunda 

ma‘lûmü’l-hudûd bağçemi bey‘ idüp teslîm eyledim ba‘dehu Receb ayı gurresinden altı aya 

elli akçaya zikr olan bağçeyi icâreye aldım didikde mezkûr vasî tasdîk idüp defter olundu fî 

evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

Be-mahzar Lutfî bin ‘Alâ’eddîn ve Mustafâ Beg bin İlyâs ve el-Hâc Seydî bin ‘Ömer. 

  

233-5 Alacak Da‘vâsı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Mehmed ma‘a vasî Ümmet bin Mehmed li-eytâm-ı 

Mahmûd. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Ahmed meclis-i şer‘a mezbûr vasî Ümmet’i 

ihzâr idüp üzerine da‘vâ idüp vasîsi olduğun Hâcı’nın müteveffâ babası Mahmûd’dan onaltı 

sikke karz-ı hasenden almam olup öldü üzerinde kaldı taleb iderim deyüp gıbbe’l-inkâr 

Mustafâ bin Halîl ve Ahmed bin Emîr şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu fî Receb. 

Bekir bin Seyyid Yûsuf ve Gülâbî bin el-Hâc Mehmed ve el-Hâc Mehmed bin Yûsuf 

ve Mehmed bin Mustafâ. 

 

233-6 Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i vasî-i Ümmet bin Mehmed ma‘a Mehmed bin Mustafâ. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Mehmed meclis-i şer‘a mezbûr Ümmet’i ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp vasîsi olduğun Mahmûd’a ondört altuna bir kıt‘a bağçe bey‘ eyledim 

sekiz altun kırkdokuz akçasını aldım beş altun onbir akçası öldü üzerinde kaldı taleb iderim 

deyüp mezkûr vasî Ümmet zikr olan bâkî beş altun onbir akçayı almadığına yemîn eyledim 

mezkûr Mehmed almadığına yemîn-i billah idüp hükm olunup defter olundu fî’t-târîh el-

mezbûr (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

Şuhûdü’l-mezbûrûn. 

 

233-7 Zorla Kaçırılıp Bir Eve Kapatılan Kızın Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hûndî bint-i Hasan ma‘a İsmâ‘îl bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Karye-i Dekürne’den Hûndî bint-i Hasan nâm bikr-i 

bâliğa kız meclis-i şer‘a gurebâ-i yesârdan yirminci bölükden İsmâ‘îl bin Mehmed’i ihzâr 

idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup sen beni ‘ammüm Mustafâ evinden çıkarup bir 

elinde kılıç ve bıçak bir elin ile ‘imâmeni boynuma takup cebren sürüyü sürüyü Kara Velî 

bin Süleymân ve Ferruh bin Sarı ile ağşam namâzı ‘akâbince alup gidüp Hasan nâm 

kimesnenin evine iletüp mezbûr Kara Velî ile bir eve koyup fevka’l-had muhkem hayf etdin 

yine ol eve karîb yerde hamr meclisi idüp mezbûr Kara Velî’ye dahî zulm güç eyledin 

itdürdün şer‘ ile mûcibin taleb iderim dedikde mezkûr İsmâ‘îl inkâr idüp mezbûreden 

beyyine taleb olundukda ahrâr-ı müslîminden Hüseyin bin Dede Bâli ve Bekir bin Ramazân 

ve Mustafâ bin Bâli ve Mahmûd bin Yûsuf edâ-i şehâdet idüp merkûm İsmâ‘îl ağşam namâzı 

‘akabince varup mezbûre kızı cebr ile çıkarup elinde bir kılıç ve bıçak boynuna ‘imâmesin 

takup sürüyerek alup gidüp varup Hasan nâm kimesnenin evine koyup merkûm Kara Velî ile 

bir eve koyup ol mevzi‘a karîb yerde hamr meclisi idüp mezbûreye fevka’l-had zulm eyledi 

deyu şehâdet etdiklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfü’l-‘âdî şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâhir-i Recebi’l-mürecceb min 

şühûr sene seb‘în ve tis‘ami’e (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

Şuhûdü’l-hâl Seyyidü’s-sâdât Mehmed Çelebi bin Yahyâ Çelebi ve ‘Abdî Çelebi bin 

İshâk Hoca ve Mustafâ Çelebi bin Seydî Ahmed ve Velî bin Yûsuf ve Velî bin Latîf ve 

Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed Hoca ve Sinân bin Hızır Fakîh ve ‘Abdî bin Mehmed ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

233-8 Mukâta‘a Geliri Tescîli  

Mukâta‘a-i hisse-i Mehmed deştbânî-i Karye-i Hatîb der-‘uhde-i Resûl bin Habîb ‘an 

gurre-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 ilâ sene-i kâmile meblağ 60 hurrire bi-ma‘rifeti 

Mehmed bin Mustafâ fî 28 Receb sene 970 (23 Mart 1563). 
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Be-mahzar cemmü’l-gafîr Mehmed Çelebi bin Pîr Mehmed ve Hatîb Hamza Halîfe ve  

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

234-1 Tîmâr Mahsûlü Satışı ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yûnus Kethüdâ ibn Karagöz ma‘a Mustafâ Beg bin ‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Yûnus Kethüdâ Konya Kal‘ası dizdârı Bâli Ağa 

tarafından ikrâr-ı âtîye vekâleti ‘Osmân bin ‘Alî ve Hoş bin ‘Alî şehâdetleriyle sâbit 

oldukdan sonra ikrâr ve i‘tirâf kılup müşârün-ileyh Ağa’nın tîmârı olan Karye-i Mu‘arref 

tâbi‘-i Sa‘îd-ili ve Karye-i Karaüyük tâbi‘-i Hatunsarâyı nâm karyelerin işbu sene seb‘în ve 

tis‘ami’e yılında vâki‘ olan eğer nukûddur ve eğer gallâtdır ve bi’l-cümle mezbûr Ağa’ya 

müte‘allık olan mahsûlü mezkûr Mustafâ Beg’e onbin akçaya bey‘ idüp meblağ-ı mezkûrun 

altı altunu bi’l-fi‘l kabz olunup yedibin akçasın târîh-i defterden otuz güne değin virecek 

olup edâsına ‘Osmân bin ‘Alî ve Hâcı Derviş bin Yâdigâr kefîl-i bi’l-mâl oldu dedikde 

mezkûr Mustafâ Beg ve kefîlân-ı mezbûreyn mukırr-ı mezkûru cemî‘ ikrâr-ı muharrerinde 

tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî 28 Receb sene 970 (23 Mart 1563). 

Mehmed Çelebi bin Yahyâ Çelebi ve Hüsâm bin ‘Alî ve ‘Alî bin Mustafâ ve el-Hâc 

Seydî bin ‘Ömer ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

  

234-2 Mevlâna Hânedânından Kimselerin ‘Ulûfeleri Kaydı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sinân bin Teberrük mütevelli-i Türbe-i Celâliye Hasan Beg bin 

‘Abdullah. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Sinân meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf idüp 

kutbü’l-‘ârifîn Mevlânâ Celâleddîn evlâdından Hızırşâh Efendi kızı Güneşhân Hatun’un 

yevmî üç akça ‘ulûfesi ve Mehmed Çelebi’nin yevmî dört akça ‘ulûfesi ve Ahmed Çelebi 

kızı ‘Âyşe’nin yevmî üç akça ‘ulûfeleriçün ki cümlesi yevmî on akça olur tis‘a ve sittîn ve 

tis‘ami’e Muharremi gurresinden ilâ sene bir yıllık ‘ulûfeleriçün üçbinbeşyüzyetmiş akça 

alup kabz idüp otuz akça icâre-i bağçe içün Âşık’a verildi ve seb‘în ve tis‘ami’e yılı vâcibi 

içün dahî yirmiiki sikke altun alup bi’l-vekâle kabz etdim ki cem‘an sekseniki altun olur 

dedikde vekâleti Bostân Çelebi bin Cemâl Çelebi ve Ahmed bin Yûsuf şehâdetleriyle sâbit 

oldukdan sonra mütevelli-i mezkûr mukırr-ı mezkûru tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (23 Mart 1563). 

Be-mahzar Seydî Halîfe el-müderris ve Safer Halîfe bin İnsân Bâyezîd ve Ahmed 

Çelebi bin İnsân ve Hasan bin Yekçeşm ve Nasûh bin ‘Abdullah ve Halîl bin Teberrük ve 

gayruhum mine’l-hâzırîn. 

Ba‘dehu el-Hâc Yûsuf bin el-Hâc Hızır el-Karahisârî ikrâr ve i‘tirâf kılup meblağ-ı 

mezkûru sâhiblerine îsâl içün bi’l-vekâle mezbûr Sinân elinden bi’t-temâm alup kabz etdim 

dedikde merkûm Sinân tasdîk idüp bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr 

(23 Mart 1563). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn. 

 

234-3 Vekîl Ta‘yîni 

Kazıyye-i sübût-ı vekâlet-i Süleymân bin Mustafâ ‘an kıbel-i Hânî ve Halîme ve 

Emîne ve Mü’mine (...silik...)ve Ümmü Selîme. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Süleymân’ın meclis-i şer‘de mezbûretân Hânî ve 

Halîme ve Emîne ve Mü’mine ve Ümmü Selîme taraflarından müteveffâ babalarının deyni 
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içün havâli-i Yaka olan bağını bey‘ idüp semenin kabz idüp deynini edâ eylemeğe vekâleti 

Hızır Bâli bin el-Hâc Pîrî ve Emrullah bin Hızır Bâli şehâdetleriyle sâbit olup defter olundu 

fî evâhir-i Recebi’l-mürecceb 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563). 

Şuhûd Mustafâ bin Mehmed ve Ahmed bin el-Hâcı (...silik...). 

 

234-4 Ortak Tasarruf Edilen Bağın Taksîm Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mehmed bin Mustafâ ma‘a âhîhu ‘Abdî.  

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr ‘Abdî mezbûr Mehmed’i meclis-i şer‘a ihzâr 

idüp üzerine da‘vâ idüp Selver havlusunda Çârdivar dimekle ma‘rûf bağımı kadîmden iştirâk 

üzere tasarruf idegeldik hâliyâ da iştirâk üzere tasarruf ideriz deyüp mezkûr Mehmed beş yıl 

oldu zikr olan bağı taksîm eyledik her birimiz beş yıldan beri hissemizi başka tasarruf ideriz 

deyüp mezkûr ‘Abdî taksîmi inkâr idüp Mehmed’den beyyine taleb oldukda ahrâr-ı 

müslimînden Ahmed bin Mehmed ve Süleymân bin Gündoğmuş şehâdet idüp beş yıl vardır 

zikr olan bağı taksîm idüp mezkûr ‘Abdî hissesini başka tasarruf ider dediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup bi’t-taleb defter olundu fî Receb. 

Be-mahzar Ahmed bin Mehmed ve Hasan bin Çırak ve Hasan bin Hüdâverdi ve Sinân 

bin Mehmed ve gayruhum. 

 

234-5 Vakıf Alacağını Aldığını Tescîl 

Kazıyye-i ikrâr-ı Seydî bin Yahyâ be-muvâcehe-i Ahmed bin Yûsuf el-câbî li-Evkâf-ı 

Türbe. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Seydî fî meclisi’ş-şer‘ be-muvâcehe-i Ahmed el-

mezbûr ikrâr idüp Sâ‘id-ili’nde Çavuş ve Tüyfe(?) ve Yenice nâm karyelerin vakfa ‘âyid 

olan gallâtını mukâta‘aya almışidi hâliyâ zabt eylediği târîh-i sicilden altmış gün va‘de ile 

üçbinkırkyedi akçaya alup kabz idüp mezkûr Ahmed mütevellisi Hasan Beg tarafından 

vekâleti tasdîk idüp defter olundu fî evâhir-i Receb 970 (21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 

1563). 

Ferruh Beg bin ‘Abdullah ve Kâtibi Hüsrev Ağa ve Pîr Ahmed bin ‘Alî el-câbî. 

 

234-6 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Kazıyye-i Mehmed bin (boş) sûret-i hüccet-i mu‘anvene bi-‘unvân-ı fahrü’l-kuzât 

‘Alâ’eddîn Efendi bin Seydî el-kâdı bi-Konya. 

Hâzihi hüccet-i sahîhe şer‘iye buvibe mazmûnuhâ ‘an zikri akarra ve a‘tarafa er-recul 

el-med‘uv Cemâl bin ‘Alî el-vekîl bi’l-ikrâri’l-âtî zikrihu ve i‘tâ’i hüccetihi ve kabz-ı 

semenihi ‘an kıbel-i Cemîle bint-i ‘Îsâ Hoca sâbiten vekâletihu bihi ‘anhâ bi-şehâdeti Şeyh-i 

Türbe-i Celâliye Mustafâ Çelebi ve Ahmed Çelebi bin Yahyâ ve Mehmed bin Hâcı ve ‘Alî 

bin ‘Îsâ bi-ennehu kad bâ‘a bi-bey‘i sahîh-i şer‘î min hâmil-i hâze’l-kitâb Ferruh Ağa bin 

‘Abdullah el-mütevelli ve hüve iştirâ ve ibte‘a minhu mâ-hüve mülkü’l-müvekkile el-

mezbûre ve zâlike cemî‘ü’l-menzil el-müştemil ‘ale’l-ıstabl ve’t-talla ve’l-mahûta ve’l-kenîf 

min cidârü’l-kenîf ilâ cidâri’l-müşteri el-mezbûr min cânibi’ş-şimâlî el-müntehiye hudûduhu 

ile’t-tarîk kıbleten ve garben ve ilâ mülkü’l-bâyi‘a el-mezbûre şarken ve ilâ mülkü’l-müşteri 

el-mezbûr şimâlen bi-cümleti’l-hudûd ve kâffeti’l-hukûk ve’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve’t-

terâyık ve’l-merâfık ve li-külli hakkın hüve lehu dâhilen fîhi ve hâricen ‘anhu bi-semenin 

mu‘ayyen ve meblağ-ı mübeyyen hadduhu elfâ dirhem fızzî râyic-i fî’l-vakt bey‘en ve 

ebtiye‘an bâyin sahîhen şer‘iyyen müştemilen ‘alâ îcâbin ve kabûl mer‘iyyen ve tekâbuz fî’l-
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bedeleyn mine’t-tarafeyn ikrâren sahîhen şer‘iyyen ve i‘tirâfen sarîhan mer‘iyyen 

musaddekan min kıbeli’l-müşteri el-mezkûr vicâhen cerâ zâlike ve hurrire fî evâhir-i 

Âhirü’l-cemâzeyn sene 970 (21-29 Cemâziye’l-âhir 970 / 15-23 Şubat 1563). 

Latîf Çelebi bin Sinân Dede ve ‘Alî Sofî bin Ya‘kûb ve Mehmed bin Hâcı ve Bâli bin 

Aydoğmuş ve Ahmed bin Yahyâ ve Kâtib Hüsrev bin ‘Abdullah ve Mehmed bin ‘Abdî ve 

Mustafâ bin İbrahîm ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

234-7 Vekîl Ta‘yîni ve Mîrâs Da‘vâsında Sulh 

Kazıyye-i vekâlet-i Pervâne bin ‘Abdullah ‘an kıbel-i Fâtıma bint-i Mahmûd Çelebi ve 

Mehmed bin Mahmûd Çelebi. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Fâtıma mezbûr Pervâne’yi vekîl etdüğü 

‘Abdullah bin Emîn ve Yahyâ Bâli bin Budak şehâdetleriyle sâbit olup ve mezkûr Mehmed 

murâhık olup bi’l-asâle mezkûru fî meclisi’ş-şer‘ vekîl idüp defter olundu. 

Ba‘dehu vekîl-i mezkûr ikrâr ve i‘tirâf kılup müteveffâ Hasan Çelebi merhûmun 

zevcesi ‘Âyşe Hatun fevt olup muhallefâtının nısfı Hasan Çelebi’ye nısfı mezkûrân 

müvekkillerime intikâl etmişdi hâliyâ mezkûrenin kâtibi ve hayli muhallefâtı vardır deyu 

da‘vâ etmişidim ve mezkûr Hasan Çelebi’nin sagîr yetîmleri mesâlihine vasî ve mübâşir olan 

Yahyâ Bâli bin Devlethân dâhî mezkûre ‘Âyşe kâtibin bağışladığından gayrı yüzüğün ve 

bileziğin rûhuna vasiyet idüp Hasan Çelebi yanından bin akça harc etdi ve Mahmûd 

Çelebi’den kalan evlerden kalmış hakkı vardır deyu nizâ‘ idüp mâ-beynimizde münâza‘ât-ı 

kesîre ve muhâsamât-ı şedîde vâki‘ olmuşidi hâliyâ müslümânlar mutavassıtûn olup 

esbâbları fürûht oldukdan sonra ikibinikiyüz akça hâsıl olup meblağ-ı mezkûrun nısfın 

Hasan Çelebi yetîmlerine ve nısf-ı âharın Mahmûd Çelebi’nin veledleri mezbûrân Fâtıma’ya 

ve Mehmed’e virüp sulh eylediler kâtib husûsunda ve sâyir cemî‘ husûsda olan 

müvekkillerimin da‘vâlarından ferâgat etdim da‘vâm ve nizâ‘ım kalmadı dedikden sonra 

mezkûr Yahyâ Bâli dâhî ol husûsda ve rûhuiçün harc olan akça husûsunda da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur deyu ikrâr idüp mâ-beynlerinde kat‘a nizâ‘ ve fasl-ı husûmet vâki‘ olup bi’t-

taleb birbirini ikrârlarında tasdîk etdikden sonra vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî selh-i 

Receb sene 970 (30 Receb 970 / 25 Mart 1563). 

Be-mahzar Mehmed Çelebi bin Emrullah ve ihve Mehmed ve Hâzır bin Mehmed ve 

Hüsâm bin Hasan mütevelli ve Sâdık Fakîh (...silik...) ve Hâcı Emrullah bin Hasan Fakîh. 

Ve müslümânların sulhün kabûl etdim tarafeynden kabzına dahî ikrâr etmişlerdir. 

 

235-1 Botsa Karyesi Mescidi’ne Para Vakfı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Mahmûd Fakîh ma‘a Îvad bin Pâşâlu. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûr Hâcı fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup Karye-i 

Botsa’da binâ etdiğim mescid-i şerîfe hâlis mâlımdan mescid-i cum‘a olmalı olup hatîbine 

ikibin akça vakf idüp mezkûr Îvad’ı mütevelli idüp teslîm etdim dedikde merkûm mütevelli 

meblağ-ı mezkûru alup kabz etdim dedikde vâki‘-i hâl sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i 

Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

Be-mahzar Hoca bin Mûsâ ve Pîr Ahmed bin ‘Alî ve Yûnus bin ‘Alî ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

235-2 Mülk Satışından Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Hasan bin Halîl ma‘a zimmî Evren Durmuş. 
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Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hasan meclis-i şer‘a mezbûr zimmîyi ihzâr idüp 

üzerine da‘vâ idüp bundan sâbık Selver havlusunda dörtbin akçaya bir bağ bey‘ eyledim 

meblağ-ı mezkûrdan yediyüzyirmi akça bâkî kaldı taleb iderim deyüp mezkûr zimmî 

meblağ-ı mezkûru bi’t-temâm virüp teslîm eylediğine hüccet ibrâz idüp mezkûr Hasan’a 

su’âl olundukda bu hüccet benim yüzüme oldu deyu ikrâr edüp hüccet mûcibiyle meblağ-ı 

mezkûr bi’t-temâm mezkûr Hasan’a virüp teslîm eylediğine hükm olunup bi’t-taleb defter 

olundu. 

Be-mahzar ‘Osmân bin Hamza ve Hüseyin bin Hamza Fakîh ve Mustafâ bin ‘Îsâ ve 

gayruhum. 

 

235-3 Darb ve Yaralama Soruşturması 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrahîm ma‘a za‘îmü’l-vakt. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr İbrahîm dirseğinden ve omuzundan mecrûh olup 

bunları kim etdi deyu su’âl olundukda sarhoş idim bir kimesne beni mecrûh etdi kim idiğin 

bilmezim deyüp ba‘dehu Ramazân nâm kimesne mecrûh etdi didüğü za‘îmü’l-vakt talebiyle 

sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 

1563). 

Be-mahzar Muhyiddîn Efendi ve ‘Abdî bin Mehmed ve Velî bin Latîf ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

Kefîl-i Bostân bin ‘Alî bi-nefs-i İbrâhîm el-mezbûr. 

 

235-4 Ortak Yer Taksîmi Da‘vâsı 

Kazıyye-i Mûsâ bin ‘Alî ve Mustafâ bin ‘Alî ve Hüseyin bin Mehmed. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hüseyin merkûm Mûsâ ve Mustafâ ile iştirâk 

üzere bir mikdâr yer satun alup târîh-i defterden üç yıl evvel taksîm idüp hâliyâ mezkûrlar 

zikr olan yere çubuklar diküp bağ etdikden sonra taksîme nizâ‘ etdiklerinde rücû‘ları sahîh 

olmamağın zikr olan taksîmin sıhhatine hükm olunup mezbûrların da‘vâsı red olunup defter 

olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bân sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563).  

 

235-5 Mülk Satışı 

Bâyi‘ Yûsuf bin İshak asâleten ve Nasûh bin Bahşî el-vekîl ‘an kıbel zevcetihi ‘Âyşe 

ve uhtihâ Fâtıma sâbiten bi-şehâdeti Mustafâ bin Hâcı Ahmed ve Hoca ‘Alî bin Hâcı ve 

Ahmed Dede bin Kemâl el-vasî ‘alâ mesâlih ‘Alî bin İshak es-sagîr müşteri ‘Osmân bin 

Karaman bi-bey‘i kerm el-kâyin fî havlu-i ‘Abdurreşîd hudûduhu kıbleten ve garben 

mahdûme ve şarken tarîk-i ‘âmm ve şimâlen kerm-i Ya‘kûb semen 2.400 makbûz. 

Nûrullah bin ‘Alî ve Mehmed Çelebi bin Saruhân ve Safer bin ‘Alî ve İbrahîm bin 

Mustafâ ve Hasan bin ‘Alî. 

 

235-6 Harabe Olan Dükkân Yeri Satışının Yetîmlere Nafaka Olduğunun Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Hasan ve ‘Alî bin Mûsâ el-vasî ‘alâ mesâlih-i Mehmed 

bin Hasan ve âhîte Mü’mine. 

Mezkûrların Bardakcılar Mahallesi’nde olan fırın dükkânı harâba müteveccih olup 

bey‘i yetîme enfa‘dır deyu Hüseyin bin Cânpâşâ ve Nûrullah bin Hızır şehâdetleriyle ve 
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mezkûr Hüseyin’in ve vasînin ikrârlarıyla sâbit olup defter olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezkûr (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

Hudûdu kıbleten arz-ı hâliye ve şarken Ferruh ve şimâlen Hâcı Nebî ve garben tarîke 

hudûdu müntehîdir Hamza Çelebi bin ‘Alî’ye dörtyüzsekiz akçaya bey‘ etdik deyu ikrâr 

etdiler hüccet virile. 

Be-mahzar Dede Bâli bin Mahmûd ve Mahmûd bin Ahmed ve Bâli bin Nebî ve Hoca 

Kethüdâ bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

235-7 Mülk Satışı ve Kirâlanması (Ev ve Bağ Satışı) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Yûsuf ma‘a Hamza bin Hâcı el-vasî ‘alâ mesâlih-i eytâm-ı 

Seydî bin İlli. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Hâcı Mûsâ fî meclisi’ş-şer‘ ikrâr ve i‘tirâf kılup 

zikr olan eytâmın binbeşyüzelli akçasın alup Mahmûd Dede Çeşmesi kurbunda Yeni 

Mahalle’de hudûdu ahâli katında ma‘lûm olan evimi ve bağımı vasî-i mezkûra bey‘-i bâtla 

bey‘ idüp seb‘în ve tis‘ami’e Recebi gurresinden ilâ sene-i kâmile ikiyüzyirmibeş akça 

icâreye kabûl etdim dedikde merkûm tasdîk idüp defter olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

Be-mahzar Ahmed bin İshak ve Ahmed bin Hâcı ve ‘Abdî bin Mehmed ve gayruhum 

mine’l-hâzırîn. 

 

235-8 Nafaka Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nefîse bint-i ‘Alî ma‘a zevci Latîf bin Pîr Ahmed el-Lârendî. 

Vech-i tahrîr-i sicil budur ki mezkûre Nefîse meclis-i şer‘a gelüp ikrâr ve i‘tirâf kılup 

mezbûr Latîf  benüm zevcim olup benüm için nafaka takdîr etdirdi ve ba‘zı esbâbım sattı 

deyu da‘vâsı vardır deyu nakl olunmuş nafaka (...silik...) ve hakkım dahî yokdur ve kâtibüm 

dahî bağlarım amma beni Mağnisa’ya ilete bu şart üzere bi-vech mine’l-vücûh da‘vâm ve 

nizâ‘ım yokdur dedikde merkûm Latîf mukırre-i mezbûreyi cemî‘ ikrârında tasdîk idüp 

defter olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 

Nisan 1563). 

Be-mahzar Hoca Kethüdâ bin Mûsâ ve Sâdık Halîfe ibn Mehmed ve Yûnus Kethüdâ 

ibn Karagöz ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

235-9 Fi‘l-i Şenî‘ ve Kürk Yırtma Da‘vâsı 

Kazıyye-i Pîrli bin Âhî ma‘a ibnuhu Âhî bin Mezîd ma‘a Yûsuf bin ‘Alî ve Hamza bin 

Sarı. 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki mezkûr Âhî meclis-i şer‘e oğlu Pîrli ile mezkûrân Yûsuf 

ve Hamza’yı ihzâr idüp takrîr-i da‘vâ ve tahrîr-i müdde‘î kılup mezkûrân Yûsuf ve Hamza 

mezbûr oğluma fi‘l-i şenî‘ etdi deyu da‘vâ idüp ve döğüp kürkün yırtdı didikde mezbûrân 

Yûsuf ve Hamza inkâr idüp merkûm Âhî ve oğlu Pîrli’den beyyine taleb olundukda ahrâr-ı 

müslimînden Velî bin Kademeri ve Hüseyin bin ‘Alî Beg mezkûrân Yûsuf ve Hamza 

mezkûr Pîrli’yi döğüp kürkün yırtdı deyu şehâdet idüp lâkin fi‘l-i şenî‘ etdiklerin isbât 

idemeyüp vâki‘-i hâl bi’t-taleb sebt-i sicil olundu hurrire fî evâ’il-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene 

970 (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

Be-mahzar Hamza bin Velî ve Mehmed Ağa bin Karaman ve İskender bin İlyâs ve 

Yayla bin Hamza ve Tülü bin Hamza ve ‘Alî bin Mûsâ ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 
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235-10 Borç İkrârı 

 Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Hasan bin Seydî Gâzi meclis-i şer‘a Yûsuf bin 

(...silik...) muvâcehesinde ikrâr idüp işbu Yûsuf’a ikiyüzkırk akça deynim var deyüp ba‘de’t-

tasdîk defter olundu. 

Hamza bin Hüseyin ve Dâvud bin Hasan. 

 

235-11 Alacağını Aldığını Tescîl 

Na‘lıncı Medresesi Evkâfı’na câbî olan Velî muhzır mültezim ‘Abdullah 

muvâcehesinde ikrâr idüp işbu ‘Abdullah yedinden mevâcibim içün elli kile buğday aldım 

kabz eyledim eline tezkere virdim didikde mezkûr ‘Abdullah tasdîk idüp defter olundu fî’t-

târîh el-mezbûr (1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart- 4 Nisan 1563). 

Yûsuf bin Seydî ve Yahyâ bin Seydî ve Beytî bin Mehmed. 

 

236-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Ahmed. 

Mezbûr Mehmed beşyüz akça vakf akçadan ikrâr idüp zimmetimde mevcûddur deyüp 

ve Hocacihân havlusunda vâki‘ olan bir kıt‘a yeni bağını cânib-i vakfa bey‘ idüp târîh-i 

kitâbdan ilâ temâm sene elinden yetmiş akça icâreye kabûl idüp ‘Abdî bin Bulduk ve 

Süleymân bin Mehmed nâm kimesneler zarara kefîl oldukları tahrîren fî 6 şehr-i Recebi’l-

mürecceb li-sene selâse ve elf (6 Receb 1003 / 17 Mart 1595). 

Şuhûd İbrâhîm Beg el-a‘yân ve Ahmed Beg ibn Mûsâ ve Bostân bin Taşçı ‘Alî. 

 

236-2 Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdurrahman bin İbrâhîm el-meşhûr bi-ecma‘în ma‘a Kâtib İbrâhîm 

Çelebi. 

Budur ki mezkûr ‘Abdurrahman ikrâr idüp Güzelcekovan’da Bakkal Memi’den 

alduğum bağı vakf akçadan kâtib-i mezbûrdan binbeşyüz akça alup bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene selâse ve elf Recebi gurresinden ilâ sene-i kâmile ikiyüzyirmisin akça icâreye kabûl 

eyledim didikde ikrârın kâtib-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâhir-i Receb 

sene selâse ve elf (21-30 Receb 1003 / 1-10 Nisan 1595). 

Hamza bin Mehmed ve İsma‘îl bin Mehmed ve Seydî Mahmûd bin Memi ve 

gayruhum. 

 

236-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Memi bin Velî el-bakkâl ma‘a Kâtib el-mezbûr. 

Budur ki mezkûr Memi ikrâr idüp vakf akçadan asldan ve rıbhdan zimmetimde 

ikibinbeşyüz akça var iken binbeşyüz akçasını Kâtib İbrâhîm Çelebi’ye teslîm idüp bâkî 

kalan bin akçaya Hocafâruk Mahallesi’nde hudûdu müntehî olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ 

idüp sene selâse ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl 

eyledim didikde ikrârın kâtib-i mezkûr kabûl ve tasdîk idüp rızâlarıyla kayd olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Receb 1003 / 1-10 Nisan 1595). 

‘İnde’ş-şuhûd. 
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236-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Usta Ahmed bin Velî ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Ahmed meclis-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde olan 

üçbin akçanın beşyüz akçasını mütevelli Mustafâ Çavuş’a virüp bâkî kalan ikibinbeşyüz 

akçasına Hoca Fakîh Sultân kurbunda hudûdu meşhûr olan bağçemi bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene selâse ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene üçyüzyetmişbeş akça icâreye kabûl 

eyledim didikde mukırr-ı merkûmun vech-i meşrûh üzere olan ikrârın kâtib-i mezbûr kabûl 

ve tasdîk idüp mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî evâhir-i Receb sene selâse ve elf (21-30 

Receb 1003 / 1-10 Nisan 1595). 

Nebî bin Kâsım ve Ahmed bin (boş) ve Mehmed bin ‘Abdî ve Seydî Mûsâ bin Memi. 

 

236-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm Çelebi bin Budak el-kâtib Ahî bin (...silik...) ma‘a Mustafâ 

Beg ibn ‘Abdullah eş-şehîr (...okunmuyor…). 

Budur ki mezkûr İbrâhîm Çelebi meclis-i kazâda mezbûr Mustafâ Beg mahzarında  

ikrâr idüp bundan akdem mezbûr Mustafâ Beg’e İçkal‘a’da dükkân önünde vakf akça ile 

alınmış hudûdu meşhûr olan evler ki Yahûdî evleri dimekle meşhûrdur zikr olan evleri bin 

akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp sicil olunmuş idi zikr olan bin akçayı alup mezbûr Mustafâ 

Beg yedinden kabz etdim el-ân makbûzumdur didikde ikrârın mezkûr Mustafâ kabûl ve 

tasdîk idüp talebi ile kayd olundu evâhir-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam sene selâse ve elf (21-30 

Şa‘bân 1003 / 1-9 Mayıs 1595). 

Üstâd Halîl bin Mahmûd, Seydî Mahmûd bin Memi, Kaytâs Beg el-mütevelli. 

Ba‘dehu mezkûr Mustafâ Beg ikrâr idüp vakf akçadan İbrâhîm Çelebi’den beşyüz akça 

alup kabz idüp İçkal‘a’da sâkin olduğum hudûdu meşhûr olan evleri bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm ve selâse ve elf Ramazânı gurresinden ilâ sene-i kâmile 

yetmişbeş akça icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı mezkûrun ikrârın mezbûr İbrâhîm 

Çelebi kabûl ve tasdîk idüp talebi ile kayd olundu evâhir-i Şa‘bân sene selâse elf (21-29 

Şa‘bân 1003 / 1-9 Mayıs 1595). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn sâbıkan. 

 

237-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Hâcı Erdem ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Mehmed ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup Akbaş Mahallesi’nde 

hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ temâmü’s-sene 

yüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın kâtib-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu 

hurrire fî evâ’il-i Ramazân sene selâse ve elf (1-10 Ramazan 1003 / 10-19 Mayıs 1595). 

el-kefîl-i bi’l-mâl Ahmed Beg bin Mûsâ, ‘Abdî bin Mehmed, Seydî Mahmûd (bin) 

Memi, ‘Îsâ bin Şa‘bân, Muharrem Hoca bin Yûsuf. 

 

237-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Eymîr bin Avdıl Börekci ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Eymîr mahfel-i kazâda kâtib-i müşârün-ileyh İbrâhîm Çelebi 

mahzarında ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan ikibinyediyüz akça mu‘âmele alup kabz 
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idüp sonra binâ olunun câmi‘-i şerîf mesârifi içün akça lâzım oldukda yediyüz akçasını 

mu‘âmelesiyle Kâtib İbrâhîm Çelebi’ye virdim teslîm etdim zimmetimde bâkî ikibin akça 

kaldı zikr olan ikibin akça mukâbelesinde İbn Sâlih nâm mahallede hudûdu ma‘lûm 

mutasarrıf olduğum evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm selâse ve elf 

Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüz akça icâreye kabûl etdim didikde 

mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-i müşârün-ileyh İbrâhîm Çelebi bi’l-mukâbele tasdîk idüp 

ve zikr olan yediyüz akçayı mu‘âmelesiyle alup câmi‘-i şerîf mesârifi içün alup kabz etdim 

didikde ikrârları talebleri ile kayd olundu evâsıt-ı Ramazân sene selâse ve elf (11-20 

Ramazân 1003 / 20-29 Mayıs 1595). 

Mehmed Dede bin Bostâncı, Ca‘fer Beg bin ‘Abdulganî, Derviş Çelebi el-kâtib, 

İsma‘îl bin Mehmed. 

 

237-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı (Bu Belge Yarım Bırakılmıştır) 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nûrî ibn Hâcı Ahmed ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Nûrî mahfel-i kazâda Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi yedinden ikibin akça alup kabz idüp Şekerfürûş 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene 

selâse ve elf Recebü’l-müreccebi. 

 

237-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Fethullah bin Ahmed ma‘a Hâcı Yahyâ bin Mehmed. 

Budur ki mezkûr Fethullah mahfel-i kazâda kâ’im-makâm-ı mütevelli Hâcı Yahyâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp vakf akçadan kâ’im-makâm-ı mütevelli Hâcı Yahyâ 

yedinden bin akça alup kabz idüp Çırak Seydî kurbunda kıbleten Molla-zâde Bostân Çelebi 

vakfına ve şarken kuyumcu Mehmed’e ve şimâlen yeni bağ dimekle meşhûr bağa ve garben 

Kutucu Yûnus bağına hudûdu müntehî olan bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm 

ve’t-tesellüm sene selâse ve elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli 

akça icâreye kabûl etdim deyüp mezbûr Fethullah’ın oğlu Ahmed zarar-ı mâla kefîl olup 

gıbbe’t-taleb kayd olundu evâhir-i Şevvâl sene selâse ve elf (21-29 Şevvâl 1003 / 29 

Haziran- 7 Temmuz 1595). 

Yûsuf bin Habîb, Mehmed Çelebi bin Hâcı ‘Abdî, Hamza bin Mehmed, Derviş Çelebi 

el-kâtib, Mehmed bin Hızır. 

 

237-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kâtib İbrâhîm Çelebi bin Budak ve Câbî Muharrem bin Memi ma‘a 

İbrâhîm bin Mûsâ. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm meclis-i kazâda Kâtib İbrâhîm Çelebi ve Câbî Muharrem 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup bin akçasını virüp bin 

akçasına Sadırlar’da olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene erba‘a ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı 

merkûmun ikrârın mezkûrân İbrâhîm Çelebi ve Muharrem tasdîk idüp ve mezkûrun 

zimmetinde olan ikibin akçanın bin akçasını alup kabz idüp ve (...silik...) dahî alup ve 

karındaşı Yitilmiş zimmetinde olan bin akçadan rıbh ile alup kabz eyledik hemân 

zimmetinde bin akça kaldı didiklerinde ikrârları talebleriyle kayd olundu hurrire fî evâ’il-i 

Recebi’l-mürecceb sene erba‘a ve elf (1-10 Receb 1004 / 1-10 Mart 1596). 
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Pîrlî bin Selîm, Velî bin ‘Abdurrahman, Hamza Dede bin Pîrlî, Mustafâ bin Nebî, 

Çırak bin Bayramlı, Budak bin Hoca. 

 

238-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Receb bin Seydî ma‘a Kâtib İbrâhîm Çelebi ve Câbî Muharrem.  

Budur ki mezkûr Receb ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup kabz idüp 

Şeyh‘osmânrûmî Mahallesi’nde olan evlerimi ve Halped(?) havlusunda olan bağımı bey‘-i 

bâtla bey‘ idüp sene erba‘a ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye 

kabûl eyledim didikde zarar-ı mâla Hamza Dede bin Bâli zarar-ı mâla kefîl olup kayd olundu 

hurrire fî evâ’il-i Receb sene erba‘a ve elf (1-10 Receb 1004 / 1-10 Mart 1596). 

Mevlânâ Mustafâ Çelebi el-imâm, Pîrlî bin Mustafâ Hâcı ve İbrâhîm bin Mûsâ ve 

gayruhum. 

 

238-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin Mehmed ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib ve Muharrem bin 

Memi el-câbî. 

Budur ki mezkûr ‘Abdî meclis-i kazâda merkûmân Kâtib İbrâhîm Çelebi ve Câbî 

Muharrem mahzarında  ikrâr idüp vakf akçadan mezbûrlar yedinden bin akça alup Yaka nâm 

havluda kıbleten Bâyezîd Çavuş ve şarken Curaoğlu mülküne ve şimâlen Melek Hatun 

bağına ve garben nehr-i câriye hudûdu müntehî olan mülk bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene erba‘a ve elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ sene-i 

kâmile yüzelli akça icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın merkûmân Kâtib 

İbrâhîm Çelebi ve Muharrem kabûl ve tasdîk idüp gıbbe’t-taleb kayd olundu evâ’il-i Receb 

sene erba‘a ve elf (1-10 Receb 1004 / 1-10 Mart 1596). 

Mehmed Çavuş bin Hüseyin, Handân Beg bin ‘Abdî, Seydî Mahmûd bin Memi, 

İbrâhîm bin Mehmed, Hüseyin bin ‘Alî ve gayruhum. 

 

238-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ‘Alî bin Hâcı ‘an Karye-i Müneccim ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî. 

Budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i kazâda câbî-i mezbûr Muharrem mahzarında  ikrâr idüp 

bundan akdem babam Hâcı vakf akçadan bin akça alup kabz idüp fevt oldukda meblağ-ı 

mezbûru muhallefâtından cem‘ idüp câbî-i mezbûra virüp teslîm idüp bana lâzım olmağın 

meblağ-ı mezbûru câbî mezbûr Muharrem yedinden alup kabz idüp karye-i mezbûrede 

hudûdu ma‘lûm iki ‘aded damlarımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene 

erba‘a ve elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akçaya icâreye 

kabûl etdim didikde mukırr-ı mezbûr ikrârın câbî-i mezbûr bi’l-mukâbele tasdîk idüp Kaya 

bin Mehmed zarar-ı mâla kefîl olup talebi ile kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Receb 1004 / 1-10 Mart 1596). 

(...silik...) Hoca bin Mezîd el-imâm, Ezelî Çelebi bin Sinân, Kara Mehmed Beg bin 

Ahmed el-mütevelli-i sâbık, Mehmed bin Hızır, Seydî Mahmûd bin Memi. 

 

238-4 Kefîl Bulunamamasından Dolayı Verilen Borcun Geri Alınması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kubâd Çavuş ibn İmîrza ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 
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Budur ki mezkûr Kubâd Çavuş mahfel-i kazâda işbu Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında  

ikrâr idüp vakf akçadan kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi yedinden binsekizyüz akça alup kabz 

idüp Kiçimeydân kurbunda Biremânî nâm mahallede hudûdu ‘inde’l-cîrân ma‘lûm olan 

evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene erba‘a ve elf Zî’l-ka‘desi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüzaltmış akçaya icâreye kabûl etdim ikrârın kâtib-i mezbûr 

tasdîk idüp kefîl taleb oldukda zarar-ı mâla kefîl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî 

evâhir-i Şevvâl sene erba‘a ve elf (21-29 Şevvâl 1004 / 18-26 Haziran 1596). 

Hâcı Derviş bin Kara Hamza, Mehmed Beg bin Gâzi, Nûrullah Çavuş bin Hamza 

Çavuş, Seydî Mahmûd bin Memi. 

Ba‘dehu mezkûr Kâtib İbrâhîm Çelebi mahfel-i kazâda mezbûr Kubâd Çavuş 

mahzarında ikrâr idüp bundan akdem merkûm Kubâd Çavuş’a vakf akçadan binsekizyüz 

akça virdim yarar kefîl virecek olmuş idim hâlâ kefîl virmeğe kâdir olmamağın virdüğüm 

binsekizyüz akçayı aldım kabz itdim didiği ikrârı mezbûr Kubâd Çavuş talebi ile kayd 

olundu hurrire fî evâhir-i Şevvâl sene erba‘a ve elf (21-29 Şevvâl 1004 / 18-26 Haziran 

1596). 

‘İnde’ş-şuhûdi’l-mezkûrîn-i sâbıkan Şemseddîn bin Hızır ‘an Karye-i Sazlık(?), 

Bayram Beg bin Ezelî, Memi Çelebi bin (...silik...). 

 

239-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdulkâdir ibn Pîr Ahmed ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr ‘Abdulkâdir ikrâr idüp mezbûr İbrâhîm Çelebi yedinden vakf 

akçadan bin akça alup kabz Mahalle-i Cedîd’de hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘-i bâtla 

bey‘ idüp sene erba‘a ve elf Zî’l-ka‘desi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye 

kabûl eyledim didikde ikrârın mezbûr İbrâhîm Çelebi kabûl ve tasdîk idüp kefîl taleb 

eyledikde kefîl-i bi’l-mâl olup kayd-ı sicil olundu evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene erba‘a ve elf (1-10 

Zî’l-ka‘de 1004 / 27 Haziran- 6 Temmuz 1596). 

Memi Efendi el-müderris ve Muharrem bin Memi ve Derviş Çelebi el-kâtib ve 

gayruhum. 

 

239-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Edhem bin ‘Osmân ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Edhem ikrâr idüp vakf akçadan İbrâhîm Çelebi’den binbeşyüz akça 

alup Hızır zimmetinde olan akçayı kabz idüp Sarâyini’nde Hızır sipâhînin aldığımız bağı 

eviyle ve harman yeriyle bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene hamse ve elf  Muharremi gurresinden 

ilâ temâmü’s-sene ikiyüzyirmi akça icâreye kabûl eyledim didikde kâtib-i mezbûr ikrârın 

tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâhir-i Safer sene hamse ve elf (21-29 Safer 1005 / 14-22 

Ekim 1596). 

Mehmed bin Hızır ve İbrâhîm bin Göçeri ve Seydî Mahmûd bin Memi. 

 

239-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Safer ma‘a İbrâhîm Çelebi. 

Budur ki mezkûr Mehmed ikrâr idüp vakf akçadan Hızır sipâhî zimmetinde olan 

yediyüzelli akçayı alup kabz idüp Sarâyini nâm karyede İbrâhîm Çelebi’den alduğumuz 

bağlarda ve evlerde ve harman yerinde olan hissemizi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene erba‘a ve 

elf Muharremi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzyirmi akça icâreye kabûl eyledim didikde 
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mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu hurrire sene fî’t-târîh el-

mezbûr (21-29 Safer 1005 / 14-22 Ekim 1596). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

239-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i İbrâhîm bin Göçeri ‘an Karye-i Sarâyini ma‘a İbrâhîm Çelebi. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm ikrâr idüp vakf akçadan Hızır sipâhîde olan akçadan 

yediyüzelli akçayı alup kabz idüp karye-i mezbûrede İbrâhîm Çelebi’den alduğumuz evlerde 

ve bağlarda ve harman yerlerinde olan hissemi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene hamse ve elf 

Muharremi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzyirmi akça icâreye kabûl eyledim didikde 

kâtib-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Safer 1005 / 14-22 

Ekim 1596). 

‘İnde’ş-şuhûd.  

 

239-5 Vakıfdan Alınan Borç İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin ‘Abdî Çelebi ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp vakf akçadan ikibin akça alup kabz idüp 

ve çuka bahâsından üçyüz akça deynimdir sene hamse ve elf Muharremi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene virecek oldum didikde ikrârın mezkûr İbrâhîm Çelebi tasdîk idüp kayd 

olundu hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene hamse ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1005 / 12-

21 Kasım 1596). 

Seyyid Hüseyin Çelebi el-müderris ve Şeyh Bekir Dede ve Ramazân Çelebi bin 

Şâhverdi. 

 

240-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hızır Bâli ma‘a İbrâhîm el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Mustafâ mahfel-i kazâda kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi mahzarında  

ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan bin akça alup kabz idüp Ferhûniye nâm mahallede 

sâkin olduğum evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene hamse ve elf 

Muharremi gurresinden ilâ sene-i kâmile yüzelli akçaya icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı 

merkûmun ikrârın mezbûr Kâtib İbrâhîm kabûl ve tasdîk idüp gıbbe’t-taleb kayd olundu 

hurrire fî evâhir-i Rebî‘ü’l-evvel sene hamse ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1005 / 12-21 

Kasım 1596). 

el-kefîl zarar-ı bi’l-mâl ‘Alî bin Mustafâ ve Mehmed Çelebi bin Seydî Velî. 

Hâcı Mahmûd bin Şeyhî, Mustafâ bin Mahmûd, Mustafâ bin Körpe, Derviş Çelebi bin 

Seydî Mahmûd. 

 

240-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Beg kâdı ma‘a İbrâhîm Çelebi bin Budak el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Mehmed Beg mahfel-i kazâda Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında ikrâr 

idüp vakf akçadan mezkûr Kâtib İbrâhîm Çelebi yedinden binaltıyüz akça alup kabz idüp 

Mahalle-i Seydîveri’de hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm 

ve’t-tesellüm sene hamse ve elf Saferi gurresinden ilâ sene-i kâmile ikiyüzkırk akça icâreye 

kabûl etdim didikde mezkûr İbrâhîm mukırr-ı merkûmun ikrârın tasdîk idüp talebi ile kayd 
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olundu hurrire fî evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene hamse ve elf (11-20 Cemâziye’l-âhir 1005 / 

30 Ocak- 8 Şubat 1597). 

Derviş Çelebi el-kâtib, ‘Alî Hoca bin Seydî Mahmûd, Ahmed Beg bin Mûsâ, İbrâhîm 

bin Mehmed ve gayruhum. 

 

240-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i İbrâhîm bin Hüseyin ma‘a Câbî Muharrem bin Memi. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm meclis-i kazâda mezbûr Câbî Muharrem mahzarında ikrâr 

idüp bundan akdem dayım Mustafâ vakf akçadan bin akça alup kabz idüp zikr olan bin 

akçanın beşyüz akçasını câbî-i mezbûr Muharrem bin Memi’ye virüp teslîm idüp beşyüz 

akçasını ben alup kabz idüp meblağ-ı mezkûr beşyüz akça vakfa borcumdur mukâbelesinde 

Koyun Bazarı’nda hudûdu meşhûr köpükcü furununu câbî-i mezbûra bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene hamse ve elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ sene-i 

kâmile yetmişbeş akça icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın mezbûr câbî 

Muharrem tasdîk idüp kefîl taleb etdikde Mehmed Çelebi ibn Hâcı zarar-ı mâla kefîl olup 

gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire evâhir-i Receb sene hamse ve elf (21-30 Receb 1005 / 10-

19 Mart 1597). 

Derviş Çelebi bin el-kâtib, Mehmed bin Hamza ve Mustafâ bin ‘İvaz, Seydî Mahmûd 

bin Memi ve gayruhum.  

Alınan beşyüz akça Efendi Hızır Beg’e mevâcibi içün virilmişdir. 

 

240-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi ibnü’l-merhûm Şeyh ‘Abdî Çelebi ma‘a İbrâhîm 

Çelebi ve Muharrem. 

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi meclis-i kazâda Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında  

ikrâr idüp mezkûr İbrâhîm Çelebi yedinden vakf akçadan ikibinbeşyüz akça alup kabz idüp 

ve üçyüzyetmişbeş akça dahî ferâce bahâsından cümle ikibinsekizyüzyetmişbeş akça 

deynimdir târîh-i kitâbdan bir yıla değin vireyin didikde ikrârın mezkûr tasdîk idüp kayd 

olundu hurrire fî 26 Receb sene sitte ve elf (26 Receb 1006 / 4 Mart 1598).  

Mehmed Çavuş, Yahyâ bin Hâcı Mehmed, ‘Osmân bin Dede ve Sefer bin Yûsuf ve 

gayruhum. 

 

240-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin (...okunmuyor…) ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib.   

Budur ki mezkûr Mustafâ ikrâr idüp vakf akçadan Kâtib İbrâhîm Çelebi yedinden 

ikibin akça alup kabz idüp Hocafakîh kurbunda hudûdu meşhûr olan bağımı bey‘-i bâtla bey‘ 

idüp sene sitte ve elf Zî’l-hiccesi gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüz akçaya icâreye kabûl  

eyledim didikde Hüseyin bin Nûrullah kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu hurrire fî evâhir-i 

Zî’l-ka‘de sene sitte ve elf (21-30 Zî’l-ka‘de 1006 / 25 Haziran- 4 Temmuz 1598). 

Kara Beg bin Hüsâm, Hâcı oğlu, Süleymân bin Halîl ve Velî bin Sinân ve gayruhum. 

  

241-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafa bin ‘Ömer ‘an Mahalle-i Cüllâhistân ma‘a İbrâhîm Çelebi el-

katîb. 
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Budur ki mezkûr Mustafâ ikrâr idüp vakf akçadan kâtib-i mezbûr yedinden bin akça 

alup kabz idüp mahalle-i mezbûrede hudûdu meşhûr olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene 

sitte ve elf Zî’l-hiccesi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akçaya icâreye kabûl eyledim 

didikde mütevelli-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene sitte ve elf 

(21-30 Zî’l-ka‘de 1006 / 25 Haziran- 4 Temmuz 1598). 

Süleymân bin Halebî ve Dede el-muhzır ve Mahmûd Eskici ve gayruhum. 

 

241-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kiranlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı bin Sa‘îd ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Hâcı mahfel-i kazâda Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp vakf akçadan kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi Dağdanoğlu Mustafâ’dan 

alduğu ikibin akçayı ben alup kabz idüp Hocasultân kurbunda Kutucu-zâde bağçesi dimekle 

meşhûr bağçeyi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene sitte ve elf Zî’l-

hiccesi gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüz akçaya icâreye kabûl  etdim didikde mukırr-ı 

merkûmun ikrârın kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi bi’l-mukâbele tasdîk idüp talebi ile kayd 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene seb‘a ve elf (11-20 Muharrem 1007 / 14-23 

Ağustos 1598). 

Hâcı Mehmed bin Muharrem, İsma‘îl bin Mahmûd, Nasreddîn bin Yûsuf, Hüseyin bin 

Nûrullah, Seydî Mahmûd bin Memi, Mehmed Çelebi bin Şeyh ‘Abdî ve gayruhum. 

 

241-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kiranlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Ömer Dede ibn Arslan ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr ‘Ömer Dede mahfel-i kazâda işbu Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup kabz idüp Hocafâruk Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd 

evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene seb‘a ve elf Muharremü’l-

harâmı gurresinden ilâ sene-i kâmile yüzelli akçaya icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı 

merkûmun ‘Ömer Dede’nin ikrârın kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi bi’l-mukâbele tasdîk idüp 

kefîl taleb etdikde kefîl olup kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Muharrem sene seb‘a ve elf (11-

20 Muharrem 1007 / 14-23 Ağustos 1598). 

Seydî Mahmûd bin Memi, ‘Alî Çelebi bin Hâcı İsmâ‘îl, Bostân bin Seydî Beg. 

 

241-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kiranlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Hâcı Hızır ‘an Mahale-i Akbaş ma‘a İbrâhîm Çelebi el-

kâtib. 

Budur ki mezkûr Mustafâ mahfel-i kazâda kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi mahzarında 

ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan yedinden aldım câbî olan Muharrem yedinden bin 

akça alup kabz idüp el-ân zimmetimde idi işbu zikr olan bin akça mukâbelisinde mahalle-i 

mezbûrede karındaşım Yûsuf  ile müşâ‘ ve müşterek olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene seb‘a ve elf Muharremü’l-harâmı gurresinden ilâ sene-i kâmile yüzelli akçaya icâreye 

kabûl  etdim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın mezbûr Kâtib İbrâhîm Çelebi kabûl idüp 

kefîl taleb itdikde mezbûr Mustafâ Beg karındaşı Yûsuf zarar-ı mâla kefîl olup gıbbe’t-taleb 

kayd olundu hurrire min evâ’il-i Safer sene seb‘a ve elf (1-10 Safer 1007 / 3-12 Eylül 1598). 

Mehmed bin Oruç, Seydî Mahmûd bin Memi, Muharrem bin Memi, Hâcı Mehmed bin 

Muharrem, Hâcı Halîl bin Mehmed ve gayruhum. 
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241-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kiranlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Seydî Mahmûd bin Memi ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Seydî Mahmûd mahfel-i kazâda mezkûr İbrâhîm Çelebi mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde lâzımü’l-edâ ikibin akça olup hâlâ mezkûr kâtib 

yedinden dörtbin akça dâhî alup cem‘an altıbin akça alup kabz idüp Hâcıeymîr 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi ve mülk dükkânımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene 

seb‘a ve elf Rebî‘ü’l-âhiri gurresinden ile’s-sene dokuzyüz akçaya icâreye kabûl eyledim 

didikde ikrârın mezkûr kâtib kabûl ve tasdîk idüp mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî evâ’il-i 

Rebî‘ü’l-âhir sene seb‘a ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1007 / 1-10 Kasım 1598). 

Muharrem bin Memi, İsmâ‘îl bin Mehmed ve Sefer bin Yûsuf. 

Zikr olunan altıbin akçanın dörtbin akçası ‘Alî nâm kimesneden alınandır. 

 

242-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kiranlanması 

Kazıyye (...silik...).  

Budur ki Konya’dan Hâcı Mustafâ bin Re’is ikrâr idüp vakf akçadan Receb bin Seydî 

yedinden bin akçayı ben alup kabz idüp zikr olunan bin akça mukâbelesinde Altunlu Çeşme 

kurbunda Muhtâr nâm mahallede ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla Kâtib İbrâhîm 

Çelebi’ye bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene seb‘a ve elf Muharremü’l-harâmı 

gurresinden ilâ sene-i kâmile yüzelli akçaya icâreye kabûl etdim didikde ikrârın kâtib 

İbrâhîm kabûl ve tasdîk idüp talebi ile kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 

Rebî‘ü’l-âhir 1007 / 1-10 Kasım 1598). 

Süleymân bin Halîl, Süleymân bin Kemâl, Derviş Çelebi el-kâtib, Mehmed bin Hızır. 

 

242-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kiranlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Halîfe bin (boş) ma‘a Kâtib İbrâhîm. 

Budur ki mezkûr Ahmed Halîfe ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan bin akça alup 

kabz idüp mukâbelesinde ba‘zı gümüş esbâbı rehn komuş idim hâlâ zikr olan esbâbı alup 

kabz idüp zikr olan bin akça mukâbelesinde Hocacihân nâm havluda ma‘lûmü’l-hudûd 

bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene seb‘a ve elf Muharremü’l-

harâmı gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüz akçaya icâreye kabûl etdim didikde kâtib-i 

mezbûr bi’l-mukâbele tasdîk idüp kefîl taleb etdikde Hekîm-zâde Mehmed Çelebi zarar-ı 

mâla kefîl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 

1007 / 1-10 Kasım 1598). 

Pîr Mehmed bin Kara Hamza, Yahyâ bin Seydî Mahmûd, ‘Abdî bin Haydar, Kemâl 

bin Mehmed. 

 

242-3 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mütevelli Mehmed Çelebi ma‘a İbrâhîm bin Hızır. 

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp mezkûr İbrâhîm zimmetinde vakf akçadan 

binaltıyüz akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini bi’t-temâm alup kabûl ve kabz 

eyledim zimmetinde asıldan ve mu‘âmeleden bir akça kalmadı zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim didikde ikrârın mezbûr İbrâhîm kabûl ve tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâhir-i 

Zî’l-hicce sene seb‘a ve elf (21-30 Zî’l-hicce 1007 / 15-23 Temmuz 1599). 
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Derviş bin Şehsûvâr ve Derviş bin Ahmed Beg ve Mahmûd bin Dâvud ve ‘Alî bin 

Cüneyd ve gayruhum. 

 

242-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kiranlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mevlânâ Mehmed Halîfe ibn Ümmet ma‘a Mehmed Halîfe bin Şeyh 

‘Abdî Çelebi el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Mehmed Halîfe ikrâr idüp vakf akçadan bin akça mütevelli-i cedîd 

Mehmed Çelebi yedinden alup kabz idüp Hocacihân’da hudûdu meşhûr olan bağımı bey‘-i 

bâtla bey‘ idüp târih-i kitâbdan ilâ temâmü’s-sene yüzyirmibeş akça icâreye kabûl  eyledim 

didikde mütevelli ikrârın tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Muharrem sene semân ve 

elf (1-10 Muharrem 1008 / 24 Temmuz- 2 Ağustos 1599). 

Muslî Efendi el-müderris ve İsmâ‘îl bin Mehmed ve Sefer bin Yûsuf. 

 

242-5 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi el-mütevelli ma‘a Mustafâ bin Hızır.  

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp mezkûr Mustafâ yedinde vakf akçadan bin 

akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru vakf içün alup kabz eyledim zimmetinde bir akça kalmadı 

didikde ikrârın mezbûr Mustafâ kabûl ve tasdîk idüp kayd olundu evâhir-i Muharrem sene 

semân ve elf (21-30 Muharrem 1008 / 13-22 Ağustos 1599). 

Ahmed bin Halîl, ‘Alî bin Cüneyd ve Mehmed bin Oruç ve gayruhum. 

 

242-6 Vakıf Borcunun Bir Kısmının Ödenip Kalanının Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin (boş) ma‘a İbrâhîm bin Mûsâ. 

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp vakf akçadan Yûsuf bin Hasan yedinde 

üçbin akça olup hâlâ mezbûr İbrâhîm yedinden ikibin asl ve dörtyüzelli akça rıbhdan alup 

kabûl ve kabz eyledim zimmetinde bin akça kaldı didikde mütevelli-i merkûmun vech-i 

meşrûh üzere olan ikrârın mezbûr İbrâhîm kabûl ve tasdîk idüp kayd olundu evâsıt-ı 

Rebî‘ü’l-evvel sene semân ve elf (11-20 Rebî‘ü’l-evvel 1008 / 1-10 Ekim 1599). 

Muslî bin Şeyh ve ‘Osmân el-kâtib ve Mustafâ Beg bin Hasan ve gayruhum. 

 

243-1 Vakıf Borcunun Bir Kısmının Ödenip Kalanının Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi el-mütevelli ma‘a Seydî Mahmûd bin Memi.  

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp vakf akçadan mezbûr Seydî Mahmûd 

yedinde altıbin akça olup hâlâ bin akçasını alup kabûl ve kabz eyledim zimmetinde beşbin 

akça kaldı dedikde ikrârın mezbûr Seydî Mahmûd kabûl ve tasdîk idüp kayd olundu evâhir-i 

Rebî‘ü’l-evvel sene semân ve elf (21-30 Rebî‘ü’l-evvel 1008 / 11-20 Ekim 1599). 

Süleymân Halîfe bin Îvad ve Horosoğlu ve Mustafâ el-mesfûr ve gayruhum. 

 

243-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Kulavuz ma‘a Mehmed Çelebi el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Ahmed ikrâr idüp vakf akçadan mütevelli-i mezbûr Mehmed Çelebi 

yedinden üçbin akça alup kabz idüp Mü’min Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi 
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bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene semân ve elf Cemâziye’l-ûlâsı gurresinden döryüzelli akçaya 

icâreye kabûl eyledim didikde kaynı Ahmed bin Seydî kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu 

hurrire fî evâ’il-i gurre-i Cemâziye’l-ûlâ sene semân ve elf (1-10 Cemâziye’l-evvel 1008 / 

19-28 Kasım 1599). 

Sefer bin Yûsuf ve İsmâ‘îl bin Mehmed, Turahân bin Derviş ve Süleymân bin Halîl ve 

gayruhum. 

 

243-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin İbrâhîm ma‘a Mehmed Çelebi el-mütevelli-i m. 

Budur ki mezkûr Ahmed ikrâr idüp vakf akçadan Mehmed Halîfe ibn Ümmet yedinden 

bin akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru bin akçayı alup kabz idüp Medrese Mahallesi’nde 

hudûdu meşhûr olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene semân ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmüs’s-sene yüzelli akçaya icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı mütevelli-i mezbûr 

mahzarından kayd olundu hurrire evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene semân ve elf (21-30 

Cem’ziye’l-ahir 1008 / 8-16 Ocak 1600). 

Hâcı Sefer el-hattât, Şa‘bân Efendi el-müderris ve gayruhum. 

 

243-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Osmân bin Kaya ma‘a Mehmed el-câbî.  

Budur ki mezkûr ‘Osmân ikrâr idüp vakf akçadan ‘Alî bin Hâcı zimmetinde olan 

altıyüz akçayı kefâletim hasebiyle bi’t-temâm alup kabz idüp Bordabaşı’nda hudûdu meşhûr 

olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene semân ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmüs’s-sene 

seksen  akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mezkûr Derviş Mehmed kabûl ve tasdîk 

idüp kayd olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene semân ve elf (21-29 Cemâziye’l-

âhir 1008 / 8-16 Ocak 1600). 

Süleymân bin Halîl, Mansûr bin Ya‘kûb ve Bâli bin Bulgar. 

 

243-5 Vakıf Borcunun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Osmân bin Kaya ma‘a ‘Alî bin Hâcı. 

Budur ki mezkûr ‘Osmân ikrâr idüp mezkûr ‘Alî vakf-ı mezbûrdan altıyüz akça alup 

ben kefîl-i bi’l-mâl olmuş idim hâlâ meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden kefâletim 

hasebiyle bi’t-temâm alup kabûl ve kabz eyleyüp zimmetini ibrâ ve iskât eyledim didikde 

ikrârın merkûm ‘Alî kabûl idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-29 Cemâziye’l-

âhir 1008 / 8-16 Ocak 1600). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

243-6 Vakıf Borcunun Ödendiğinin Tescîli 

Budur ki evkâf-ı mezbûreye mütevelli olan Mehmed Çelebi bin ‘Abdî Çelebi ikrâr 

idüp Mustafâ nâm Eşekçekmez zimmetinde olan beşyüz akçayı güveğisi Hüseyin Beg 

yedinden mu‘âmelesiyle alup kabz eyledim zimmetinde bir akça kalmadı didikde ikrârın 

mezkûr Hüseyin tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene semân ve elf (11-20 

Şa‘bân 1008 / 26 Şubat- 6 Mart 1600). 

Ahmed bin Kulavuz, ‘Osmân bin Mustafâ. 
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243-7 Borç İkrârı  

Ba‘dehu Ahmed bin Kulavuz meblağ-ı mezbûr beşyüz akçayı alup ve mukaddemâ 

ikibinyüz akça dahî aldım deynim olmuşdur üçbin akça alındı deyu sicil olundu lâkin 

dörtyüzün aldım didikde mütevelli dahî tasdîk idüp kayd olundu. 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

244-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması  

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Ferihşâd ma‘a Mehmed Çelebi el-mütevelli. 

Budur ki mezkûr Ahmed ikrâr idüp vakf akçadan Celâyiroğlu Mustafâ yedinde olan 

beşyüz akçayı ben alup kabz idüp Ertaş Kapusu’nda olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene 

semân ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmüs’s-sene yetmişbeş akça icâreye kabûl eyledim 

didikde ikrârın mezkûr Mehmed Çelebi kabûl idüp kayd olundu evâsıt-ı Şa‘bân sene semân 

ve elf (11-20 Şa‘bân 1008 / 26 Şubat- 6 Mart 1600). 

Hüseyin bin Mehmed, Seydî Mahmûd bin Memi, Nebî bin (...silik...) ve gayruhum. 

 

244-2 Vakıf Borcunun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi el-mütevelli ma‘a Hasan ve Emrullah ve Mehmed 

bin Nûrullah.  

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp mezkûrların zimmetlerinde vakf akçadan 

ikibin akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini alup kabûl ve kabz eyledim bir 

akça kalmadı didikde ikrârın mezkûrlar tasdîk idüp kayd olundu evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhire sene 

tis‘a ve elf (11-20 Rebî‘ü’l-âhir 1009 / 20-29 Ekim 1600) 

Hızır bin ‘Abdurrahman ve Mûsâ Halîfe el-mütevelli ve Mustafâ bin Velî. 

 

244-3 Alacağını Aldığını Tescîl 

Ba‘dehu Derviş Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘de işbu Mehmed Çelebi 

mahzarında ikrâr idüp mezkûrdan ‘ulûfem içün beşyüz akça aldım cibâyet hidmetim içün 

didikde ikrârın mezkûr Mehmed Çelebi tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr 

(11-20 Rebî‘ü’l-âhir 1009 / 20-29 Ekim 1600). 

‘İnde’ş-şuhûdi’s-sâbıkûn. 

 

244-4 Vakf Borcunun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi el-mütevelli evkâf-ı mezbûre ma‘a Muharrem bin 

‘Alî. 

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi meclis-i şer‘de ikrâr idüp mezkûr Muharrem 

yedinden  vakf akçadan ikibin akça alup hâlâ meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini bi’t-temâm 

alup kabûl ve kabz eyledim asldan ve mu‘âmeleden bir akça kalmadı didikde ikrârın mezkûr 

Muharrem kabûl ve tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Rebî‘ü’l-âhir sene tis‘a ve elf 

(11-20 Rebî‘ü’l-âhir 1009 / 20-29 Ekim 1600). 

Hâcı Mehmed bin Nûrullah, Sefer bin Yûsuf ve Mûsâ Efendi ve gayruhum. 
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244-5 Vakıf Borcunun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi el-mütevelli ma‘a Fethullah bin Ahmed.  

Budur ki mütevelli-i mezbûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp vakf akçadan beşyüz akça alup 

hâlâ meblağ-ı mezbûru ve mu‘âmelesini bi’t-temâm alup kabûl eyledim didikde ikrârın 

mezkûr Fethullah kabûl ve tasdîk idüp mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu evâsıt-ı 

Cemâziye’l-ûlâ tis‘a ve elf (11-20 Cemâziye’l-evvel 1009 / 18-27 Kasım 1600). 

Süleymân bin Halîl, Mûsâ Halîfe ve Bayram bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

244-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Gülâbî ‘an Karye-i Zengenlü ma‘a  Ahmed bin İbrâhîm el-

câbî. 

Budur ki mezkûr Mûsâ ikrâr idüp vakf-ı mezbûrdan mukaddemâ zimmetimde 

tasarrufumda olan bin akçanın beşyüz akçasını virüp teslîm eyleyüp zimmetimde bâkî 

beşyüz akça kalmışidi hâlâ bin akça dahî alup kabz idüp cem‘an binbeşyüz akça zimmetimde 

olup karye-i mezbûrede hudûdu meşhûr olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene ‘aşere ve elf 

Recebi gurresinden ilâ temâmüs’s-sene ikiyüzyirmibeş akçaya icâreye kabûl eyledim didikde 

mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu evâ’il-i Ramazân sene ‘aşer ve elf (1-10 Ramazan 1010 

/ 23 Şubat- 4 Mart 1602). 

Süleymân bin Halîl, Mehmed bin Dede Bâli ve Derviş bin Şehsûvâr, Mehmed bin 

Seydî ve gayruhum.  

 

244-7 Vakıf Borcunun Vekîl Aracılığıyla Ödendiğinin Tescîli  

Budur ki Karapürçek-zâde Evkâfı’na kâtib olan İbrâhîm Çelebi tarafından vekîl-i 

şer‘îsi olan Hüsâm Halîfe meclis-i kazâda Memi bin Velî mahzarında ikrâr idüp vakf-ı 

mezbûrdan mezkûrun zimmetinde bin akça olup hâlâ meblağ-ı mezbûru kâtib-i mezkûr vakf 

içün alup kabz eyledim bir akça bâkî kalmadı didi didikde vekîl-i mezkûrun ikrârın mezkûr 

Memi tasdîk idüp mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i Recebi’l-

mürecceb sene ihdâ ‘aşere ve elf (1-10 Receb 1011 / 15-24  Aralık 1602). 

Pîrlî bin Hüseyin, Şehsûvâr el-muhzır, Mehmed bin Mûsâ, ‘Abdulkerîm mütevelli ve 

gayruhum.  

 

245-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin ‘Abdullah ma‘a Hüsâm Halîfe el-vekîl. 

Budur ki mezkûr Hamza meclis-i şer‘de vekîl-i mezbûr Hüsâm Halîfe mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan hatunum Halîme Kâtib İbrâhîm Çelebi yedinden bin akça alup kabz 

eyleyüp Akbaş Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evini bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene ihdâ 

‘aşere ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmüs’s-sene yüzelli akçaya icâreye kabûl  eyleyüp 

ben dahî hatunum mezbûra kefîl-i bi’l-mâl oldum didikde mukırr-ı merkûmun Hamza’nın 

vech-i meşrûh üzere olan ikrârın mezkûr Hüsâm Halîfe bi’l-vekâle tasdîk idüp kayd olundu 

hurrire fî evâ’il-i Receb sene ihdâ ‘aşere ve elf (1-10 Receb 1011 / 15-24  Aralık 1602). 

Şehsûvâr el-muhzır, Pîrî bin Hüseyin ve Mehmed bin Mûsâ ve ‘Abdulkerîm ibn 

mütevelli ve gayruhum. 
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245-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Hâcı ma‘a Ahmed el-câbî. 

Budur ki mezkûr Mahmûd ikrâr idüp vakf akçadan câbî-i mezbûr yedinden bin akça 

alup kabz idüp Şehir Irmağı üzerinde İkene’de Hüsâm mutasarrıf olmağın bağımı bey‘-i 

bâtla bey‘ idüp sene ihdâ ‘aşere ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmüs’s-sene yüzelli akçaya 

icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın câbî-i mezbûr tasdîk idüp (boş) nâm kimesne kefîl-i 

bi’l-mâl olup mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâhir-i şehr-i Şa‘bâni’l-

mu‘azzam sene ihdâ ‘aşere ve elf (21-29 Şa‘bân 1011 / 3-11 Şubat 1603). 

Hamza el-muhzır ve Süleymân bin Halîl ve Şehsuvâr el-muhzır ve gayruhum. 

 

245-3 Vakıf Borcunun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye ‘Ömer Dede bin Arslan ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr ‘Ömer Dede ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan bin akça alup 

kabz idüp Furkândede nâm mahallede ma‘lûmu’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene erba‘a ‘aşere ve elf Muharramü’l-harâmı gurresinden ilâ 

temâmüs’s-sene yüzelli akçaya icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı merkûm ‘Ömer 

Dede’nin ikrârın kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi bi’l-mukâbele kabûl ve tasdîk idüp Mustafâ 

bin Keresteci Mehmed zikr olan ol zararına emr-i kabûlü hâviye kefâleti ile kefîl olup 

gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene erba‘a ‘aşere ve elf (1-10 Safer 1014 / 

18-27 Haziran 1605). 

Mehmed Çelebi bin Hızır el-kâtib, Bayram el-muhzır, Derviş bin Şehsuvâr. 

Ba‘dehu kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi meclis-i kazâya gelüp mezkûr ‘Ömer’den 

zimmetinde olan meblağ-ı mezbûr bin akçayı alup kabz idüp (...okunmuyor…) tahrîr olunan 

İbrâhîm üzerine kayd olunmuşdur bâkî bir akça ve bir habbe kalmadı dediği kayd şud. 

 

245-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Receb bin Bayramlı ‘an Karye-i Kızıllı(?) ma‘a İbrâhîm Çelebi el-

kâtib. 

Budur ki mezkûr Receb meclis-i kazâda kâtib-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp evkâf-ı 

mezbûre malından Gödeoğlu Mehmed bin Cemâl’in üzerinden alınan üçbinaltıyüz akçayı 

kâtib-i mezbûr yedinden ben alup kabz idüp meblağ-ı mezbûr vakfa deynim olup karye-i 

mezbûrede hudûdu meşhûr olan evlerimi vakfa bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-

tesellüm sene hamse ‘aşere ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmüs’s-sene beşyüzkırk 

akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-i mezbûr tasdîk idüp 

kefîl taleb eyledikde Muharrem bin Bayramlı emr-i kabûlü hâviye kefâletiyle kefîl-i bi’l-mâl 

olup mâ-vaka‘a bi’t-taleb kayd olundu evâ’il-i şehr-i Muharrem sene hamse ‘aşere ve elf (1-

10 Muharrem 1015 / 9-18 Mayıs 1606). 

‘Alî bin İbrâhîm ve Ahmed bin Cemâl ve ‘Osmân bin Budak ve Latîf bin Mûsâ ve 

gayruhum. 

 

245-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Gülâbî bin Latîf nâm kimesne mahfel(-i kazâdâ) işbu merhûm Mehmed Çelebi Vakfı 

mütevellisi kâ’im-makâmı İbrâhîm Çelebi ibn Budak mahzarında ikrâr idüp vakf-ı 

mezbûrdan bin akça merkûm İbrâhîm Çelebi yedinden alup Mahalle-i Çulhaarslan’da vâki‘ 

hudûdu ma‘lûm evimi bey‘ idüp yine mezkûr evimi mezkûr İbrâhîm Çelebi’den sene hamse 
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‘aşere ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmüs’s-sene yüzelli akçaya icâreye aldım 

deyücek mukırr-ı merkûm Gülâbî ikrâr-ı meşrûhunu mukırr lehu el-mesfûr kâ’im-makâm 

İbrâhîm Çelebi bi’l-muvâcehe kabûl ve tasdîk itdüğü mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb tahrîr olunup 

bi-talebihu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Muharrem 1015 / 9-18 Mayıs 1606).  

Seydî Mahmûd bin Memi, ‘Abdulkâdir bin Ahmed, Kaplan bin ‘Abdurrahman, 

‘Osmân bin Budak ve gayruhum. 

 

245-6 Vakıf Borcunun Ödendiğinin Tescîli  

Budur ki İbrâhîm Çelebi kâtib-i evkâf-ı mezbûr işbu Hâcı bin Sa‘îd mahzarında ikrâr 

idüp evkâf-ı mezbûreden ikibin akça alup Hocasultân kurbunda hudûdu meşhûr olan 

bağçesini bey‘-i bi’l-vefâ ile vakfa bey‘ eylemişdi hâlâ meblağ-ı mezbûru mezbûr Hâcı vakf 

içün bana teslîm eyleyüp alup kabûl ve kabz eyledim asldan ve mu‘âmeleden bir akça 

kalmayup zikr olan bağçesi rehninden fek oldun nice dilerse zabt eylesün didikde ikrârın 

mezbûr Hâcı tasdîk idüp kayd olundu evâsıt-ı şehr-i Ramazân sene hamse ‘aşere ve elf (11-

20 Ramazân 1015 / 10-19 Ocak 1607). 

Mehmed Çelebi bin Pîrî, Derviş bin Şehsuvâr ve Şehsuvâr (bin) Mustafâ ve gayruhum. 

 

246-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin İbrâhîm ‘an Mahelle-i Sadırlar ma‘a Mustafâ Çavuş el-

mütevelli. 

Budur ki mezkûr ‘Alî meclis-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan ikibin akça alup kabz 

idüp Sadırlar’da hudûdu meşhûr olan evimi bağıyla bey‘ idüp sene elf Recebi gurresinden ilâ 

sene-i kâmile üçyüz akça icâreye kabûl etdim didikde ikrârına Hoca bin Arslan kefîl-i bi’l-

mâl olup mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî evâhir-i Cemâziye’l-âhir sene elf (21-29 

Cemâziye’l-âhir 1000 / 4-12 Nisan 1592). 

Mûsâ Çelebi bin Ahmed, Seydî Mahmûd bin Memi, Hüseyin Çavuş bin ‘Alî. 

 

246-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî Halîfe bin ‘Abdulkâdir ma‘a (boş). 

Budur ki mezkûr ‘Abdî Halîfe ikrâr idüp vakf akçadan Kâtib İbrâhîm Çelebi yedinden 

beşyüz akça alup Gödene’de Bezîrciönü dimekle ma‘rûf olan bağımı bey‘ idüp sene elf 

Recebi gurresinden ilâ sene-i kâmile altmışüç akça icâreye kabûl etdim didikde ikrârın kâtib 

tasdîk idüp kayd olundu. 

Kaytâs Beg el-mütevelli, ‘Abdî Çelebi bin Ezel. 

 

246-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i Mehmed bin Mehmed el-‘Atâ’ (...okunmuyor…) ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Mehmed mahfel-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan mütevellisi 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ Çavuş zîde kadruhu yedinden sâbıkân binbeşyüz akça 

alup kabz itmiş idim Sâhibyakası nâm havluda ma‘lûmü’l-hudûd bağımı evi ile cemî‘ tevâbi‘ 

ve levâhıkı ile bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene elf Recebü’l-

müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile ikiyüzyirmibeş akça icâreye kabûl etdim didikde 

mukırr-ı merkûm Mehmed’in ikrârın mütevellisi müşârün-ileyh cânibinden câbî Muharrem 

tasdîk idüp kefîl taleb etdikde ‘attarlardan karındaşı Mustafâ bin Mehmed zarar-ı mâla kefîl 
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olup talebi ile kayd olundu evâ’il-i Recebü’l-mürecceb sene elf (1-10 Receb 1000 / 13-22 

Nisan 1592). 

Mehmed Çelebi bin Ahmed, Hüseyin Çavuş bin ‘Alî, Hâcı Emîn bin Muharrem, 

Kaytâs Beg el-mütevelli, Mehmed bin Sâlih ve ‘Osmân Beg ibn Mahmûd Ağa ve gayruhum. 

 

246-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Ahmed Çelebi bin Mehmed ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki Ahmed Çelebi bin ‘Abdî Çelebi mahfel-i kazâda câbî Muharrem mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan mütevellisi Mustafâ Çavuş yedinden sâbıkân ikibin akça alup kabz 

idüp ve üçbin akça dahî hâlâ alup kabz idüp cümle beşbin akçaya Bağrı Mahallesi’nde 

ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene elf Recebü’l-müreccebi gurresinden 

ilâ sene-i kâmile altıyüzyirmibeş akçaya icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı merkûm 

Ahmed Çelebi’nin ikrârın câbî-i mezbûr tasdîk idüp gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî 

evâ’il-i Receb sene elf (1-10 Receb 1000 / 13-22 Nisan 1592). 

Mehmed Çelebi bin Muharrem, Mustafâ Çelebi bin Şâhverdi, Hızır bin Yûsuf. 

 

246-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Muharrem ma‘a İbrâhîm Çelebi ve Muharrem. 

Budur ki mezkûr Ahmed ikrâr idüp İbrâhîm zimmetinde olan bin akçayı mütevelli 

Mustafâ Çavuş yedinden alup kabz idüp havâli-i Hocacihân’da Yalnuztura kurbunda olan iki 

kıt‘a bağımı bey‘ idüp sene elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye 

kabûl etdim didikde ikrârın mezkûrlar tasdîk idüp Yûsuf bin Nebî kefîl-i bi’l-mâl olup kayd 

olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i Recebi’l-mürecceb sene elf (1-10 Receb 1000 / 13-22 Nisan 

1592). 

Hasan bin ‘Alî, İbrâhîm bin Mûsâ, ‘Atâullah bin (...silik...) ve gayruhum.   

 

247 Böyle Bir Sayfa Yok 

(Deftere sayfa numarası verilirken sehven bu numara atlanmış olmalı) 

 

248-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Memişâh ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Mahmûd mahfel-i kazâda câbî Muharrem mahzarında ikrâr idüp vakf 

akçadan babam Memişâh bundan akdem mütevelli Mustafâ Çavuş zîde kadruhu yedinden 

ikibin akça alup kabz idüp hâlâ mütevelliye ikibin akça teslîm idüp hâlâ mütevelli-i mezbûr 

yedinden üçbin akça alup kabz idüp Debbağlar Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi 

bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm târîh-i kitâbdan ilâ sene-i kâmile 

dörtyüzelli akçaya icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın mütevelli 

tarafından câbî-i mezbûr bi’l-mukâbele tasdîk idüp kefîl taleb etdikde bababı Memişâh kefîl-

i bi’l-mâl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu evâ’il-i Receb sene elf (1-10 Receb 1000 / 13-22 

Nisan 1592). 

Kethüdâ Hâcı bin Hamza, Muharrem bin Selîm, Hâcı Velî bin Satılmış, İsmâ‘îl bin 

Mehmed. 
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248-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem ibn Mûsâ na‘lband ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî.  

Budur ki mezkûr Muharrem meclis-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup 

kabz idüp Sungur Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp târîh-i 

kitâbdan ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı merkûmun  

ikrârın câbî-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Receb sene elf (1-10 Receb 

1000 / 13-22 Nisan 1592). 

Yûnus Beg bin İbrâhîm, Hüseyin bin Ya‘kûb, Hamza bin Mehmed. 

 

248-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Hasan bin Mehmed ma‘a Muharrem bin Memi. 

Budur ki mezkûr Hasan ikrâr idüp vakf akçadan binikiyüz akça alup Mahalle-i 

‘Arabahmed’de hudûdu meşhûr olan evimi bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ temâmü’s-sene 

yüzseksen akça icâreye kabûl idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 

Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Sefer bin Yûsuf, Şa‘bân bin ‘Ömer, Kubâd Çavuş mîr-i âb. 

 

248-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Dâvîd veled-i Îsâk el-Yahûdî ma‘a Muharrem. 

Budur ki mezkûr Dâvîd ikrâr idüp vakf akçadan bundan akdem zimmetimde üçbin 

akça olup binaltıyüz akçasın mütevelliye teslîm idüp bâkî kalanı bindörtyüz akçasına 

Akıncısultân Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ 

temâmü’s-sene ikiyüzon akça icâreye kabûl eyledim didikde câbî-i mezbûr Muharrem tasdîk 

idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 

1592). 

Mûsâ Çelebi bin Ahmed, Mahmûd bin Memi, İsmâ‘îl bin Yeğen, ‘Abdî Çelebi bin 

Rûhî.  

 

248-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Hâcı ân Karye-i Müneccim ma‘a Muharrem bin Memi. 

Budur ki mezkûr Ahmed ikrâr idüp bundan akdem zimmetimde beşyüz akça olup ve 

hâlâ beşyüz akça dahî alup kabz idüp karye-i mezbûrede olan evlerimi bey‘ idüp târîh-i 

kitâbdan ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl etdim didikde Kubâd bin Mehmed 

kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 

Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Mûsâ Çelebi bin Ahmed, Kubâd Çavuş bin (boş), ‘Abdurrahman bin Mustafâ Beg, 

Hızır bin Mustafâ. 

 

248-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Eymîr bin (...silik...) ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Eymîr mahfel-i kazâda câbî Muharrem mahzarında ikrâr idüp vakf 

akçadan bundan akdem binyediyüz akça alup kabz idüp hâlâ bin akça dahî alup cümle 

ikibinyediyüz akça makbûzumdur zikr olan ikibinyediyüz akça mukâbelesinde İbn Sâlih nâm 
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mahallede ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene 

elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile dörtyüzbeş akçaya icâreye kabûl etdim 

didikde Mütevelli Mustafâ Çavuş zîde kadruhu tarafından Câbî Muharrem tasdîk idüp 

mezkûr Eymîr’in sulbî oğlu Avdıl kefîl-i bi’l-mâl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu evâsıt-ı 

Recebü’l-mürecceb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Muharrem bin ‘Alî, ‘Alî bin Muharrem, Yûsuf Efendi bin Hâcı Ganî ve gayruhum. 

 

249-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Demürcü ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr ‘Alî ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan ikibin akça alup ve hâlâ 

mütevelli kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ Çavuş zîde kadruhu yedinden ikibin akça dahî 

alup cümle dörtbin akça makbûzumdur zikr olan dörtbin akça mukâbelesinde İbn Sâlih nâm 

mahallede ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene 

elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl etdim 

didikde mukırr-ı merkûm ‘Alî’nin ikrârın câbî-i mezbûr tasdîk idüp mezbûr ‘Alî’nin sulbî 

oğlu ‘Alî ve Şa‘bân zarar-ı mâla kefîl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı şehr-i 

Recebi’l-mürecceb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Mehmed Çelebi el-mütevelli, Mehmed Çelebi bin Ahmed el-kâtib, Mustafâ Çelebi bin 

Hakîm, Memi Halîfe bin Erdoğdu, Mehmed Çelebi bin Halîl el-kâtib ve gayruhum. 

 

249-2 Alacak Da‘vâsı ve Borç İkrârı  

Mehmed bin ‘Abdî Muslî bin İsmâ‘îl mahzarında da‘vâ idüp dörtyüzkırk akça hakkım 

var gön ve sahtiyan bahâsından didikde mezbûr Muslî ikrâr ve i‘tirâf itmeğin mâ-vaka‘a 

kayd olundu. 

Ahmed Beg ibn Mûsâ, Emrullah bin Hüsâm, Mahmûd Beg ibn Hüsâm. 

  

249-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ca‘fer bin Îvad ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Ca‘fer mahfel-i kazâda câbî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

evkâf-ı mezbûre mütevellisi kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mustafâ Çavuş zîde kadruhu 

yedinden bundan esbak beşyüz akça alup kabz idüp ve ikiyüz akça dahî alup kabz idüp 

cümle yediyüz akça aldım kabz etdim Tarhana Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi 

bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene elf Recebü’l-müreccebi gurresinden 

ilâ sene-i kâmile yüz akçaya icârye kabûl etdim didikde ikrârın câbî tasdîk idüp işbu Hâcı 

Halîl bin İbrâhîm zarar-ı mâla kefîl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu evâsıt-ı Receb sene elf 

(11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Hüseyin Beg bin ‘Alî, Mehmed Çelebi bin Îvad Fakîh, ‘Osmân Beg, Kılıç Beg (bin) 

Çini ve gayruhum. 

 

249-4 Vakıfdan Alınan Borç İkrârı ve Kefâlet 

Kazıyye Mahmûd bin Hamza ma‘a Muharrem el-câbî.  

Budur ki Mahmûd bin Hamza mahfel-i kazâda işbu câbî Muharrem mahzarında ikrâr 

idüp bundan akdem vakf akçadan İlyâs nâm kimesne altıbin akça alup ben kefîl-i bi’l-mâl 

olmuş idim hâlâ bu âna gelince mu‘âmelesini virüp ve asl-ı mâldan dahî binbeşyüz akça 
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virüp kefâletden dörtbinbeşyüz akça borcum var deyüp ve Şucâ‘oğlu Hasan dahî zikr olan 

dörtbinbeşyüz akçaya kefîl oldukda mezkûr Mahmûd’un ikrârı ve Hasan’ın kefâleti câbî-i 

mezbûr Muharrem talebi ile kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı şehr-i Receb sene elf (11-20 

Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Mûsâ Çelebi bin Ahmed, Seyyid Ahmed bin Kâdı ve Seyyid Mûsâ Çelebi bin Kâdı(?), 

Yûsuf bin ‘Alî, ‘Osmân bin Mahmûd, İbrâhîm Çavuş ‘an Çavuşân-ı Karaman ve gayruhum. 

 

249-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Pîrî Sofî bin Ahmed ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki Pîrî Sofî bin Ahmed mahfel-i kazâda mezbûr câbî Muharrem mahzarında 

ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan mütevelli Mustafâ Çavuş zîde kadruhu yedinden bin 

(akça)  alup dörtyüz akça dahî hâlâ alup kabz idüp zikr olan bindörtyüz akça mukâbelesinde 

Medrese Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd  bağçemi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene elf Recebü’l-

müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile ikiyüzon akça icâreye kabûl etdim deyüp ve sulbî 

oğlu ‘Osmân zarar-ı mâla kefîl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene 

elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Hızır Dede bin Mehmed, ‘Abdî bin Haydar, İbrâhîm bin Hızır ve gayruhum.  

 

249-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hızır bin Mehmed el-bakkâl ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Hızır mahfel-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan mütevelli Mustafâ 

Çavuş zîde kadruhu yedinden binüçyüz akça alup ve ikiyüz akça dahî alup kabz idüp cümle 

binbeşyüz akçaya Bityemez havlusunda ma‘lûmü’l-hudûd bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile 

ikiyüzotuzbeş akçaya icâreye kabûl etdim deyüp ve oğlu İbrâhîm kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-

vaka‘a câbî talebi ile kayd olundu evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 

Mayıs 1592). 

Pîrî Dede bin Ahmed, Eymîr bin Halîl Baba, Ahmed bin Pîr Gâyib ve gayruhum. 

   

249-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Yûsuf ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Mahmûd mahfel-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan bundan akdem 

mütevelli yedinde binaltıyüz akça alup kabz idüp Seb‘ahân Mahallesi’de ma‘lûmü’l-hudûd 

evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene elf Recebü’l-müreccebi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile ikiyüz akça icâreye kabûl etdim didikde ikrârın câbî tasdîk idüp 

ve ‘Abdullah bin (...silik...) ve Mustafâ bin Yûsuf kefîl-i bi’l-mâl olduklarında gıbbe’t-taleb 

kayd olundu evâsıt-ı şehr-i Receb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

el-Hâc Derviş bin Kara Mehmed, Ahmed Çelebi bin Velî, Mustafâ bin Habîb ve 

gayruhum. 

 

250-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Rehn ve Mülk Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Seyyid Mûsâ Çelebi bin Kâdı ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib.  

Budur ki mezkûr Seyyid Mûsâ Çelebi mahfel-i kazâda mezbûr İbrâhîm Çelebi 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp vakf akçadan mütevellisi kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 
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Mustafâ Çavuş zîde kadruhu yedinden onbirbin akça alup kabz idüp mukâbelesinde bir 

gümüşlü kılıç ve bir serâser kaftan ve bir beyâz Bağdâdî kaftan ve bir kırmızı Bağdâdî kaftan 

ve üç ‘aded kadife yasdık ve iki çatma döşek ve bir al mukaddem kuşak ve bir minderlik 

benek çatma ve bir Hindî çarşab ve bir beledî döşek rehn virüp ve Mîr-i âb Hasanoğlu 

‘Îsâ’dan alduğum ev hissesini bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene elf Recebü’l-

müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile binaltıyüz akçaya icâreye kabûl etdim didikde 

mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-i mezbûr tasdîk idüp kefîl taleb etdikde karındaşı Fazlı 

Çelebi ve Nasrullah Çelebi bin Hüsrev Halîfe kefîl-i bi’l-mâl olup ve Yûnus Beg ibn İbrâhîm 

Beg kefîl-i bi’l-mâl olduğu gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene elf (11-

20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Hâcı Derviş bin Kara Hamza, Hâcı Memiş bin Seyrân, ‘Osmân bin Mahmûd, Hüseyin 

Beg bin ‘Alî, Hasan bin İsmâ‘îl ve gayruhum. 

Ba‘dehu mahfel-i kazâda ikrâr idüp meblağ-ı mezbûru (...silik...) Mustafâ Çavuş’a 

teslîm idüp zikr olan rehinlerimden kılıçdan gayrısını aldım Kâtib İbrâhîm Çelebi yedinden 

kabz eyleyüp virdikde mezkûr İbrâhîm Çelebi mezbûr Mustafâ Çavuş meblağ-ı mezbûru 

aldım deyu mühürlü tezkeresi gümüşlü kılıçdan gayrısı kayd olundu evâ’il-i Muharrem sene 

(...silik...). 

(...silik...) bin Ümmet, (...silik...) Hasan Çavuş, ‘Alî (...silik...). 

 

250-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem Subaşı bin ‘Alî ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî.  

Budur ki mezkûr Muharrem Subaşı meclis-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan beşbin 

akça alup kabz idüp Çeltik nâm karyede hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp sene elf 

Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yediyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde 

mukırr-ı merkûmun ikrârın câbî-i mezbûr tasdîk idüp kefîl taleb eyledikde Ya‘kûb Halîfe bin 

Yûsuf kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 

Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Şa‘bân bin Emîr, Mustafâ bin Habîb, Şa‘bân bin ‘Ömer. 

 

250-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Yahyâ Fakîh bin Mûsâ ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî.  

Budur ki mezkûr Yahyâ Fakîh ikrâr idüp vakf akçadan ikibinyüz akça alup kabz idüp 

Karye-i Absarı’da olan hudûdu meşhûr olan evlerimi ve bağlarımı bey‘ idüp sene elf 

Recebinin gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüzonbeş akça icâreye kabûl etdim didikde câbî 

ikrârın tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 

Nisan- 2 Mayıs 1592). 

Kaytâs Beg el-mütevelli, Hâcı ‘Abdî bin Derviş ‘Alî, Muharrem bin ‘Alî ve gayruhum. 

  

250-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Osmân veled-i ‘Osmân ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî. 

Budur ki mezkûr ‘Osmân ikrâr idüp vakf akçadan bindörtyüz akça alup kabz idüp 

Hâcıeymîr Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerdeki hisse-i şâyi‘amı bey‘ idüp târîh-i 

kitâbdan ilâ temâmü’s-sene ikiyüzon akça icâreye kabûl eyledim didikde anası Herdem bint-

i ‘Abdullah kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-vaka‘a câbî-i mezbûr talebi ile kayd olundu hurrire 

evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 2 Mayıs 1592).  
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Ca‘fer bin Mustafâ, Süleymân bin Halîl, İsmâ‘îl bin Mehmed, Hüseyin Çavuş bin ‘Alî. 

 

250-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem bin Mûsâ ‘an Karye-i Gödeler ma‘a İbrâhîm Çelebi el-

kâtib. 

Budur ki mezkûr Muharrem ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup kabz idüp Şerefşirîn 

Mahallesi’nde sâkin olduğum evimi bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ temâmü’s-sene yüzelli 

akça icâreye kabûl idüp Ahmed bin Mûsâ ve Yûsuf bin Hasan kefîl-i bi’l-mâl olup kayd 

olundu hurrire fî evâhir-i Receb sene elf (21-30 Receb 1000 / 3-12 Mayıs 1592). 

Hüseyin Çavuş bin ‘Alî, İsmâ‘îl bin Mehmed. 

 

250-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nefes bin Hasan ‘an Karye-i Altı. 

Budur ki mezkûr Nefes ikrâr idüp bundan akdem binbeşyüz akça almış idim hâlâ 

beşyüz dahî alup cümle ikibin akça olup kabz idüp karye-i mezbûrede olan evlerimi bey‘ 

idüp târîh-i kitâbdan ilâ temâmü’s-sene üçyüz akça icâreye kabûl etdim didikde Latîf bin 

Mûsâ ‘an karye-i merkûme kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-vaka‘a câbî Muharrem ve Kâtib İbrâhîm 

Çelebi talebi ile kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Receb sene elf (11-20 Receb 1000 / 23 Nisan- 

2 Mayıs 1592). 

Hâcı bin Hızır, Seydî Mahmûd bin Memi, Nazar bin İbrâhîm. 

 

251-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Mîrzâ bin Selmân Dede ma‘a Muharrem bin Memi. 

Budur ki mezkûr Hâcı Mîrzâ ikrâr idüp vakf akçadan İbrâhîm Dede zimmetinde olan 

bin akçayı alup ve ikiyüz akça dahî mütevelliden cümle binikiyüz akça alup kabz idüp 

Aksinle Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp sene elf Recebi gurresinden 

ilâ temâmü’s-sene yüzseksen akça icâreye kabûl eyledim didikde İbrâhîm Dede bin Hasan 

kefîl-i bi’l-mâl olup câbî-i mezbûr talebi ile kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Şa‘bân sene elf 

(11-20 Şa‘bân 1000 / 23 Mayıs-1 Haziran 1592). 

‘İvaz Halîfe bin Yûsuf, Süleymân bin Mustafâ, Hızır Halîfe bin Mezîd, Mehmed 

Halîfe bin Ümmet. 

 

251-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Taşcı Mûsâ bin Mehmed ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Mûsâ ikrâr idüp vakf akçadan mütevellisi kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Mustafâ Çavuş zîde kadruhu yedinden sekizyüz akça alup kabz idüp Mihmândâr nâm 

mahallede ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene 

Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile yüzyirmi akçaya icârye kabûl etdim 

didikde mukırr-ı merkûm Taşcı Mûsâ’nın ikrârın mukırr lehu mütevelli tarafından kâtib-i 

mezbûr vicâhen tasdîk idüp talebi ile kayd olundu evâsıt-ı Şa‘bân sene elf (11-20 Şa‘bân 

1000 / 23 Mayıs- 1 Haziran 1592). 

Mustafâ bin Receb, ‘Ömer bin ‘Alî, Seydî Ahmed bin ‘Alî ve gayruhum. 
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251-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Fethullah bin Ahmed ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî. 

Budur ki mezkûr Fethullah ikrâr idüp vakf akçadan üçbinikiyüz akça alup Bordabaşı 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp sene elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene dörtyüzseksen akça icâreye kabûl eyledim didikde Hüseyin bin Latîf ve oğlu 

Ahmed kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-vak‘a câbî talebi ile kayd olundu hurrire fî 28 Şa‘bân sene 

elf (28 Şa‘bân 1000 / 9 Haziran 1592). 

Ya‘kûb Halîfe bin Yûsuf, Derzi Halîl bin Mahmûd, Muharrem Beg, Hasan Çavuş bin 

‘Alî. 

 

251-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin ‘İbâd ma‘a Muharrem bin Memi. 

Budur ki mezkûr Mehmed ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan üçbin akça alup ve 

hâlâ bin akça dahî alup cümle dörtbin akça alup Hocacihân’da hudûdu meşhûr olan bağımı 

ve evimi bey‘ idüp sene elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene altıyüz akça 

icâreye kabûl etdim didikde ikrârın câbî-i mezbûr tasdîk idüp Halîl bin Bulduk kefîl-i bi’l-

mâl olup kayd olundu hurrire fî gurre-i Ramazân sene elf (1 Ramazân 1000 / 11 Haziran 

1592). 

Süleymân Çelebi bin Kara Sıddîk, Rıdvân bin ‘Abdullah, ‘Osmân Beg bin Mahmûd, 

Ramazân bin Yahyâ. 

 

251-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mûsâ Halîfe ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Mehmed ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup bin 

akçasını teslîm eyledim bâkî kalan bin akçasına Mahmûddede Mahallesi’nde hudûdu meşhûr 

olan evlerimi bey‘ idüp sene elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye 

kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın mezkûr İbrâhîm Çelebi tasdîk idüp kayd 

olundu evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1000 / 9-18 Ağustos 1592). 

Sefer bin Yûsuf, Bekir bin Üveys, Seydî Mahmûd bin Memi. 

 

251-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Bulduk ve ‘Alî bin Kademli. 

Budur ki mezkûr ‘Alî ve diğer ‘Alî meclis-i kazâda ikrâr idüp Karabıçak-zâde 

akçasından mütevelli Mustafâ Çavuş yedinden binyüz akça alup kabz idüp Çavuş nâm 

karyede hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene vâhid ve elf Rebî‘ü’l-ûlâ 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde Kaya bin Kayalı 

‘an Karye-i Çavuş kefîl-i bi’l-mâl olup kâtib talebi ile mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî 

evâ’il-i Rebî‘ü’l-âhir sene vâhid ve elf (1-10 Rebî‘ü’l-âhir 1001 / 5-14 Ocak 1593). 

İbrâhîm Çavuş, Seydî Mahmûd bin Memi, Hâcı Derviş bin Kara Hamza. 

 

252-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kerîm bin Mehmed ma‘a Hâcı Yahyâ kâ’im-makâm.  
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Budur ki ‘Abdulkerîm meclis-i kazâda mütevelli-i kâ’im-makâm olan Hâcı Yahyâ 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan ikibin akça alup kabz idüp Selîfâr havlusunda hudûdu 

meşhûr olan iki kıt‘a yerimi bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ temâmü’s-sene üçyüz akça icâreye 

kabûl eyledim didikde ikrârın tasdîk idüp Mustafâ bin ‘Alî kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu 

hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-âhire sene vâhid ve elf (1 Cemâziye’l-âhir 1001 / 5 Mart 1593). 

İbrâhîm Çelebi bin Budak, Hüseyin Çavuş bin ‘Alî, İsma‘îl bin Mehmed, Seydî 

Mahmûd bin Memi. 

 

252-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin Dede bin Pîr Hasan ma‘a Şeyh Yahyâ kâ’im-makâm. 

Budur ki mezkûr Hüseyin ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde binikiyüz akça olup 

Kalenderhâne kurbunda olan evlerimi ve İskele’de olan bağlarımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene 

ihdâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzseksen akça icâreye kabûl eyledim 

didikde kâ’im-makâm mukırr lehu tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene isnâ 

ve elf (11-20 Safer 1002 / 6-15 Kasım 1593). 

İbrâhîm Çelebi el-kâtib, Hüseyin Çavuş bin ‘Alî, Muharrem bin Memi.  

 

252-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hâcı Pîrî bin Mehmed demürcü ma‘a Şeyh Yahyâ kâ’im-makâm-ı 

mütevelli. 

Budur ki mezkûr Hâcı Pîrî ikrâr idüp Yûsuf Beg’den alınan dörtbin akçayı kâ’im-

makâm-ı mezbûr Şeyh Yahyâ yedinden alup kabz idüp Yaka havlusunda hudûdu meşhûr 

olan bağımı bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ temâmü’s-sene altıyüz akça icâreye kabûl eyledim 

didikde oğlu Mehmed kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu hurrire fî gurre-i Rebî‘ü’l-evvel sene 

isnâ ve elf (1 Rebî‘ü’l-evvel 1002 / 25 Kasım 1593). 

Muharrem bin Memi, Hüseyin bin Halîl, İlyâs bin Şucâ‘ kasâb, ‘Abdulkâdir bin 

İbrâhîm helvacı, Hâcı Bayram bin ‘Abdullah, Durak bin Hâcı Mehmed, Hâcı Mehmed bin 

Edhem, Dâvud bin Devlethân ve gayruhum. 

 

252-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sefer bin ‘Alî ‘an Karye-i İli(?) ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Sefer ikrâr idüp kâtib-i mezbûr yedinden bin akça alup kabz idüp 

karye-i mezbûrede hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp târîh-i kitâbdan ilâ temâmü’s-

sene yüzelli akça icâreye kabûl etdim didikde ve Bayramlusalur’dan Yûsuf bin Hüseyin ve 

İli’den ‘Alî bin Sefer kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olund hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-âhir sene 

isnâ ve elf (1 Cemâziye’l-âhir 1002 / 22 Şubat 1594). 

Seydî Mahmûd bin Memi, Hâcı Bostân bin Çelebi, ‘Attâr-ı ‘Acem. 

 

252-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Budur ki merhûm Karabıçak Efendi Evkâfı’na mütevelli olan kıdvetü’l-akrân Mustafâ 

Çavuş’un kâ’im-makâmı olan el-Hâc Yahyâ mahfel-i kazâda ‘Abdulcelîl bin Koca nâm 

kimesne mahzarında ikrâr idüp evkâf-ı mezbûreden mezbûr ‘Abdulcelîl zimmetinde 

binaltıyüz akça asl-ı mâldan ve binaltıyüz akça rıbh olup cem‘an üçbinikiyüz akça olup 

meblağ-ı merkûmun binaltıyüzü içün mezbûr ‘Abdulcelîl’in hudûdu ‘inde’l-cirân ma‘lûm 
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olup Karaaslan’da vâki‘ evini ve bağını vakf-ı mezbûr içün bey‘-i bâtla bey‘ idüp yine 

kendüye be-her sene ikişeryüz akçaya icâreye vermiş idik hâlâ zikr olunan asl-ı mâl ve 

icâreyi cem‘an üçbin akça olup mezbûr ‘Abdulcelîl yedinden kabz idüp zimmetini ibrâ 

eyledik deyüp mezbûr ‘Abdulcelîl tasdîk eyledikden sonra mezbûr el-câbî Yahyâ dergâh-i 

‘alî çavuşlarından kıdvetü’l-akrân Mehmed Çavuş mahzarında ikrâr idüp meblağ-ı merkûm 

üçbinikiyüz akça ‘an Cemâziye’l-âhire gurresinden onu on bir buçuk hesâbı üzere ilâ 

temâmü’s-sene çavuş-ı mezbûra virüp ve iki serâser kaftanın ve bir alaca kaftanın rehn aldım 

deyücek mukırr-ı merkûm el-Hâc Yahyâ’nın ikrârın mukırr lehu Mehmed Çavuş tasdîk 

itdikde bi’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Cemâziye’l-ûlâ sene isnâ ve elf (1-10 

Cemâziye’l-evvel 1002 / 23 Ocak- 1 Şubat 1594). 

Şuhûdü’l-hâl Mustafâ Dede ibn Nûrullah, Dâvud Beg ibn ‘Abdulgânî ve Şucâ‘ Halîfe 

ibn Hasan ve İbrâhîm Çelebi ibn Pîrî Beg ve Halîl bin ‘Osmân. 

 

253-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin Muslî ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî. 

Budur ki mezkûr ‘Alî ikrâr idüp vakf akçadan binüçyüz akça alup kabz idüp Devle 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm 

sene isnâ ve elf Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ sene-i kâmile binüçyüz akçaya 

satduğum evleri yüzaltmışiki akça icâreye kabûl etdim deyüp ve zarar-ı mâla Ahmed Beg 

ibn Menteş kefîl olup gıbbe’t-taleb defter olundu evâsıt-ı Cemâziye’l-âhir sene selâse ve elf 

(11-20 Cemâziye’l-âhir 1003 / 21 Şubat- 2 Mart 1595). 

Halîl bin ‘Osmân, Süleymân bin Halîl, Kaytâs Beg el-mütevelli, Memiş bin Hâcı 

Şükrullah, Velî Beg bin Karaman, ‘Abdullah Halîfe bin Kemâleddîn, Mahmûd Halîfe bin 

Ahmed Hoca ve gayruhum. 

 

253-2 Vakıf Borcunun Ödendiğinin Tescîli 

Budur ki Câbî Muharrem bin Memi ve kâ’im-makâm-ı mütevelli Hâcı Yahyâ ve Kâtib 

İbrâhîm Çelebi mahfel-i kazâda dergâh-ı ‘âlî çavuşlarından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Çerkes Mehmed Çavuş zîde kadruhu mahzarında ikrâr idüp bundan akdem vakf akçadan 

mezkûr Mehmed Çavuş’a üçbinikiyüz akça virüp iki serâser kaftan ve bir alaca kaftan rehn 

alınmış idi hâlâ zikr olan üçbinikiyüz akça asl-ı mâl ve mu‘âmelesini alup kabz idüp rehn 

alınan kaftanları virdük teslîm itdik çavuş-ı merkûmun zimmetinde bir akça kalmadı 

didiklerinde mukırrûn-ı merkûmûnun ikrârların çavuş-ı müşârün-ileyh tasdîk idüp gıbbe’t-

taleb kayd-ı defter olundu hurrire fî evâhir-i Şa‘bân sene isnâ ve elf (21-29 Şa‘bân 1002 / 12-

20 Mayıs 1594). 

Derviş Çelebi el-kâtib, Sefer bin Yûsuf, Hüseyin Beg bin ‘Alî, İsmâ‘îl bin Cemâl, 

Mustafâ Çelebi bin Hekîm ve gayruhum. 

 

253-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Hamza ma‘a Şeyh Yahyâ kâ’im-makâm. 

Budur ki mezkûr Mahmûd ikrâr idüp vakf akçadan İlyâs zimmetinde olan akçadan bin 

akça alup kabz idüp Mahalle-i Dehüdâ’da olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile yüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde mütevelli kâ’im-

makâmı ikrârın tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Ramazân sene isnâ ve elf (1-10 

Ramazân 1002 / 21-30 Mayıs 1594). 
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Kâtib İbrâhîm Çelebi bin Budak, Ya‘kûb Halîfe bin Yûsuf, Mustafâ bin Körpe. 

el-kefîl-i bi’l-mâl Ahmed bin Mehmed. 

 

253-4 Vakf Borcu Karşılığı Alınan Mülkün Satışı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kâtib İbrâhîm Çelebi bin Budak ma‘a Mustafâ Beg. 

Budur ki Kâtib İbrâhîm Çelebi ikrâr idüp bundan akdem vakf akça ile İçkal‘a 

Mahallesi’nde vâki‘ Dâvîd nâm Yahûdî’den alduğumuz evlerini mezkûr Mustafâ Beg’e bin 

akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp meblağ-ı mezbûru bi’t-temâm alup kabûl ve kabz eyledik 

mutasarrıf olsun deyücek mukırr-ı merkûm kâtibin ikrârın mezkûr Mustafâ Beg kabûl ve 

tasdîk idüp mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Ramazân sene isnâ ve elf (1-10 

Ramazân 1002 / 21-30 Mayıs 1594). 

Hüseyin Çavuş bin ‘Alî, Halîl bin ‘Osmân, Hamza bin Mehmed, İsmâ‘îl bin Mehmed. 

 

254-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Budur ki hâlâ mahrûse-i Konya Hisârı kethüdâsı olan Bâyezîd Beg ibn ‘Abdullah 

mahfel-i kazâda merhûm Karabıçak Efendi Evkâfı mütevellisi olan kıdvetü’l-akrân Mustafâ 

Çavuş’un kâ’im-makâmı olan el-Hâc Yahyâ ibn el-Hâc Mehmed mahzarında ikrâr idüp 

vakf-ı mezbûrdan beşbin akça alup İçkal‘a’da hudûdu ‘inde’l-cîrân ma‘lûm evi vakf-ı 

mezbûr içün meblağ-ı merkûma bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isneteyn ve elf Şevvâli 

gurresinden ilâ sene-i kâmile yediyüzelli akçaya zikr evi icâreye aldım deyücek mukırr-ı 

merkûmun ikrâr-ı meşrûhunu mukırr lehu’l-mesfûr el-Hâc Yahyâ kabûl ve tasdîk eyledikde 

bu vesîka bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâhir-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene isneyn ve 

elf (21-29 Şevvâl 1002 / 10-18 Temmuz 1594). 

Meblağ-ı mezbûra Rıdvân bin Hızır kefîl olduğu kayd olundu. 

Şuhûd Rıdvân Beg ibn Hızır, Hüseyin Çavuş bin ‘Alî,  el-Hâc Ahmed bin Muharrem, 

İbrâhîm bin Lutfî, Seydî Mahmûd bin Memi. 

Ba‘dehu Ahmed mazmûn-ı sicile kefîl-i mezbûr Rıdvân ikrâr idüp kayd olundu hurrire 

fî evâ’il-i Cemâziye’l-âhir sene hamse ve elf (1-10 Cemâziye’l-âhir 1005 / 20-29 Ocak 

1597). 

 

254-2 Vakıfdan Alınan Borç İkrârı ve Kefâlet  

Budur ki Memicân bin Mustafâ mahfel-i kazâda merhûm Karabıçak Efendi Evkâfı 

câbîsi olan Muharrem bin Memi mahzarında ikrâr idüp vâlidem olan Müslîme Hatun’un 

vakf-ı mezbûra bin akça asl-ı mâl ve beşyüzelli akça rıbhdan deyni olup mezbûre anam 

emriyle ben kefîl-i bi’l-mâlım deyüp câbî-i merkûm tasdîk itdüğü kayd olundu hurrire fî 

evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘de sene isneteyn ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Şuhûdü’l-hâl Sefer bin Yûsuf, İsma‘îl bin Mehmed, Hüseyin Çavuş ibn ‘Alî ve 

Kalaycı ‘Alî ve Memi Beg ibn Dede ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

254-3 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm bin Memi ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm mahfel-i kazâda câbî-i mezbûr Muharrem mahzarında ikrâr 

idüp vakf akçadan bundan akdem dörtyüzelli akça alup kabz idüp meblağ-ı mezbûr borcum 

ve lâzımü’l-edâ deynimdir zikr olan dörtyüzelli akçaya Hocacihân’da Şâdî Beg yerinde 
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hudûdu meşhûr yenice bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘dehu evkâf-ı mezbûre kâtibi İbrâhîm 

Çelebi ve câbî Muharrem ikrâr idüp mezkûr İbrâhîm bin Memi zimmetinde olan dörtyüzelli 

akçayı alup kabz idüp câbînin mesârıfına sarf eyledik zimmetinde bir akça bâkî kalmadı 

didikde ikrârların mezkûr İbrâhîm tasdîk idüp efendi ma‘rifetiyle kayd olundu hurrire fî 

evâ’il-i Muharrem sene selâse ve elf (1-10 Muharrem 1003 / 16-25 Eylül 1594). 

‘Alâ’eddîn Efendi ibn Haydar el-mülâzım, Mûsâ bin ‘Ömer, Ahmed bin Yûsuf. 

 

254-4 Vakıfdan Alınan Borcun Bir Kısmının Ödenip Geri Kalanının Tescîli 

Kazıyye-i merhûm Mehmed Efendi Evkâfı mütevellisi kâ’im-makâmı olan İbrâhîm 

Çelebi ibn Budak nâm kimesne mahzarında sicill-i bâlâ ismi muharrer olan Pîr Mezîd bin 

‘Abdullah nâm kimesnenin Fâtıma nâm kızının zevci olup husûs-ı âtîye vekîli olan Derviş 

bin ‘Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr idüp mezkûr Pîr Mezîd zimmetinde beşbin 

akça olup vefât itdükde meblağ-ı mezbûrun dörtbinini kızları yedinden muhallefâtından kabz 

etdim ve bini bâkîdir deyücek mukırr-ı merkûm İbrâhîm Çelebi’nin ikrâr-ı meşrûhunu 

mukırr lehü’l-mesfûr Derviş bi’l-muvâcehe kabûl ve tasdîk idüp zikr olunan bin akça 

müvekkiletemin  deynidir her kaçın teslîm itdiriyüz rehni olan İçkal‘a’da olan rehninden fek 

oluna deyüp mezkûr İbrâhîm Çelebi kabûl itdüğü gıbbe’t-taleb kayd olundu ba‘dehu mezkûr 

İbrâhîm Çelebi Rıdvân Ağa mahzarında ikrâr idüp meblağ-ı merkûma mezkûr Rıdvân Ağa 

kefîl idi zimmetini berî idüp bâkî olan bin akçayı mezkûrlardan kabûl etdim deyüp mezkûr 

Rıdvân Ağa (...silik...) tasdîk itdüğü kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı şehr-i Zî’l-ka‘de sene 

hamse ‘aşere ve elf (11-20 Zî’l-ka‘de 1005 / 26 Haziran- 5 Temmuz 1597). 

el-Hâc Sâlih bin İbrâhîm, ‘Abdî Çelebi ibn Emrullah Hoca, Yahyâ Beg, Mahmûd 

Çavuş, ‘Osmân Çelebi ve gayruhum. 

 

255-1 Vakıf Borcu Alacak Da‘vâsı (Bu Belge Yarım Bırakılmıştır) 

Kazıyye-i Mustafâ ma‘a mütevelli Mehmed Halîfe. 

Budur ki merhûm Budak Efendi Evkâfı’na hâlâ mütevelli olan Mehmed Halîfe ibn 

Himmet Halîfe nâm kimesne mahfel-i kazâda Fazlı Pâşâ nâm müteveffânın vârisi olup 

muhallefâtına vâz‘ü’l-yed olan Mustafâ (boş) nâm kimesne mahzarında da‘vâ idüp vakf-ı 

mezbûra bundan mukaddem mütevelli olup vefât iden Seydî Mahmûd’dan mukaddem 

mütevelli olup vefât iden Muharrem nâm kimesne mezkûr Mustafâ’nın mûrisi olan mezkûr 

Fazlı Pâşâ’ya vakf akça ile iştirâ olunmuş bir atı ikibinbeşyüz akçaya bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

semen-i mezbûr mezkûr Fazlı Pâşâ vefât idüp zimmetinde kaldı hâlâ mezkûr Mustafâ vaz‘ 

itdüğü muhallefâtından taleb iderim. 

 

256-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Efendi hazretlerinin ma‘rifetiyle tecdîd-i mu‘âmele olunan akçadır. 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muhyiddîn Halîfe ibn Bâli ma‘a İbrâhîm Çelebi bin Budak el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Muhyiddîn Halîfe ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup hâlâ 

zimmetimdedir meblağ-ı mezbûra Galebe Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl eyledim 

didikde mütevelli tarafından Kâtib İbrâhîm Çelebi tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i 

Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Bedreddîn Halîfe bin Hâcı, Hâcı Halîfe el-hatîb ve Sefer bin Yûsuf ve gayruhum. 
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256-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Çeşmeci Hüsâm bin Hasan ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Hüsâm meclis-i kazâda kâtib-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf 

akçadan ikibinaltıyüz akça alup kabz idüp Zevle Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi 

bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Şevvâli gurresinden ilâ temâmü’s-sene üçyüz akça 

icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-ı merkûm tasdîk idüp kayd 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Hâcı Mehmed bin Hâcı, Sefer bin Yûsuf ve İsma‘îl bin Mehmed ve gayruhum. 

 

256-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem bin Memi el-câbî ma‘a Kâtib İbrâhîm Çelebi. 

Budur ki mezkûr Muharrem ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde altıbin akça olup 

dörtbin akça dahî sonra aldım cümle asl-ı mâl onbin akça zimmetimdedir meblağ-ı mezbûra 

Hocacihân’da hudûdu meşhûr olan bağlarımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene binikiyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı 

merkûmun ikrârın kâtib-i mezbûr tasdîk idüp karındaşı Seydî Mahmûd bin Memi kefîl-i bi’l-

mâl olup kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 

19-28 Temmuz 1594). 

Mustafâ Çelebi bin Hekîm, Seyyid Hüseyin Çelebi bin Halîl, Mehmed Çelebi bin Mîr 

‘Alî. 

Ba‘dehu meblağ-ı mezbûrun dörtbin akçasını mütevelli Mustafâ Çavuş’a virüp teslîm 

eyledüğüne tezkeresin ibrâz eyledüğü kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-

ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

256-4 Vakıfdan Alınan Borcun İkrârı  

Kazıyye-i ikrâr-ı Seyyid Hüseyin Çelebi bin Halîl ma‘a Kâtib İbrâhîm Çelebi bin 

Muharrem bin Memi.  

Budur ki mezkûr Seyyid Hüseyin Çelebi ikrâr idüp bundan akdem mûrisimiz Derviş 

Efendi vakf akçadan otuzaltıbinüçyüz akça alup Seydîşehri’nde olan değirmenlerin rehn 

virüp sicil olduğu sahîhdir ve bundan mâ‘adâ rıbhdan yirmiyedibinikiyüzyirmiyedi akça dahî 

deyni olup zikr olan rıbhın onsekizbin akçasını mütevelli Mustafâ Çavuş’a virüp teslîm 

eylemişdir didikde mukırr-ı merkûmun ikrârı kâtib-i mezbûr talebi ile kayd olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd Seydî Mahmûd bin Memi, Yûsuf bin Velî, Mustafâ Çelebi bin Hekîm, 

Ahmed Dede tekyenişîn ve gayruhum. 

 

256-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Velî oğlu Yûsuf. 

Mezkûr Yûsuf ikrâr idüp vakf akçadan bundan akdem ikibin akça alup kabz idüp 

Alaca Mescid kurbunda hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûmun 

ikrârın Kâtib İbrâhîm Çelebi ve câbî Muharrem tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i 

Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 
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‘İnde’ş-şuhûd. 

 

257-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Ahmed bin İlyâs ed-debbâğ ma‘a kâtib ve câbî. 

Budur ki mezkûr Pîr Ahmed ikrâr idüp vakf akçadan üçbin akça alup Debbâğlar’da 

olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene 

dörtyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde mezkûrân tasdîk idüp kayd olundu hurrire 

fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

257-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Çelebi bin Mîr ‘Alî ma‘a câbî ve kâtib. 

Budur ki mezkûr Mehmed Çelebi ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde hâlâ üçbin akça 

vardır Türbe Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene dörtyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı 

merkûmun ikrârın mezkûrân câbî ve kâtib tasdîk idüp mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî 

evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Ahmed Dede tekyenişîn ve Mustafâ Çelebi bin Hekîm ve Sefer bin Yûsuf ve Seydî 

Mahmûd bin Memi. 

 

257-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Memi bin Kemâl ma‘a kâtib ve câbî. 

Budur ki Âhî Memi bin Kemâl meclis-i kazâda mezkûrân kâtib ve câbî mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan mezkûrlar yedinden bundan akdem üçbin akça alup kabz idüp 

Debbâğlar’da olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene dörtyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mezkûrlar tasdîk idüp 

kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 

Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd.  

 

257-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîr Velî bin Pîr ‘Alî ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib.  

Budur ki Pîr Velî ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde altıyüz akça olup Merâm 

Mahallesi’nde hudûdu ma‘lûm olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebinin 

gurresinden ilâ sene-i kâmile doksan akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mezkûr 

tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 

1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

257-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Gazzâz Mehmed bin Mehmed ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 
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Budur ki mezkûr Mehmed ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde bin akça olup Şâdî 

Beg Hamamı kurbunda hudûdu ma‘lûm olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akçaya icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mezkûr 

Kâtib İbrâhîm Çelebi tasdîk idüp gıbbe’t-taleb kayd-ı sicil olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-

ka‘de sene 1002 (21-30 Zî’l-ka‘de 1002 / 8-17 Ağustos 1594). 

Şuhûdü’l-hâl Nureddîn Halîfe el-imâm ve Mehmed Çelebi bin (boş) ve Seydî Mahmûd 

ve gayruhum. 

 

257-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Fethullah bin Ahmed ma‘a Kâtib İbrâhîm Çelebi.  

Budur ki mezbûr Fethullah ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde üçbinikiyüz akça olup 

Mahalle-i Bordabaşı’da hudûdu ‘inde’l-ahâli ma‘lûm olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene dörtyüzseksen akça icâreye kabûl 

eyledim didikde mukırr-ı merkûmun vech-i meşrûh üzere olan ikrârın mezkûrlar tasdîk idüp 

mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-

ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

Ba‘dehu Ahmed bin Fethullah ve Tekyebaşı Hüsâm bin Latîf kefîl-i bi’l-mâl olup kayd 

olundu. 

 

258-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kadrî bin Mehmed Hoca ma‘a kâtib ve câbî. 

Budur ki mezkûr Kadrî ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde bin akça olup 

La‘leyeri’de olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mezkûrlar tasdîk idüp 

kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 

Temmuz 1594). 

Nûreddîn Halîfe bin Hâcı ve Mahmûd Halîfe bin Ahmed, Hamza Çavuş bin Emrullah 

ve gayruhum. 

 

258-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Mürsel bin Yûsuf el-habbâz ma‘a kâtib. 

Budur ki mezkûr Mürsel ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup Yaka havlusunda olan 

bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli 

akça icâreye kâbul eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın mezkûrlar tasdîk idüp kayd 

olundu hurrire fî’t-târîh (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd.  

 

258-3 Vakıfdan Alınan Borç İkrârı ve Rehn Verme 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Halîfe bin Hâcı Mehmed ma‘a kâtib ve câbî.   

Budur ki mezkûr Ahmed Halîfe ikrâr idüp vakf akçadan bundan akdem bin akça alup 

kabz idüp bir gümüş hamâyil kabı ve bir çift altun menkûş Kâtib İbrâhîm Çelebi’ye rehn 

virdim ve çuka bahâsından dahî yüzelli akça zimmetimdedir sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile virecek oldum didikde mezkûr kâtib ve câbî Muharrem tasdîk 
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idüp kayd olundu ve hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-

28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

258-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bayram bin Yûsuf ma‘a câbî Muharrem.  

Budur ki mezkûr Bayram ikrâr idüp oğlum Mustafâ zimmetinde olan beşyüz akçayı 

ben alup kabz idüp Biremânî Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve 

elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yetmişbeş akça icâreye kabûl eyledim didikde 

ikrârın câbî tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-

28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

258-5 Borca Kefîl Olma  

Budur ki Kayan bin Mehmed ikrâr idüp Müneccim nâm karyeden Mûsâ bin Hâcı’nın 

zimmetinde olan bin akçaya kefîl oldum hâlâ yine kefîlin didiği câbî Muharrem talebi ile 

kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

258-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Muharrem Çavuş bin ‘Alî ma‘a Câbî Muharrem ve Kâtib İbrâhîm 

Çelebi. 

Budur ki mezkûr Muharrem Çavuş ikrâr idüp vakf akçadan asıldan dörtbin akça ve 

binikiyüz akça mu‘âmeleden cümle beşbinikiyüz deynimdir meblağ-ı mezbûra Medrese 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene binikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın câbî 

tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 

19-28 Temmuz 1594). 

Nûreddîn Halîfe bin Hâcı, Hamza Çavuş bin Emrullah, Müderris Sinân Efendi. 

 

258-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Hızır ma‘a Câbî Muharrem. 

Budur ki mezkûr Mehmed ikrâr idüp vakf akçadan binbeşyüz akça alup kabz idüp 

Pürçüklü Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzseksenyedi akça icâreye kâbul eyledim didikde karındaşı 

İbrâhîm kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 

19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd Hâcı ‘Abdî bin Ahmed, Hamza Çavuş bin Emrullah, Mehmed bin 

Mustafâ. 

 

259-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nûrullah bin Velî ma‘a Câbî Muharrem. 
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Budur ki mezkûr Nûrullah ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde dörtyüzelli akça var 

Fahrünnisâ’da olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene altmışsekiz akça icâreye kabûl eyledim didikde câbî tasdîk idüp kayd olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd-ı sâbıkûn. 

Rıdvân bin ‘Abdullah meblağ-ı mezbûra kefîl olup kayd olundu. 

 

259-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mûsâ bin Mehmed ma‘a Câbî Muharrem ve kâtib. 

Budur ki mezkûr câbî Mûsâ ikrâr idüp vakf akçadan sekizyüz akça alup kabz idüp 

Biremânî Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene yüzyirmibeş akça icâreye kabûl eyledim didikde mezkûrlar tasdîk idüp kayd 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezkûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

İsmâ‘îl bin Mehmed Mîrzâ bin Sarı, İsmâ‘îl Efendi.  

 

259-3 Vakıfdan Alınan Borcun İkrârı 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Hüseyin Gözegir ma‘a câbî ve kâtib. 

Budur ki mezkûr Hasan ikrâr idüp vakf akçadan üçyüz akça asıldan ve rıbhdan 

üçyüzoniki akça cümle altıyüzoniki akça deynimdir didiği câbî talebi ile kayd olundu. 

Seydî Mahmûd bin Memi ve ‘Abdurrahman Efendi ve Ahmed Efendi el-müderris. 

 

259-4 Vakıfdan Alınan Borcun İkrârı 

Hüseyin bin Lutfî vakf-ı mezbûra sekizyüz akça asıldan ve mu‘âmeleden lâzımü’l-edâ 

deynimdir deyücek ikrârın tasdîk idüp câbî kayd olundu. 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

259-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Yûsuf ma‘a câbî ve kâtib. 

Budur ki mezkûr Mahmûd ikrâr idüp binaltıyüz akça alup kabz idüp Seb‘ahân 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden 

ilâ temâmü’s-sene ikiyüzkırk akça icâreye kabûl eyledim didikde mütevelli tarafından 

mezkûrlar tasdîk idüp kayd olundu. 

Hâcı Mustafâ bin ‘Alî ve Mustafâ Çelebi bin Hekîm ve İsma‘îl bin Mehmed. 

 

259-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Aşcı ‘Îsâ bin ‘Alî ma‘a câbî ve kâtib. 

Budur ki mezkûr ‘Îsâ ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde üçyüz akça olup 

(...okunmuyor…)’da hudûdu ma‘rûf olan dükkânımı bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene kırkbeş akça icâreye kabûl eyledim didikde câbî Muharrem 

tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 

19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd.  
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259-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nasûh bin Cemâl ma‘a Câbî Muharrem ve kâtib. 

Budur ki mezkûr Nasûh ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup meblağ-

ı mezbûra Karaaslan’da tasarrufumda olan evlerim ve sâyir emlâkimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene üçyüzelli akça icâreye kabûl eyledim 

ve işbu Emîr bin Mehmed vekîlim olup zikr olan emlâkimi gaybet idersem virüp vakfa edâ 

eylesün didikde mezkûr Emîr dahî vekâleti kabûl idüp mâ-vaka‘a câbî-i mezbûr tasdîk idüp 

talebi ile kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 

19-28 Temmuz 1594). 

Mustafâ Çelebi bin Hekîm, Hâcı Mustafâ bin ‘Alî, Mîrzâ bin Sarı, Yahyâ bin Kaymak.  

  

260-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sefer bin Hamza ma‘a câbî ve kâtib.  

Budur ki mezkûr Sefer ikrâr idüp vakf akçadan beşyüz akça deynim olup Mahalle-i 

Selîfâr’da evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi’nin gurresinden yetmişbeş 

akçaya ilâ temâmü’s-sene icâreye kabûl eyledüm didikde mezkûr tasdîk idüp kayd olundu 

hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Mustafâ bin Yûsuf, Mahmûd Halîfe bin Ahmed ve ‘Abdurrahman Efendi el-kâdı. 

 

260-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd Halîfe bin Ahmed. 

Budur ki mezkûr Mahmûd Halîfe ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde bin akça olup 

Hâcıeymîr Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl idüp Câbî Muharrem talebi ile 

kayd olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 

Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

260-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Şa‘bân bin ‘Ömer ma‘a câbî. 

Budur ki mezkûr Şa‘bân vakf akçadan beşyüz akça alup kabz idüp Sakâhâne 

Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene yetmişbeş akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın câbî tasdîk idüp kayd 

olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

‘İnde’ş-şuhûd. 

 

260-4 Bu Belge Yarım Bırakılmıştır 

Kazıyye-i ikrâr-ı Pîrî Dede ibn Ahmed ma‘a câbî. 

Budur ki mezkûr Pîrî Dede ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup kabz idüp Medrese 

Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-

sene. 
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260-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed bin Muharrem ma‘a câbî ve kâtib. 

Budur ki Ahmed ikrâr idüp vakf akçadan bin akça alup kabz idüp Hocacihân’da olan 

bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli 

akça icâreye kabûl eyledim didikde mezkûrlar tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-

mezbûr (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Reyhân bin Bayramlu, Halîl bin ‘Osmân, Hüseyin Çavuş bin ‘Alî. 

 

260-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Halîme bint-i Memi ma‘a Câbî Muharrem bin Memi.  

Budur ki mezkûre Halîme ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup 

Nasûhçelebi Mahallesi’nde olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene üçyüz akça icâreye kabûl eyledüm didikde ‘Alî bin Mustafâ 

kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-vaka‘a câbî talebi ile kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene 

isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Memi Halîfe bin Erdoğdu, Velî Beg bin Karaman, Serverî Efendi el-müderris ve 

gayruhum.  

 

260-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hüseyin bin Ya‘kûb ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Hüseyin meclis-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde 

ikibinyediyüzaltmış akça olup meblağ-ı mezbûrun yediyüzaltmış akçasını virüp teslîm idüp 

bâkî kalan akçaya Hocacihân’da yeni bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene üçyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde Bekir bin Hoca 

Beg kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-vaka‘a rızâlarıyla kayd olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-

ka‘de sene isnâ ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1002 / 19-28 Temmuz 1594). 

Bekir Halîfe bin Çırak, Muhyiddîn Halîfe bin Bâli, Sinân Efendi el-müderris, ‘Osmân 

Çelebi bin Murâd. 

 

261-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Kerîm bin Hüseyin el-kasâb ma‘a Muharrem el-câbî. 

Budur ki mezkûr Kerîm mahfel-i kazâda mezbûr Muharrem mahzarında i‘tirâf idüp 

vakf akçadan beşyüz akça alup kabz idüp Sırçalı Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi 

bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene isnâ ve elf Recebü’l-müreccebi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile altmışbeş akça icâreye kabûl etdim deyüp ve zarar-ı mâla 

Mehmed bin Yûsuf kefîl-i bi’l-mâl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî 11 Zî’l-ka‘de 

sene isnâ ve elf (11 Zî’l-ka‘de 1002 / 29 Temmuz 1594). 

‘Abdurrahman Efendi (bin) Sefer Hoca, Reyhân bin Bayramlu, Sefer bin Yûsuf. 

 

261-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hûbân bint-i Yûsuf ma‘a Câbî Muharrem. 



584 

 

Budur ki mezkûre Hûbân ikrâr idüp oğlu Muslî zimmetinde bin akça asıldan ve bin 

akça mu‘âmeleden cümle ikibin akça olup ben ‘uhdeme aldım ve meblağ-ı mezbûra havlu-i 

Yaka’da hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene ikiyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde câbî-i mezbûr ikrârın tasdîk 

idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (11-20 Zî’l-ka‘de 1002 / 29 

Temmuz- 7 Ağustos 1594). 

Hüseyin Çavuş bin ‘Alî, diğer Mustafâ, İbrâhîm bin Lutfî ve gayruhum. 

 

261-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Müslime bint-i Ahmed ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî. 

Budur ki Müslime Hatun bint-i Ahmed mahfel-i kazâda mezbûr Muharrem mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan bundan akdem bin akça alup kabz idüp Sâhibyakası’nda Türbe-i 

Celâliye Yeri’nde hudûdu meşhûr bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm 

sene isnâ ve elf Recebü’l-müreccebi gurresinden yüzelli akçaya icâreye kabûl etdim didikde 

mukırre-i merkûme Müslime Hatun’un ikrârın câbî-i mezkûr Muharrem kabûl ve tasdîk idüp 

gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî 14 Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1002 / 1 

Ağustos 1594).  

Memi bin Mehmed, Sefer bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

261-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i İbrâhîm Çelebi ve Muharrem bin Memi ma‘a Memi Beg bin Mehmed. 

Budur ki mezkûr Memi Beg mahfel-i kazâda Câbî Muharrem mahzarında ikrâr idüp 

vakf akçadan merkûmân Kâtib İbrâhîm Çelebi ve Câbî Muharrem yedinden bin akça alup 

kabz idüp Sincârî Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-

teslîm ve’t-tesellüm sene isnâ ve elf Zî’l-ka‘desinin onuncu gününden ilâ temâmü’s-sene 

yüzelli akçaya icâreye kabûl etdim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın bi’l-mukâbele tasdîk 

idüp talebleri ile kayd olundu hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer Zî’l-ka‘de sene 1002 (15 Zî’l-

ka‘de 1002 / 2 Ağustos 1594). 

Sefer bin Yûsuf, Mahmud bin ‘Alî, İsmâ‘îl bin Mehmed, Ramazân Hoca bin Mehmed. 

  

261-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hamza bin Bekdâş ma‘a câbî Muharrem bin Memi.  

Budur ki mezkûr Hamza ikrâr idüp Ahmed nâm kimesne zimmetinde olan akça 

kefâletinden bin akça asıldan ve bin akça rıbhdan cümle ikibin akça olup Kösteretaşı’nda 

Çamaşırbağı dimekle meşhûr olan bağımı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene ikiyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde Pîr Ahmed bin 

Kara Pîrî kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (15 Zî’l-ka‘de 1002 / 

2 Ağustos 1594). 

Memi Çelebi el-kâtib, Hâcı Efendi el-müderris, Mevlânâ Mahmûd Efendi ibn Ahmed 

ve gayruhum. 

 

262-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdî bin Ahmed ma‘a Muharrem bin Memi el-câbî. 
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Budur ki mezkûr ‘Abdî vakf akçadan beşyüz akça deynimdir Ezelî-zâde Mahalesi’nde 

hudûdu meşhûr olan  evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene yetmişbeş akça icâreye kabûl idüp ‘Ömer Hoca kefîl-i bi’l-mâl olup kayd 

olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (11-20 Zî’l-ka‘de 1002 / 29 Temmuz- 7 

Ağustos 1594). 

İbrâhîm Çelebi el-kâtib, Halîl bin ‘Osmân, İbrâhîm Dede bin Halîl. 

  

262-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i İbrâhîm bin Mûsâ ma‘a Muharrem bin Memi. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin akça olup 

Sadırlar’da olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene üçyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde câbî tasdîk idüp kayd olundu 

hurrire fî’t-târîh el-mezbûr  (11-20 Zî’l-ka‘de 1002 / 29 Temmuz- 7 Ağustos 1594).  

‘Abdurrahman Efendi el-imâm, Velî Beg bin Karaman, Mevlânâ Muhyiddîn. 

Zikr olan akçanın bin akçası karındaşı Yitilmiş deyni olan akçadır. 

 

262-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bâli Beg ibn Nasûh ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib.  

Budur ki mezkûr Bâli Beg meclis-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimde ikibin 

akça olup Yarıçak Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene 

isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ sene-i kâmile üçyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde 

kâtib-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene isnâ ve elf (21-30 

Zî’l-ka‘de 1002 / 8-17 Ağustos 1594). 

Halîl bin ‘Osmân, Sungur el-muhzır. 

 

262-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Ahmed bin Cemâl ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Ahmed vakf akçadan zimmetimde dörtbin akça olup Şeyh‘osmân 

Mahallesi’nde olan evlerde ve Kovanağzı’nda olan bağlardaki hissemi bey‘ idüp  sene isnâ 

ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene dörtyüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde 

kâtib-i mezbûr ikrârın tasdîk idüp mâ-vaka‘a kayd olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 

isnâ ve elf (21-30 Zî’l-ka‘de 1002 / 8-17 Ağustos 1594). 

Mîrzâ bin Sarı, ‘Alî bin İbrâhîm mîr-i âb. 

 

262-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Alî bin İbrâhîm mîr-i âb-ı Konya ma‘a İbrâhîm Çelebi el-mezbûr. 

Budur ki mezkûr ‘Alî vakf akçadan dörtbin akça alup Şeyh‘osmânrumî Mahallesi’nde 

olan evlerde ve Kovanağzı’ndaki bağlarda olan hissemi bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi 

gurresinden ilâ sene-i kâmile döryüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde Kerîm bin 

Mehmed nâm kimesne kefîl-i bi’l-mâl olup kayd olundu hurrire fî evâhir-i Zî’l-ka‘de sene 

isnâ ve elf (21-30 Zî’l-ka‘de 1002 / 8-17 Ağustos 1594). 

İsmâ‘îl bin Mehmed, Mîrzâ bin Sarı, Ahmed bin Cemâl. 
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262-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i Hızır veled-i Satı ve Hızır veled-i Asılbegi ma‘a İbrâhîm Çelebi. 

Budur ki mezkûrân Hızır ve diğer ikrâr idüp vakf akçadan zimmetimizde ikibin akça 

olup İçkal‘a Mahallesi’nde olan evlerimizi ve Kiraslı havlusunda hudûdu meşhûr olan 

bağlarımızı bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene isnâ ve elf Recebi gurresinden ilâ sene-i kâmile 

dörtyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırrân-ı merkûmânın ikrârların kâtib-i 

mezbûr tasdîk idüp kefîl taleb eyledikde Murâd bin Satı ve Arslan bin Seyis Asılbegi kefîl-i 

bi’l-mâl olup kayd olundu hurrire fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Zî’l-ka‘de 1002 / 8-17 Ağustos 

1594). 

(...silik...) Halîfe bin Bâli, Hâcı ‘Alî bin Mûsâ, Halîl bin ‘Osmân, İbrâhîm bin Mûsâ, 

Hızır bin ‘Abdurrahman. 

 

263-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin İbrâhîm ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib be-evkâf-ı 

(...silik...). 

Budur ki mezkûr Mehmed meclis-i kazâda mezkûr İbrâhîm Çelebi mahzarında ikrâr 

idüp evkâf-ı mezbûre mâlından kâtib-i mezbûr yedinden bin akça alup kabz idüp Akbaş 

Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene hamse ‘aşere ve elf 

Muharremi gurresinden ilâ temâmü’s-sene binelli akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın 

kâtib-i mezbûr tasdîk idüp gıbbe’t-taleb kayd olundu evâhir-i şehr-i Şa‘bân sene hamse 

‘aşere ve elf (21-30 Şa‘bân 1015 / 22-30 Aralık 1606). 

Mehmed Ağa bin Mehmed Pâşâ ve Mehmed Çavuş bin Nûrullah ve Ahmed bin Halîl, 

Mehmed bin (...silik...), Hoca Şa‘bân Derzi. 

Meblağ-ı mezbûrun beşyüz akça (...silik...) oğlu Halîl yedinden mütevelli-i sâbık 

Mehmed (...silik...) olduğuna mütevelli (...silik...) şâhid olup sicill-i mahkemeye kayd 

olunmuşdur evâsıt-ı (...silik...) sene 1026. 

 

263-2 Vakıf Borcu Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm Çelebi el-kâtib ma‘a Mustafâ bin Muharrem. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm Çelebi meclis-i kazâda mezkûr Mustafâ mahzarında ikrâr 

idüp mezkûr Mustafâ’nın karındaşı Ahmed zimmetinde vakf akçadan üçbin akça olup hâlâ 

taleb ve da‘vâ eyledüğümde inkâr idüp ‘akîbe’l-istişhâd Mehmed Halîfe ibn Ümmet ve 

Ahmed Halîfe ibn İbrâhîm nâm kimesneler hâzırân olup sicilde mestûr olduğu üzere üçbin 

akça karındaşı müteveffâ-yı mezbûr zimmetindedir ölüp üzerinde kaldı deyu şehâdet 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup meblağ-ı mezbûr vakf içün hükm 

olundukdan sonra vâris-i mezbûr yedinden ikibinaltıyüz akçasını alup kabz idüp dörtyüz 

akçasını mütevelli-i sâbık Mehmed Çelebi alup kabz itmeğin zimmetinde bâkî bir akça 

kalmadı didikde ikrârı kayd şud evâhir-i Zî’l-ka‘de sene hamse ‘aşere ve elf (21-30 Zî’l-

ka‘de 1015 / 20-29 Mart 1607). 

Hâcı Nebî bin ‘İvaz, ‘Alî Beg bin Seydî Mahmûd ve ‘Osmân Beşe Çukadâr ve 

gayruhum. 

   

263-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mustafâ bin Muharrem ma‘a kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi. 
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Budur ki mezkûr Mustafâ meclis-i kazâda işbu kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi 

yedinden iki(bin)altıyüz akça alup kabz idüp Hâcıeymir Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan 

evlerimi  bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene hamse ‘aşere ve elf Zî’l-ka‘desi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene üçyüzdoksan akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârı kâtib-i mezbûr talebi 

ile kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de hamse ‘aşere ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1015 / 28 

Şubat- 9 Mart 1607). 

‘İnde’ş-şuhûd-ı mâ-sebk. 

 

263-4 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Budur ki merhûm Karabıçak-zâde vakf eylediği akçaya kâtib olan İbrâhîm Çelebi bin 

Budak mahfel-i kazâda işbu merhûm Mahmûd Hoca Beg oğlu ‘İvaz mahzarında ikrâr idüp 

merhûm-ı merkûm Mahmûd Hoca zimmetinde vakf akçadan bin akça kalup sicill-i 

mahfûzda mestûr ve mukayyed olmağın ber-mûcib-i sicil meblağ-ı mezbûr bin akçayı 

mezkûr ‘İvaz yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim zimmetinde bir akça kalmadı didikde 

mukırr-ı merkûm Kâtib İbrâhîm Çelebi’nin ikrârın bi’l-mukâbele mezkûr ‘İvaz tasdîk idüp 

talebi ile kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de sene hamse ‘aşere ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 

1015 / 28 Şubat- 9 Mart 1607). 

‘Abdî Hoca bin Emrullah Hoca, Yahyâ Beg bin Seydî Mahmûd, Mahmûd bin ‘Alî ve 

gayruhum. 

 

263-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin İbrâhîm Çavuş ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Süleymân meclis-i kazâda işbu Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında 

ikrâr idüp kâtib-i mezbûr İbrâhîm yedinden babam merkûm İbrâhîm vakf akçadan bir mikdâr 

akça alup kabz idüp ziyâdedir deyu taleb idüp babam merkûm İbrâhîm beşyüz akça alduğu 

ma‘lûmumdur hâlâ zikr olan beşyüz akça mukâbelesinde Yediler nâm mahallede vâlidem 

merhûme Emîne Hatun’dan intikâl evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-

tesellüm sene hamse ‘aşere ve elf Zî’l-ka‘desi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yetmişbeş 

akçaya icâreye kabûl itdim didikde mukırr-ı merkûm Süleymân’ın ikrârın mukırr lehu el-

mezbûr Kâtib İbrâhîm Çelebi bi’l-mukâbele kabûl ve tasdîk idüp talebi ile kayd olundu 

hurrire fî evâ’il-i Zî’l-ka‘de hamse ‘aşere ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1015 / 28 Şubat- 9 Mart 

1607). 

Veled Efendi bin ‘Âşık, ‘Osmân Çelebi bin Derviş, Yûsuf bin Mûsâ, Hâcı Nebî bin 

‘İvaz. 

 

263-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Ahmed Efendi ibn Mehmed ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Ahmed Efendi meclis-i kazâda kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan müteveffâ Ütücü Hasan zimmetinde olan beşyüz akçayı 

devr-i şer‘î ile kendü üzerime alup kabz eyledim lâzımü’l-edâ deynimdir ve çuka bahâsından 

yetmişbeş akça dahî cem‘an beşyüzyetmiş akça lâzımü’l-edâ deynimdir didiği kâtib-i 

mezbûr talebi ile kayd olundu evâ’il-i Zî’l-ka‘de hamse ‘aşere ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1015 / 

28 Şubat- 9 Mart 1607). 

Mehmed Çelebi ve Mehmed Ağa ve Mehmed Çavuş el-emîn ve gayruhum. 
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Ba‘dehu meblağ-ı mezbûru mezkûr İbrâhîm Çelebi meclis-i kazâda mezkûr Ahmed 

Efendi mahzarında ikrâr idüp meblağ-ı mezbûr beşyüz akçayı bi’t-temâm alup kabûl ve kabz 

eyledim zimmetinde bâkî bir akça kalmadı didikde ikrârı kayd olundu evâ’il-i Zî’l-ka‘de 

sene (...silik...). 

 

264-1 Böyle Bir Sayfa Yok 

(Defter numaralanma sırasında bu numara sehven atlanmış olmalı) 

 

265-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Hasan bin Mehmed el-mûtâf ‘an Mahalle-i Şeyhahmed ma‘a İbrâhîm 

Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Hasan mahfel-i kazâda merkûm Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında 

ikrâr idüp bundan akdem mütevelli Mustafâ Çavuş zîde kadruhu yedinden binikiyüz akça 

alup kabz idüp mahalle-i mezbûrede ma‘lûmü’l-hudûd evlerimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene hamse Recebü’l-müreccebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene 

yüzseksen akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-i mezbûr 

bi’l-mukâbele kabûl ve tasdîk idüp gıbbe’t-taleb ketb olundu. 

Mustafâ bin Mehmed, Muhyiddîn Halîfe bin Ümmet ve Derviş Çelebi oğlu ‘Osmân ve 

gayruhum. 

 

265-2 Vakıfdan Alınan Borç Devri Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm bin Hâcı ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr İbrâhîm meclis-i kazâda kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi mahzarında 

ikrâr idüp vakf akçadan bin akça karındaşım Muslî üzerinde olup hâlâ meblağ-ı mezbûru ben 

kendü üzerime alup kabz idüp Hocafârûk Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi vakf 

içün bey‘-i bi’l-vefâ ile bey‘ idüp sene hamse ve ‘aşere ve elf Recebü’l-müreccebi 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüzelli akça icâreye kabûl eyledim didikde zarar-ı mâla 

karındaşı mezkûr Muslî kefîl-i bi’l-mâl olup kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi mahzarında kayd 

olundu evâ’il-i Zî’l-ka‘detü’l-harâm sene hamse ‘aşere ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1015 / 28 

Şubat- 9 Mart 1607). 

‘Ömer Dede bin Arslan ve Süleymân bin Mustafâ ve ‘Abdî Çelebi el-kâtib ve 

gayruhum. 

 

265-3 Vakıf Borcu Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye-i Şeyhî Efendi el-vasî-i evlâd-ı merhûm Mehmed Çelebi ibn Ahmed Çelebi. 

Budur ki merhûm Mehmed Efendi evkâfı mütevellisi kâ’im-makâmı İbrâhîm Çelebi 

ibn Budak nâm kimesne mahfel-i kazâda merhûm Mehmed Çelebi ibn Ahmed nâm 

müteveffânın eytâmına kıbel-i şer‘den vasî olup muhallefâtına vesâyet hasebiyle vâzı‘ü’l-

yed olan fahrü’s-sâdât ve’l-müderrisîn Şeyhî Efendi mahzarında da‘vâ idüp mezkûr Mehmed 

Çelebi’den vakf-ı mezbûrdan altıbinsekizyüzyetmişbeş akça olup bundan akdem beşbinini 

mütevelli-i sâbık Mustafâ Çavuş’a mezkûr Mehmed Çelebi edâ etdi makbûlümdür ve 

ma‘lûmumdur ve bâkî binsekizyüzyetmişbeş akça olup ve yüzyirmibeş akça mu‘âmele 

cem‘an ikibin akça olur vefât idüp zimmetinde kaldı muhallefâtından taleb iderim mezkûr 

Seydî Efendi’ye bi’l-muvâcehe su’âl olundukda müteveffâ-yı mezbûrun vakf-ı mezbûra zikr 
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olunan mikdâr meblağ deyni olduğun bilmezim deyüp mezkûr İbrâhîm Çelebi’den da‘vâsına 

mutâbık beyyine taleb olundukda Hüsâm Halîfe ibn el-Hâc Ahmed ve ‘Abdurrahman bin 

Bâli nâm kimesneler hâzırân olup mezkûr Mehmed Çelebi zimmetinde vakf-ı mezbûrdan 

altıbinsekizyüzyetmişbeş akça olup beş binini mütevelli-i sâbık Mustafâ Çavuş alup vakf 

içün kabz idüp binsekizyüzyetmişbeş akça bâkî olup zikr olunan sekizyüzyetmişbeş akça 

yüzyirmişbeş akçaya mu‘âmele olunup cem‘an asl-ı mâl ve mu‘âmele ikibin akça mezkûr 

Mehmed Çelebi vefât idüp zimmetinde kaldı bu husûsa şâhidleriz ve şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer‘iye eylediklerinde gıbbe’t-ta‘dîli’ş-şer‘î ve’t-tahlîfü’l-‘âdî hayyiz-i 

kabûlde vâki‘ olup ve mezkûr İbrâhîm Çelebi meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed 

Çelebi’den alunmaduğuna ve âhara havâle olunmadığına yemîn idüp meblağ-ı mezbûr hükm 

olundukdan sonra meclis-i şer‘de mezkûr Şeyhî Çelebi meblağ-ı mezbûr ikibin akçayı 

müteveffâ-yı mezbûrun mâlından mezkûr İbrâhîm Çelebi’ye bi’t-temâm edâ idüp mezkûr 

İbrâhîm Çelebi ikibin akçayı kabz idüp ve kabz itdüm deyu ikrâr dahî idüp mezkûr Şeyhî 

Efendi bi’l-muvâcehe tasdîk itdikde berâ’ata hükm olunduğu mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb tahrîr 

olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i Zî’l-ka‘de sene hamse ‘aşere ve elf (1-10 Zî’l-ka‘de 1015 / 28 

Şubat- 9 Mart 1607). 

Mehmed Çavuş emîn-i mahkeme, ‘Abdî Çelebi el-kâtib, ‘Osmân Çelebi el-kâtib, 

Süleymân bin Halîl ve gayruhum. 

 

265-4 Vakıf Alacağını Aldığını Tescîl 

Budur ki Türbe-i Celâliye Mahallesi’nden hadd-i bulûğda bulûğuna mu‘terif olan 

‘Abdî Çelebi ibnü’l-merhûm Mehmed Çelebi Karabürçek-zâde Evkâfı’nın kâ’im-makâm-ı 

mütevellisi olan İbrâhîm Çelebi bin Budak muvâcehesinde bi’t-tav‘ i‘tirâf idüp Kürden nâm 

havluda vâki‘ bağdan hisse-i mu‘ayyenemi mütevelli-i merkûma vakf içün ikibin akçaya bi-

tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp târîh-i kitâbdan kabz-ı semen ve teslîm-i mebî‘ eyledikden sonra 

sene-i kâmile gâyetine varınca üçyüz akçaya isticâr etdüm didikde kâ’im-makâm-ı 

mütevelli-i mezbûr vicâhen tasdîk eyledi tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer min şehr-i Zî’l-

ka‘de sene hamse ‘aşere ve elf (14 Zî’l-ka‘de 1015 / 13  Mart 1607).  

Şuhûdü’l-hâl Hüsâm Halîfe el-kâtib ve Ahmed Halîfe ibn İbrâhîm ve’s-sâbıkûn ve 

gayruhum. 

  

266-1 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd. 

Merhûm Mehmed Çelebi Evkâfı kâ’im-makâmı İbrâhîm Çelebi bin Budak nâm 

kimesne mahfel-i kazâda Mahmûd bin Memi mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûrdan 

mezkûr babasına üçbin (akça) virüp Debbâğlar’da vâki‘ hudûdu ma‘lûm evimi rehn almış 

idin hâlâ babası vefât itdikde fekk-i rehn idüp meblağ-ı merkûmu mezbûr Mahmûd’dan 

senin muhallefâtından bi’t-temâm alup zimmetini ibrâ idüp meblağ-ı mezbûru vakf içün 

kabz itdim ‘alâka kalmadı deyücek mukırr-ı merkûmun ikrâr-ı meşrûhun mukırr lehu el-

mesfûr Mahmûd bi’l-muvâcehe kabûl ve tasdîk itdükde mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu 

evâsıt-ı şehr-i Zî’l-ka‘de sene hamse ‘aşere ve elf (11-20 Zî’l-ka‘de 1015 / 10-19 Mart 

1607). 

Süleymân bin Mustafâ, Mehmed Çavuş, Derviş bin Şehsûvâr ve gayruhum. 
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266-2 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Oldur ki merkûm Karabıçak-zâde Mehmed Çelebi Evkâfı’na bi’l-fi‘l mütevelli olan 

Mustafâ Çavuş’un kâ’im-makâmı olan İbrâhîm Çelebi İbci-zâde dimekle ma‘rûf Yahyâ 

Çelebi ibnü’l-mezbûr Seydî Mahmûd mahzarında ikrâr ve i‘tirâf idüp merhûm-ı mezbûr 

Seydî Mahmûd’un karındaşı mukırr-ı atî olan Muharrem Çelebi üzerinde yedibin akça 

kalmış idi deyu da‘vâ etdiğimde dörtbin akça zuhûr idüp ziyâdesi sâbit olmayıcak zikr 

olunan dörtbin akçayı mezbûr Yahyâ Çelebi yedinden bi’t-temâm alup vakf-ı mezbûr içün 

kabz ve tesellüm eyledim min ba‘d vakf-ı mezbûr akçasından merkûm-ı mezbûr Muharrem 

Çelebi deyninden ve gayrıdan mezbûr Yahyâ Çelebi zimmetinde aslâ bir akça ve bir habbe 

bâkî kalmadı deyu ikrâr ve i‘tirâf eyledikde mukırr-ı mezbûru ikrâr-ı meşrûhunda merkûm 

Yahyâ Çelebi dahî vicâhen ve şifâhen tasdîk ve ‘akd idüp mâ-vaka‘a bi’t-taleb kayd olundu 

hurriren  fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘deti’l-mübârek sene hamse ve ‘aşere ve elf (11-20 Zî’l-ka‘de 

1015 / 10-19 Mart 1607). 

Şuhûd el-Hâc Sâlih bin İbrâhîm, Memi Beg ibn Dede, Rıdvân bin Hızır, ‘İsma‘îl Hoca 

ibn Hasan, ‘Abdî ibn Emrullah Hoca, Mehmed bin Emrullah Hoca ve gayruhum. 

 

266-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı oldur ki Derviş bin ‘Abdullah işbu kâ’im-makâm-ı mütevelli İbrâhîm 

Çelebi muvâcehesinde i‘tirâf idüp Vakf-ı Karapürçek-zâde’den bin nakd akçaya İçkal‘a’da 

vâki‘ yerü biz Kethüdâ evi dimekle ma‘rûf evimi bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp târîh-i kitâbdan 

ilâ temâmü’s-sene yüzelli akçaya isticâr etdim didikde mütevelli-i merkûm tasdîk eyledi fî 

15 Zî’l-ka‘de sene 1015 (15 Zî’l-ka‘de 1015 / 14 Mart 1607). 

Şuhûdü’l-hâl Mevlânâ Ahmed bin Yûsuf, Yahyâ Beg bin Seydî Mahmûd, Molla 

Mehmed bin Himmet ve gayruhum mine’l-hâzırîn. 

 

266-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Bayramlu bin Tokün(?) ‘an Karye-i Gödeler  ma‘a İbrâhîm Çelebi el-

kâtib. 

Budur ki mezkûr Bayramlu meclis-i kazâda işbu kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi 

mahzarında ikrâr idüp mukaddemâ zimmetimde beşyüz akça olup hâlâ karye-i mezbûrede 

hudûdu meşhûr olan evlerimi vakf içün bi-tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp sene hamse ‘aşere ve elf 

Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yetmişbeş akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın 

kâtib-i mezbûr tasdîk idüp kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Zî’l-ka‘de sene hamse ‘aşere ve elf 

(11-20 Zî’l-ka‘de 1015 / 10-19 Mart 1607). 

Kaplan Beg ibn ‘Abdurrahman ve Hüseyin Efendi ve Süleymân bin Mustafâ ve 

gayruhum. 

 

266-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Merhûm Karabıçak-zâde Mehmed Efendi Evkâfı mütevellisi kâ’im-makâmı olan 

İbrâhîm Çelebi ibn Budak nâm kimesne ‘Abacıoğlu Mehmed mahzarında ikrâr idüp bundan 

akdem vakf-ı mezbûrdan mezkûr Mehmed üçbin akça alup ikibinini târîh-i kitâbdan 

mukaddem alınmış idi hâlâ binin dâhî alup zimmetini ibrâ idüp zimmeti berî oldu vakfa 

‘alâkası kalmadı deyüp mezkûr Mehmed bi’l-muvâcehe tasdîk itdüğü gıbbe’t-taleb kayd 

olundu hurrire fî evâ’il-i şehr-i Muharremi’l-harâm fî şuhûr sene sitte ‘aşere ve elf (1-10 

Muharrem 1016 / 28 Nisan- 7 Mayıs 1607). 
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‘Osmân Çelebi ibn Derviş, Mehmed bin Hızır Dede, Nûrullah bin Baba ‘Acem, ‘Abdî 

Çelebi ibn Mustafâ Çelebi. 

 

267-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘İbâd bin Mehmed ma‘a İbrâhîm Çelebi. 

Budur ki ‘İbâd bin Mehmed meclis-i kazâda işbu Kâtib İbrâhîm Çelebi mahzarında 

ikrâr idüp bundan akdem babam merhûm Mehmed kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi yedinden 

bin akça alup kabz idüp hâlâ zikr olunan bin akça babam muhallefâtından ben alup kabz idüp 

Akbaş Mahalle’de ma‘lûmü’l-hudûd evlerde babamdan intikâl iden hisse-i şâyi‘amı bey‘-i 

bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene sitte ‘aşere ve elf Muharremü’l-harâmı 

gurresinden ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûm 

‘İbâd’ın ikrârın kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi mukırr lehu tasdîk idüp kefîl taleb itdikde 

birâderi Halîl bin Mehmed kefîl olup gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Safer sene 

sitte ‘aşere ve elf (1-10 Safer 1016 / 28 Mayıs- 6 Haziran 1607). 

Mehmed Çelebi bin Hızır, Yahyâ Beg bin Seydî Mahmûd, Kaplan Beg bin 

‘Abdulvekîl,  Hüseyin Halîfe bin Ahmed el-hatîb, Süleymân bin Halîl ve gayruhum. 

 

267-2 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm Çelebi kâ’im-i mütevelli-i Karapürçek-zâde Efendi. 

Mezkûr İbrâhîm Çelebi mahfel-i kazâda işbu Yahyâ ve Mehmed ibn Seydî Mahmûd 

mahzarında ikrâr idüp merhûm-ı mezbûr evkâfından mezkûrân Yahyâ ve Mehmed’in 

babaları mezkûr Seydî Mahmûd zimmetinde beşbin akça dolab bahâsından müsbet akça olup 

ve ‘ammileri Muharrem nâm müteveffâ zimmetinde yedibin akça olup mezkûrân Seydî 

Mahmûd ve Muharrem vefât itmeğin muhallefâtlarından vârisleri olup muhallefâtlarına 

vâzı‘ü’l-yed olan merkûmân Yahyâ ve Mehmed yedlerinden mezkûr Seydî Mahmûd 

zimmetinde olan beşbin akçayı ve mesfûr el-Hâc Muharrem zimmetinde olan yedibin nakd 

akçayı bi’t-temâm ve’l-kemâl kâ’im-makâmlığım hasebiyle vakf içün kabz idüp 

zimmetlerini ibrâ etdim vakf-ı mezbûrdan mezkûrların zimmetinde bir akça ve bir habbe 

kalmadı ba‘de’l-yevm meblağ-ı mezbûra müte‘allık te‘addî ve yahud mütevelliden bi’z-zât 

ve bi’l-vâsıta da‘vâ ve nizâ‘ sâdır olursa lede’l-hükkâmü’l-kirâm mesmû‘a olmaya deyücek 

mukırr-ı merkûm kâ’im-makâm İbrâhîm Çelebi’nin ikrâr-ı meşrûhunu mukırr lehümâ el-

mesfûrân Yahyâ ve Mehmed bi’l-muvâcehe kabûl ve tasdîk itdikde mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb 

tahrîr olundu hurrire fî evâsıt-ı şehr-i Saferi’l-muzaffer min şuhûr sene sitte ‘aşere ve elf (11-

20 Safer 1016 / 7-16 Haziran 1607). 

Mûsâ Efendi ibn Mehmed, el-Hâc Üveys bin Şükrân, Hâcı bin Hızır, ‘Abdurrahman 

Çelebi ibn Bâli Efendi, Mustafâ bin Muharrem, Hasan Çavuş ibn Mahmûd Çavuş, Kaplan 

Beg ibn Öküz Çavuş ve gayruhum. 

 

267-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Süleymân bin Mahmûd ma‘a İbrâhîm Çelebi kâ’im-makâm-ı 

mütevelli ve tâtib. 

Budur ki mezkûr Süleymân ikrâr idüp vakf akçadan kâtib-i mezbûr İbrâhîm Çelebi 

yedinden bin akça alup kabz idüp Çirkâbayağı nâm mahallede hudûdu meşrûh olan evimi 

vakfa bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene sitte ‘aşere ve elf Muharremi gurresinden ilâ temâmü’s-

sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın mezkûr İbrâhîm Çelebi tasdîk idüp 
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mezkûr Süleymân’ın babası Mahmûd bin Hasan mezbûr emriyle kefîl-i bi’l-mâl olup mâ-

vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd şud evâsıt-ı şehr-i Safer sene sitte ‘aşere ve elf (11-20 Safer 1016 / 

7-16 Haziran 1607).  

Mahmûd bin Hâcı Mehmed ve Kaplan Beg bin ‘Abdurrahman, Üveys Beg bin Şükrân 

ve Ahmed bin Halîl ve gayruhum. 

 

267-4 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kaplan Beg ibn ‘Abdurrahman ma‘a İbrâhîm Çelebi bin Budak el-

kâtib. 

Budur ki Konya’dan Kaplan Beg ibn ‘Abdurrahman mahfel-i kazâda kâtib-i mezbûr 

İbrâhîm Çelebi mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan Kâtib İbrâhîm Çelebi yedinden beşbin 

akça alup kabz idüp bir kor kılıç ki kemerdir (boş) baktalı(?) Dımaşkî demürlü ve bir kübûdî 

kürklü yeşil çuka ferâce zikr olan beşbin akça mukâbelesinde rehn virdüm teslîm etdim ve 

çuka bahâsından bin akça dahî borcumdur zikr olan bin akçayı sene sitte ‘aşere ve elf 

Muharremü’l-harâmı gurresinden altı ayda bir virüp teslîm idicek oldum didikde mukırr-ı 

merkûm Kaplan Beg’in ikrârın mezbûr Kâtib İbrâhîm Çelebi bi’l-mukâbele kabûl ve tasdîk 

idüp talebi ile kayd olundu hurrire fî evâsıt-ı Safer sene sitte ‘aşere ve elf (11-20 Safer 1016 / 

7-16 Haziran 1607). 

Hüseyin Hoca bin Ahmed el-hatîb, Mehmed Çelebi bin Hızır el-kâtib. 

 

268-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Kadem bin ‘Alî el-kasâb ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Kadem ikrâr idüp Gödeoğlu işbu ‘Alî Beg üzerinde olan ikibin 

akçayı hâlâ ben üzerime alup kabz idüp vakfa deynim olmağın Kovanağzı nâm havluda 

hudûdu meşhûr olup Gödeoğlu hatunundan alduğum bağımı vakfa bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene sitte ‘aşere ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene dörtyüz akça icâreye kabûl 

eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-i mezbûr kabûl ve tasdîk idüp mâ-vaka‘a 

bi’t-taleb kayd olundu evâ’il-i Receb sene sitte ‘aşere ve elf (1-10 Receb 1016 / 22-31 Ekim 

1607). 

el-kefîl-i bi’l-mâl İbrâhîm bin Resûl ‘an Mahalle-i Öylebanladı mezkûr Kadem 

oğludur. 

Hüseyin Halîfe bin Hâcı Ahmed, Muslî Çelebi bin Mahmûd, Hâcı bin Derviş ve 

Celâsin bin Ertaydı ve gayruhum. 

 

268-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed Beg bin ‘Abdullah ma‘a İbrâhîm Çelebi el-mezbûr. 

Budur ki mezkûr Mehmed Beg ikrâr idüp evkâf-ı mezbûre mâlından zimmetimde 

beşyüz akça olup kabz idüp vakfa deynim olmağın mukâbelesinde Hocacihân havlusunda 

Buldukoğlu’ndan alduğum bağ yerimi vakfa bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene sitte ve ‘aşere ve elf 

Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüz akça icâreye kabûl eyledim didikde ikrârın kâtib-i 

mezbûr tasdîk idüp mâ-vaka‘a bi’t-taleb kayd olundu evâsıt-ı Receb sene sitte ‘aşere ve elf 

(11-20 Receb 1016 / 1-10 Kasım 1607). 

Hüseyin Halîfe bin Hâcı Ahmed, Ahmed bin Halîl ve Muslî Çelebi bin Ahmed ve 

gayruhum. 
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268-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mahmûd bin Hâcı ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib ve kâ’im-makâm-ı 

mütevelli. 

Budur ki mezkûr Mahmûd ikrâr idüp mezkûr evkâf mâlından zimmetimde bin akça 

olup hâlâ vakfa deynim olmağın Şehrî Irmağı’nda hudûdu meşhûr olan bağımı vakfa bey‘-i 

bâtla bey‘ idüp ba‘de’t-teslîm ve’t-tesellüm sene sitte ve ‘aşere ve elf Recebi gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın kâtib-i 

mezbûr tasdîk idüp kefîl taleb eyledikde babası Hâcı bin Sıddîk ve Mehmed bin Yûsuf Bâli 

Karahisâr emr ve kâbulü hâviye kefâletiyle kefîl-i bi’l-mâl olduk dediklerinde mâ-vaka‘a 

gıbbe’t-taleb kayd olundu evâsıt-ı şehr-i Şa‘bân sene sitte ‘aşere ve elf (11-20 Şa‘bân 1016 / 

1-10 Aralık 1607). 

Şeyh Yahyâ bin Mehmed, Mugallid Mehmed bin İbrâhîm, Yûsuf Halîfe bin Mûsâ. 

 

268-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Sinân bin Mustafâ ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr Sinân meclis-i kazâda işbu evkâf-ı mezbûre kâtibi İbrâhîm Çelebi 

mahzarında ikrâr idüp vakf akçadan kâtib-i mezbûr yedinden bin akça alup kabz idüp 

Biremânî Mahallesi’nde hudûdu meşhûr olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene sitte ‘aşere ve 

elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde zikr 

olan evin derkine Usta Hüsâm bin Halîl ta‘yîn olup kayd olundu hurrire fî evâ’il-i Şevvâl 

sene sitte ‘aşere ve elf (1-10 Şevvâl 1016 / 19-28 Ocak 1608). 

Nûrî Beg ibn Hâcı Ahmed, Yûsuf bin Mûsâ, Eymîr bin Halîl, Ahmed bin İbrâhîm ve 

gayruhum. 

 

268-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı İsmâ‘îl bin Hâcı Hamza ma‘a İbrâhîm Çelebi el-kâtib. 

Budur ki mezkûr İsma‘îl ikrâr idüp evkâf-ı mezbûre kâtibi İbrâhîm Çelebi yedinden 

vakf akçadan sekizyüz akça alup Mahalle-i Akbaş’da ma‘lûmü’l-hudûd evdeki hissemi bi-

tarîki’l-istiğlâl bey‘ idüp menzil-i mezbûru sene sitte ‘aşere ve elf Şevvâli gurresinden ilâ 

temâmü’s-sene yüzseksen akça icâreye kabûl eyledim didikde mukırr-ı merkûm İsma‘îl’in 

ikrâr-ı meşrûhunu mesfûr İbrâhîm Çelebi kabûl eyledikde meblağ-ı merkûma ‘İbâdullah bin 

Mehmed kefîl olduğu kayd şud evâ’il-i Şevvâl sene sitte ‘aşere ve elf (1-10 Şevvâl 1016 / 

19-28 Ocak 1608). 

Ahmed bin İbrâhîm, Yûsuf bin Mûsâ, Hüseyin Hoca Hatîb, ‘Osmân bin Hüseyin, 

İbrâhîm bin Hüseyin. 

 

269-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı İbrâhîm Çelebi el-mütevelli ma‘a Mehmed bin Mûsâ. 

Budur ki mütevelli-i mezkûr İbrâhîm Çelebi mezbûr Mehmed mahzarında ikrâr idüp 

vakf-ı mezbûrdan mezkûrda bin akça var idi mezkûrun babası mezkûr Mûsâ’dan hâlâ oğlu 

merkûmdan bi’t-temâm ahz ve kabz idüp asldan ve mu‘âmeleden ‘alâkası kalmadı didikde 

mukırr-ı merkûm İbrâhîm Çelebi’nin ikrârın mesfûr Mehmed kabûl itdüğü kayd şud evâhir-i 

Şevvâl sene sitte ‘aşere ve elf (21-29 Şevvâl 1016 / 8-16 Şubat 1608). 



594 

 

Mevlânâ Mustafâ Efendi bin Mehmed Beg, Hâcı Sefer bin Yûsuf, Velî Hoca bin 

Nasûh, Nasûh Hoca el-imâm. 

 

269-2 Vakıf Alacak Da‘vâsı 

Kazıyye el-emr-i kemâ zeber-i(?) fîhi el-fâkir ilâ lutf-ı rabbü’l-kadîr ‘Abdurrahman bin 

‘Alî el-kâdı bi-dârü’l-mülk Konya el-mahmiye es-sıddîk. 

Budur ki Konya’da vâki‘ merhûm Karabıçak-zâde vakf akçasına kâ’im-makâm-ı 

mütevelli ve kâtib olan İbrâhîm Çelebi ibn Budak meclis-i kazâda işbu bâ-‘inânü’l-hücce 

‘Abdî Hoca ibn Emrullah ve Ramazân bin Mustafâ nâm kimesneler mahzarında takrîr-i 

kelâm idüp Konya’da vâki‘ Hocacihân nâm mevzi‘de Hüsâm ‘Alî Sultân kurbunda Aşçı 

Mehmed yeri dimekle ma‘rûf olan üç kıt‘a yer ve Budak nâm kimesne bağına muttasıl olan 

yenice bağı bundan akdem Aşçıoğlu Muharrem bin Memi nâm müteveffânın mülkü olup 

hâl-i huyûtunda iken vakf akçadan dörtbin akça alup kabz idüp zikr olunan yerleri ve bağı 

bi-tarîki’l-istiğlâl vakf içün bey‘ idüp be-her sene altıyüz akçaya yine kendüye icâreye 

virülüp vakf içün rehn iken sâhib-i vakfın icâzeti yok iken mezkûrlara bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

ba‘dehu vefât itmeğin zikr olunan yerler ve bağ hâlâ meblağ-ı mezbûr dörtbin akçaya rehndir 

deyu da‘vâ ve taleb eyledüğümde merhûm-ı mezbûr Muharrem’in mûrisi olan Yahyâ Beg 

ibn Seydî Mahmûd yedinden meblağ-ı mezbûr dörtbin vakf akçayı bi’t-temâm ve’l-kemâl 

alup kabûl ve kabz eyleyüp zikr olunan yerlerin ve bağı fekk-i rehn eyledim vakf-ı mezbûra 

kat‘â ‘alâka ve medhâli kalmadı ba‘de’l-yevm keyfe mâ-yeşâ mülkiyet üzere zabt ve tasarruf 

eylesünler didikde mukırr-ı merkûm Kâtib İbrâhîm Çelebi’nin vech-i meşrûh olan ikrâr ve 

takrîrin mezkûrân ‘Abdî Hoca ve Ramazân bi’l-mukâbele ve’l-musâhaha kabûl ve tasdîk 

itdiklerinde mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu hurrire evâsıt-ı şehr-i Zî’l-ka‘de sene 

hamse ‘aşere ve elf (11-20 Zî’l-ka‘de 1015 / 10-19 Mart 1607). 

el-Hâc Sâlih bin İbrâhîm ve Molla ‘Alî bin Seydî Mahmûd, İsmâ‘îl Halîfe bin Hasan, 

Hâcı Mustafâ bin ‘Abdulgânî ve gayruhum. 

 

269-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı ‘Abdulcelil bin Mûsâ ma‘a Hüseyin Halîfe el-câbî.  

Budur ki mezkûr ‘Abdulcelîl meclis-i kazâda evkâf-ı merkûme câbîsi mezbûr Hüseyin 

Halîfe mahzarında ikrâr idüp Kaplan Beg oğlu ‘Abdulgânî üzerinde olan beşbin akçanın bin 

akçasın üzerime alup kabûl ve kabz idüp zikr olan bin akça vakfa deynim olmağın 

mukâbelede Tavuk nâm mahallede hudûdu meşhûr olan evimi vakfa bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene seb‘a ‘aşere ve elf Recebi gurresinden ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl 

eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın mezbûr câbî tasdîk idüp kayd şud evâhir-i 

Şa‘bân sene seb‘a ‘aşere ve elf (21-29 Şa‘bân 1017 / 30 Kasım- 8 Aralık 1608). 

Hâcı Sefer bin Ahmed ve Süleymân bin Mustafâ ve ‘Osmân bin Budak ve Habîb bin 

‘Abdullah, Süleymân bin Yûsuf ve gayruhum. 

 

269-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Nûrullah bin Mehmed ma‘a Hüseyin Halîfe el-câbî. 

Budur ki mezkûr Nûrullah ikrâr idüp evkâf-ı merkûmeden İsma‘îl bin Hâcı Hamza 

üzerinde ikibin akçayı hâlâ ben üzerime alup kabz idüp meblağ-ı mezbûr lâzımü’l-edâ vakfa 

deynim olup ‘Attârlar içinde hudûdu meşhûr olan dükkânımı vakfa bey‘-i bâtla bey‘ idüp 

sene seb‘a ‘aşere ve elf Ramazân’ı gurresinden ilâ temâmü’s-sene yüz akça icâreye kabûl 
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eyledim didikde mukırr-ı merkûmun ikrârın mezbûr Hüseyin Halîfe tasdîk idüp bi’t-taleb 

kayd şud hurrire fî evâsıt-ı Ramazân sene seb‘a ‘aşere ve elf (11-20 Ramazân 1017 / 19-28 

Aralık 1608). 

Hüseyin bin Hâcı İbrâhîm, ‘Osmân bin Budak, Süleymân Çelebi bin Halîl, Süleymân 

bin Mustafâ, Muharrem Çelebi bin Arslan ve gayruhum. 

 

270-1 Vakıfdan Alınan Borç İkrârı 

Kazıyye. 

Budur ki Memicân bin Mustafâ nâm kimesne mahfel-i kazâda işbu Karabıçak-zâde 

Efendi Vakfı mütevellisi olan Mehmed bin Mehmed mahzarında ikrâr idüp vakf-ı 

mezbûrdan bin akça alup sene semân ‘aşere ve elf Muharreminden ilâ temâmü’s-sene yüz 

akça mu‘âmele aldım sene temâmında bin akça asl-ı mâl ve ikiyüz akça mu‘âmele deynimdir 

deyüp mezkûr mütevelli tasdîk itdüğü kayd şud.  

Derviş bin Şehsûvâr, Şehsûvâr bin Mustafâ, Celâsin bin Ertaydı ve gayruhum. 

 

271-1 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Süleymân bin Sinân ma‘a Hüseyin câbî-i vakf-ı mezbûr. 

1.000 / Merkûm Süleymân câbî-i mezbûr mahzarında vakf-ı mezbûr mâlından 

zimmetimde bin akça olup Alacamescid Mahallesi’nde vâki‘ mülk menzilimi vakf-ı mezbûra 

meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde bey‘ idüp bin on sekiz Muharremi ibtidâsından ilâ 

temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye aldım didikde gıbbe’t-tasdîk. 

Ahmed Efendi ibn Yûsuf, Ahmed Beg bin Parsî, Şeker bin Süleymân ve gayruhum. 

  

271-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Nûrullah bin Mehmed ma‘a Hüseyin câbî-i vakf-ı me.  

1.000 / Merkûm Nûrullah mezbûr Hüseyin mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûr 

mâlından zimmetimde bin akça olup ‘Attârlar içinde mülk dükkânımı vakfa meblağ-ı 

mezbûr mukâbelesinde bey‘ idüp bin on yedi Şa‘bânından ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça 

icâreye ba‘de’t-tahliye kabûl itdim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka‘a kayd olundu tahrîren fî 

26 min Zî’l-ka‘de sene (...silik...). 

‘Alî Efendi el-müderris, İslâm Efendi bin İrâhîm ve gayruhum. 

 

271-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Derviş bin Ahmed ma‘a Hüseyin el-câbî. 

1.000 / Mezbûr Derviş câbî-i merkûm mahzarında takrîr-i kelâm idüp vakf-ı mezbûr 

mâlından zimmetimde bin akça olup Pürçüklü Mahallesi’ne vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd mülk 

menzilimi meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde vakfa bey‘ idüp bin on sekiz Muharremi 

ibtidâsından ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl itdim didikde gıbbe’t-tasdîk (boş) 

menzil-i mezbûrun derkine ve icâresine kefîl olduğu kayd fî 27 min Zî’l-ka‘de sene 1017 (4 

Mart 1609). 

Mustafâ Efendi en-nâyib, ‘Osmân ibn Budak, Hüseyin Hatîb bin Hoca Çini. 
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271-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması ve Kefâlet 

Kazıyye-i Nûrullah bin Velî ma‘a Hüseyin bin Süleymân el-câbî. 

350 / Merkûm Nûrullah câbî-i vakf-ı mezbûr mahzarında ikrâr idüp mâl-ı vakfdan 

zimmetimde dörtyüzelli akça olup (...okunmuyor…) mülk menzilimi vakfa meblağ-ı mezbûr 

mukâbelesinde bey‘-i bâtla bey‘ idüp bin on sekiz Muharremi ibtidâsından ilâ temâmü’s-

sene doksan akça icâreye kabûl idüp Rıdvân bin ‘Abdullah kefîl-i bi’l-mâl ve’l-icâre olduğu 

kayd şud fî 27 Zî’l-ka‘de sene 1017 (4 Mart 1609). 

‘Osmân bin Budak, Hatîb Hüseyin (bin) Hoca Çini. 

 

271-5 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Kadem bin ‘Alî Bâli ma‘a Hüseyin el-câbî. 

2.000 / Mezbûr Kadem câbî-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp mâl-ı vakfdan 

zimmetimde ikibin akça vardır meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde Öylebanladı Mahallesi’nde 

vâki‘ malûmü’l-hudûd mülk menzilimi evkâfa bey‘ idüp bin on sekiz Muharremi 

ibtidâsından ilâ temâmü’s-sene dörtyüz akça icâreye kabûl itdim didikde gıbbe’t-tasdîk. 

‘Osmân bin Budak, el-Hâc Mehmed bin ‘Abdullah, Ahmed bin Halîl, Hatîb Hüseyin 

Hoca bin Çini ve gayruhum. 

 

271-6 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ‘Abdî bin Mehmed ma‘a el-câbî el-mezbûr. 

1.000 / Merkûm ‘Abdî câbî-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûr mâlından 

zimmetimde bin akça olup Yaka nâm mevzi‘de ma‘lûmü’l-hudûd mülk bağımı meblağ-ı 

mezbûr mukâbelesinde vakfa bey‘ idüp bin on sekiz Muharremi ibtidâsından ilâ temâmü’s-

sene ikiyüz akça icâreye kabûl itdim didikde gıbbe’t-tasdîk Mustafâ bin İshak nâm kimesne 

emr ve kabûlü hâviye kefâletle kefîl-i bi’l-mâl ve’l-icâre olduğu kayd şud fî evâhir-i Zî’l-

ka‘de sene 1017 (21-30 Zî’l-ka‘de 1017 / 26 Şubat- 7 Mart 1609). 

Mahmûd bin Bostân, Hatîb Hüseyin Hoca, Mustafâ bin Kılavuz. 

  

271-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Mustafâ bin Muharrem ma‘a câbî-i mezbûr. 

2.600 / Merkûm Mustafâ câbî-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûr mâlından 

zimmetimde ikibinaltıyüz akça olup el-Hâcıeymîr Mahallesi’nde ma‘lûmü’l-hudûd mülk 

menzilimi meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde vakfa bey‘-i bâtla bey‘ idüp bin on sekiz 

Muharremi ibtidâsından ilâ temâmü’s-sene beşyüzyirmi ba‘de’t-tahliye ve’t-tekâbuz 

mütevelli-i mezbûrdan kabûl itdim didikde gıbbe’t-tasdîk Çini Beg ibn Seydî emr ve kabûlü 

hâviye kefâletle kefîl-i bi’l-mâl ve’l-icâre olduğu kayd şud fî’t-târîh el-mezbûr (21-30 Zî’l-

ka‘de 1017 / 26 Şubat- 7 Mart 1609). 

Hüdâverdi bin ‘Osmân, el-Hâc Mehmed (...silik...), Hatîb Hüseyin Hoca. 

 

271-8 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Sinân bin Kara Mustafâ ma‘a Hüseyin el-câbî el-mezbûr. 

1.000 / Merkûm Sinân câbî-i mezbûr mahzarında takrîr-i kelâm idüp vakf-ı mezbûr 

mâlından zimmetimde bin akça olup Biremânî Mahallesi’nde mülk menzilimi meblağ-ı 
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mezbûr mukâbelesinde vakfa bey‘ idüp bin on sekiz Muharremi ibtidâsından ilâ temâmü’s-

sene ikiyüz akça icâreye ba‘de’l-kabûl câbî-i mezbûr yedinden kabûl eyledim didikde 

gıbbe’t-tasdîk Sarâc Baba Hüsâm bin Halîl emr ve kabûlü hâviye kefîl-i bi’l-mâl ve’l-icâre 

olduğu kayd şud fî gurre-i şehr-i Zî’l-hicce sene 1017 (1 Zî’l-hicce 1017 / 8 Mart 1609). 

Hatîb Hüseyin Hoca, ‘Osmân bin Budak, Ahmed Halîfe mü’ezzin. 

 

271-9 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i Mehmed bin Yûsuf Bâli ma‘a Hüseyin el-câbî. 

1.000 / Merkûm Mehmed câbî-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp mâl-ı vakf-ı mezbûrdan 

Mahmûd bin Hâcı nâm kimesnede bin akça olup ben kefîl-i bi’l-mâl olmuşidim hâlâ merkûm 

Mahmûd katl olunup mâl-ı vakf vekâletim hasebiyle bana lâzım gelmişdir didikde mütevelli-

i mezbûr talebiyle hükm olunup lâkin târîh-i kitâbdan üç güne değin edâya müte‘ahhid 

oldukda mâ-vaka‘a kayd şud fî 3 Zî’l-hicce sene 1017 (10 Mart 1609). 

Ahmed bin Halîl, Hatîb Hüseyin bin Hüsnü, İmâm el-Hâc Mehmed bin ‘Abdullah. 

 

272-1 Bu Belge Yırtılmıştır 

(Bu belgenin büyük bir kısmı olmadığından okunmadı). 

 

272-2 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i İbrâhîm bin Mûsâ ma‘a Mehmed el-mütevelli. 

1.000 / Merkûm İbrâhîm mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf-ı mezbûr 

mâlından zimmetimde bin akça olup Sadırlar Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd mülk 

menzilimi vakfa meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde bey‘-i bâtla bey‘ idüp ba‘dehu bin on sekiz 

Muharremi ibtidâsından ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl itdim didikde gıbbe’t-

tasdîk.  

‘Osmân bin Budak, Hatîb Hüseyin Hoca, Hüseyin bin Süleymân el-câbî, İmâm el-Hâc 

Mehmed bin ‘Abdullah ve gayruhum. 

 

272-3 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mehmed el-mütevelli ma‘a Memişâh bin Mûsâ. 

Budur ki Karabıçak Evkâfı’na hâlâ mütevelli olan Mehmed bin Mehmed meclis-i 

kazâda işbu Nûrullah bin Mehmed mahzarında ikrâr idüp evkâf-ı merkûmeden merkûm 

Nûrullah zimmetinde olan bin akçayı ben alup kabz eylediğimden sonra yine bi’t-tevliye 

mezkûr Memişâh’a virdim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezkûr Memişâh fî’l-hakîka 

meblağ-ı mezbûr bin akçayı mütevelli-i mezbûr yedinden ben alup kabz idüp Dehüdâ nâm 

mahallede hudûdu meşhûr olan evimi bey‘-i bâtla bey‘ idüp sene semân ve ‘aşere ve elf 

Muharremi gurresinden ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde 

gıbbe’t-tasdîk. 

  

272-4 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ‘Abdulcelîl bin Mûsâ ma‘a el-mütevelli Mehmed bin Mehmed. 

1000 / Merkûm ‘Abdulcelîl bin Mûsâ mütevelli-i mezbûr mahzarında ikrâr idüp vakf-ı 

mezbûr mâlından zimmetinde bin akça olup Tavuk Mahallesi’nde vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd 
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mülk menzilimi vakfa meblağ-ı mezbûr mukâbelesinde bey‘ idüp bin on sekiz Muharremi 

ibtidâsından ilâ temâmü’s-sene ikiyüz akça icâreye kabûl eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk. 

İbrâhîm Çelebi bin mütevelli-i sâbık, Hüseyin bin Süleymân câbî-i vakf, Kaplan Beg 

bin Öküz. 

 

272-5 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli  

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mehmed el-mütevelli ma‘a Mehmed bin Hüseyin. 

Budur ki evkâf-ı mezbûreye hâlâ mütevelli olan Mehmed bin Mehmed nâm kimesne 

meclis-i kazâda işbu müteveffâ Muharrem bin ‘Alî’nin kızı Selîme’ye kıbel-i şer‘den vasî 

olan Hüsnâ bint-i Zekeriyâ tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer‘îsi Mehmed bin 

Karakaş Hüseyin mahzarında ikrâr idüp evkâf-ı merkûme mâlından mezbûr Muharrem 

üzerinde ber-mûcib-i sicill-i sâbık ikibin akça olup meblağ-ı mezbûrun bin akçasın mütevell-

i sâbık İbrâhîm Çelebi alup bâkî bin akça kalup müteveffâ-yı mezbûrun sâyir vakıflara dahî 

birer mikdâr deyni olup hâlâ cümle muhallefâtının semeni kısmetü’l-kuremâ olundukda 

vakf-ı mezkûreye yüz akça ‘âyid olup hâlâ yediyüz akçayı vakf içün merkûme vasîye Hüsnâ 

yedinden ahz ve kabz eyledim didikde mütevelli-i mezbûrun ikrârın mezkûr Mehmed 

vekâletle tasdîk ve kabûl idüp kayd olundu evâhir-i Receb sene semân ‘aşere ve elf (21-30 

Receb 1018 / 20-29 Ekim 1609). 

Câbî Ahmed bin İbrâhîm, Mehmed Beşe bin Ahmed ve Satı Mehmed bin Karakaş ve 

Mehmed Çelebi bin Hâcı Pîrî, Halîl Dede bin Oruç, Veled Efendi ibn İshak ve gayruhum. 

  

272-6 Vakıfdan Alınan Borcun Ödendiğinin Tescîli 

Kazıyye-i Mevlânâ  Mehmed bin Mehmed ma‘a Mehmed bin Mustafâ. 

Budur ki merhûm Karabıçak-zâde vakf itdüğü akçaya mütevelli olan Mevlânâ 

Mehmed bin Mehmed mahfel-i kazâda ikrâr idüp vakf akçadan Mehmed bin Mustafâ 

zimmetinde ikibinaltıyüz akça babası mezbûr Mustafâ’da olup oğlu mezbûr Mehmed 

yedinden bi’t-temâm alup kabz itdim asl-ı mâldan ve mu‘âmeleden bir akça kalmadı bi’t-

temâm ahz etdim didikde mütevelli-i mezbûr Mehmed’in ikrârın mezbûr Mehmed bi’l-

mukâbele kabûl idüp gıbbe’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâ’il-i Ramazâni’l-mübârek sene 

semân ‘aşere ve elf (1-10 Ramazân 1018 / 28 Kasım- 7 Aralık 1609). 

Ve Yahyâ Beg kefîl-i mezbûru ihrâc etdim. 

Velî Beşe ibn Hâcı ‘Alî, Sinân bin ‘Abdî, Mehmed bin Seydî Mahmûd, Hüdâverdi Beg 

ibn ‘Osmân, Mûsâ Beg bin İlyâs, ‘Îsâ Beg ibn Mahmûd, Mehmed bin Emrullah Hoca. 

 

272-7 Vakıfdan Alınan Borç Karşılığı Mülk Satışı ve Kirâlanması 

Kazıyye-i ikrâr-ı Mehmed bin Mehmed el-mütevelli ma‘a Halîl bin Mehmed. 

Budur ki mezkûr mütevelli Mehmed ikrâr idüp evkâf-ı merkûmeden mezkûr Halîl 

üzerinde bi’z-zât beşyüz akça olup ve karındaşı ‘İbâd üzerinde dahî beşyüz akça olup nefsine 

kefîl olmuşidi hâlâ kendü zimmetinde olan beşyüz akçayı ve mürâbahasın vakf içün bi’t-

tevliye ahz ve kabz eyleyüp ve karındaşı mezbûr ‘İbâd’dan mâla kefîl olmak olmak üzere 

mezbûr Halîl’i nefsine kefâletden ihrâc eyledim didikde mütevelli-i mezbûrun ikrârın 

mezbûr Halîl tasdîk ve bi’l-mukâbele kabûl itmeğin mâ-vaka‘a gıbbe’t-taleb kayd olundu 

evâhir-i şehr-i Şevvâl sene semân ‘aşere ve elf (21-29 Şevvâl 1018 / 17-25 Ocak 1610). 

Hâcı Beg bin ‘Alî Dede ve Hâcı Ahmed bin İsma‘îl ve Ahmed bin Nâzır ve gayruhum. 
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273-1 Bu Belge Yırtılmıştır 

(Bu belgenin büyük bir kısmı olmadığından okunmadı). 

 

“İşbu defter 263 iki yüz altmış üç sahifeden ibaret olduğu tasdik kılındı 17/12/941” 
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EKLER 

Tablo: 1 

1 Numaralı Konya Şer‘iye Sicilinde Bulunan Belgelerin Tasnifi 

NAMZED VE NİKAH 

22-9, 35-1,35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6, 35-7, 35-8, 35-9, 36-135-5 35-6, 

35-7, 35-8 , 35-9, 36-1, 36-2,36-3, 36-4, 36-5, 36-6, 36-7, 36-8 , 36-9, 

36-10, 36-11, 36-12, 36-13, 36-14, 36-15, 36-16, 36-17, 36-18, 36-19, 

36-20 , 36-21, 36-22, 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-8, 37-9, 37-

10, 37-11, 37-12, 37-13, 37-14, 37-15, 37-16, 37-17, 37-18, 37-19, 37-

20, 38-1, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 38-6, 38-7, 38-8, 38-9, 38-10, 38-11, 

38-12, 38-13, 38-14, 38-15, 38-16, 38-17, 38-18, 38-19, 39-1, 39-2, 39-

3, 39-4, 39-5, 39-6, 39-7, 39-8, 39-9, 39-10, 39-11, 39-12, 39-13, 39-14, 

39-15, 39-16, 39-17, 39-18, 39-19, 39-20, 40-1, 40-3, 40-4, 40-5, 40-6, 

40-7, 40-8, 40-9, 40-10, 40-11, 40-12, 40-13, 40-14, 40-15, 40-16, 40-

17, 40-18, 40-19, 40-20, 40-21, 40-22, 40-23, 40-24, 41-1, 41-2, 41-4, 

41-5, 41-6, 41-7, 41-8, 41-9, 41-10, 41-11, 41-12, 41-13, 41-14, 41-15, 

41-16, 41-17, 41-18, 41-19, 41-20, 41-22, 41-23, 41-24, 41-25, 42-1, 

42-2, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11, 42-12, 42-

13, 42-14, 42-15, 42-16, 42-17, 42-18, 42-19, 42-20, 42-21, 42-22, 42-

23, 2-24, 42-25, 43-1, 43-2, 43-3, 43-4, 43-5, 43-6, 43-7, 43-8, 43-9, 43-

10, 43-11, 43-12, 43-13, 43-14, 43-15, 43-46, 43-17, 43-18, 43-19, 43-

20, 43-21, 43-22, 44-1, 44-2, 44-3, 44-4, 44-5, 44-6, 44-7, 44-8, 44-9, 

44-10, 44-11, 44-12, 4414, 44-15, 44-16, 44-17, 44-18, 44-19, 44-20, 

44-22, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6, 45-7, 45-8, 45-9, 45-10, 45-

11, 45-12, 45-13, 45-14, 45-16, 45-17, 45-18, 45-19, 45-20, 45-21, 45-

22, 45-23, 45-24, 45-25, 45-26, 46-1, 46-2, 46-3, 46-4, 46-5, 46-6, 46-7, 

46-8, 46-9, 46-10, 46-11, 46-12, 46-13, 46-14, 46-15, 46-16, 46-17, 46-

18, 46-19, 46-20, 46-21, 46-22, 46-23, 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-

6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10, 47-11, 47-12, 47-13, 47-14, 47-15, 47-16, 

47-17, 47-18, 47-19, 47-20, 47-21, 47-22, 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 

48-6, 48-7, 48-8, 48-9, 48-10, 48-11, 48-12, 48-13, 48-14, 48-15, 48-16, 

48-17, 48-18, 48-19, 48-20, 48-21, 49-1, 49-2, 49-3, 49-4, 49-5, 49-6, 

49-8, 49-9, 49-10, 49-11, 49-12, 49-13, 49-14, 49-15, 49-16, 49-17, 49-

18, 49-19, 49-20, 49-21, 50-1, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6, 50-7, 50-8, 
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50-9, 50-10, 50-11, 50-12, 50-13, 50-14, 50-15, 50-16, 50-17, 50-18, 

51-1, 51-2, 51-3, 51-4, 51-5, 51-6, 51-7, 51-8, 51-9, 51-10, 51-11, 51-

12, 51-13, 51-14, 51-15, 51-16, 51-17, 51-18, 51-19, 51-20, 52-1, 52-2, 

52-3, 52-4, 52-5, 52-6, 52-7, 52-8, 52-9, 52-10, 52-11, 52-12, 52-13, 52-

14, 52-15, 52-16, 52-17, 52-18, 52-19, 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 53-5, 53-

6, 53-7, 53-8, 53-9, 53-10, 53-11, 53-12, 53-13, 53-14, 53-15, 53-16, 

53-17, 53-18, 53-19, 53-20, 54-1, 54-2, 54-3, 54-4, 54-5, 54-6, 54-7, 54-

8, 54-9, 54-10, 54-11, 54-12, 54-13, 54-14, 54-15, 54-16, 54-17, 54-18, 

54-19, 54-20, 54-21, 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 55-6, 55-7, 55-8, 55-9, 55-

10, 55-11, 55-12, 55-13, 55-14, 55-15, 55-16, 55-17, 55-18, 55-19, 56-1, 

56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 56-8, 56-9, 56-10, 56-11, 56-12, 56-

13, 56-14, 56-15, 56-16, 56-17, 56-18, 56-19, 56-20, 56-21, 57-1, 57-2, 

57-3, 57-4, 57-5, 57-6, 57-7, 57-8, 57-9, 57-10, 57-11, 57-12, 57-13, 57-

14, 57-15, 57-16, 57-17, 57-18, 57-19, 58-1, 58-2, 58-3, 58-4, 58-5, 58-

6, 58-7, 58-8, 58-9, 58-10, 58-11, 58-12, 58-13, 58-14, 58-15, 58-16, 

58-17, 58-18, 58-19, 58-20, 58-21, 58-22, 58-23, 58-24, 58-25, 58-26, 

58-27, 58-28, 59-1, 59-2, 59-3, 594, 59-5, 59-6, 59-7, 59-8, 59-9, 59-10, 

59-11, 59-12, 59-13, 59-14, 59-15, 59-16, 59-17, 59-17, 59-20, 59-21, 

59-22, 60-1, 60-2, 60-3, 60-4, 60-5, 60-6, 60-7, 60-8, 60-9, 60-10, 60-

11, 60-12, 60-13, 60-14, 60-15, 60-16, 60-17, 60-18, 60-19, 60-20, 60-

21, 60-22, 60-23, 60-24,  61-1, 61-2, 61-3, 61-4, 61-5, 61-6, 61-7, 61-8, 

61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 61-14, 61-15, 61-16, 61-17, 61-18, 

61-19, 61-20, 61-21, 61-22, 61-23, 61-24,  62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 62-5, 

62-6, 62-7, 62-8, 62-9, 62-10, 62-11, 62-12, 62-13, 62-14, 62-15, 62-16, 

62-17, 62-18, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 63-5, 63-6, 63-7, 63-8, 63-9, 63-

10, 63-11, 63-12, 63-13, 63-14, 63-15, 63-16, 63-17, 63-18, 63-19, 63-

20, 63-21, 63-22, 63-23, 63-24, 63-25, 63-26, 64-1, 64-2, 64-3, 64-4, 

64-5, 64-6, 64-7, 64-8, 64-9, 64-10, 64-11, 64-12, 64-13, 64-14, 64-15, 

64-16, 64-17, 64-18, 64-19, 64-20, 64-21, 64-22, 64-23, 64-24, 65-1, 

65-2, 65-3, 65-4, 65-5, 65-6, 65-7, 65-8, 65-9, 65-10, 65-11, 65-12, 65-

13, 65-14, 65-15, 65-16, 65-17, 65-18, 65-19, 65-20, 65-21, 65-22, 65-

23, 65-24, 66-2, 66-3, 66-4, 66-5 , 66-6, 66-7, 66-8, 66-9, 66-10, 6611, 

66-12, 66-13, 66-14, 66-15, 66-16, 66-17, 66-18, 66-19, 66-20, 66-21, 
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66-22, 66-23, 66-24, 91-8, 124-1, 129-4,155-1, 178-9, 215-8. 

TALÂK VE MUHALÂ‘A 

20-8, 21-9, 25-5, 41-3, 65-5, 98-2, 100-8, 112-2, 113-7, 114-6, 151-4, 153-4, 

155-3, 156-9, 164-1, 169-7, 177-9, 180-3, 185-7, 188-1, 188-4, 190-3, 190-5, 205-10, 

210-8, 218-7, 219-1, 225-2. 

MİRAS VE TEREKE 

21-4, 21-7, 22-3, 22-4, 24-6, 90-1, 90-2, 90-3, 91-1, 91-2, 91-3, 91-4, 92-1, 

92-2, 92-3, 93-1, 105-1, 109-6, 117-9, 122-1, 123-6, 126-1, 126-2, 131-3, 131-4, 137-

1, 138-8, 139-5, 141-1, 142-1, 157-3, 160-1, 160-3, 165-5, 170-6, 171-2, 172-6, 174-

2, 177-10, 180-8, 181-6, 183-3, 184-1, 185-6, 188-6, 189-9, 191-1, 192-7, 197-7, 

197-8, 198-5, 201-1, 209-10, 213-2, 213-5, 215-1, 215-4, 216-10, 219-3, 220-2, 226-

1, 227-1, 227-7, 228-9, 229-5, 229-10, 230-2, 231-8, 232-1, 232-11. 

KÜFÜR, DARB VE 

YARALAMA 

Küfür da‘vaları: 26-7, 111-6, 119-3, 155-10, 166-10, 187-7. 

Darb da‘vaları: 23-10, 24-7, 73-2, 104-8, 107-5, 108-5, 114-3, 119-3, 120-7, 

120-8, 125-2 128-3, 141-2, 142-11, 145-6, 161-5, 173-9, 191-2, 204-1, 206-7, 208-6, 

211-10, 212-1, 221-6, 223-3, 226-9, 235-3. 

Yaralama da‘vaları: 26-7, 111-6, 119-3, 155-10, 166-10, 187-7. 

HIRSIZLIK DAVALARI 

25-6, 98-6, 100-5, 104-2, 104-4, 108-1, 110-2, 115-6, 120-2, 120-6, 122-8, 

127-1, 134-2, 141-3, 144-9, 150-9, 153-7, 154-2, 156-10, 161-2, 162-9, 168-5, 171-5, 

177-8, 178-1, 179-1, 186-1, 187-8, 204-2, 205-1, 216-3, 218-6, 221-2, 223-8, 226-3, 

228-7, 230-10. 

 

İÇKİ İÇİLDİĞİNİN 

TESCÎLİ 

26-4, 26-5, 27-1, 98-7, 98-8, 99-7, 101-6, 118-8, 122-9, 123-9, 126-12, 130-7, 

133-5, 135-8, 146-8, 147-12, 149-10, 152-11, 155-9, 156-3, 157-10, 159-8, 159-11, 

161-9, 163-10, 165-9, 169-9, 173-3, 178-10, 182-4, 182-11, 183-5, 186-8, 188-8, 

207-1, 207-5, 207-8, 209-7, 209-8, 212-8, 212-9. 

 

Fİ‘İL-İ ŞEN‘Î VE SÛ-İ 

HÂL 

73-3, 76-1, 107-3, 113-5, 120-4, 126-9, 134-1, 140-8, 143-7, 151-6, 174-3, 

188-2, 221-1, 233-7, 235-9. 

 

BULUNMUŞ HAYVAN 

VE EŞYA DA‘VASI 

24-3, 99-2, 101-1, 103-9, 105-4, 109-3, 114-2, 116-4, 117-2, 120-1, 121-3, 

122-7, 135-7, 142-6, 143-14, 144-10, 145-2, 145-10, 148-6, 150-7, 153-8, 156-6, 

163-3, 173-8, 186-2, 189-3, 189-10, 196-2, 198-1, 202-8, 205-4, 205-7, 209-11, 209-

13, 211-3, 211-7, 229-7.  

KOMŞULUK 

HAKKIDA‘VALARI 

110-6, 116-11, 117-7, 123-1, 137-6, 218-1, 232-6.  

TAMİR İZNİ 111-8, 186-4. 
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VAKIFTAN BORÇ 

PARA ALINMASI 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 

4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 7-1, 7-

2, 7-3, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-6, 10-1, 10-2, 

10-3, 10-4, 10-5, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-

5, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, 13-8, 13-9, 14-1, 

14-3, 14-4, 14-5, 14-6, 20-1, 23-2, 23-3, 24-1, 66-1, 91-7, 92-4, 93-3, 99-8, 102-10, 

112-5, 113-6, 117-6, 125-1, 137-8, 142-2, 145-1, 146-6, 146-10, 148-8, 149-5, 151-1, 

152-4, 156-2, 156-4, 158-4, 158-5, 160-4, 161-8, 162-1, 163-2, 164-9, 166-1, 166-5, 

170-1, 172-1, 172-2, 176-5, 182-5, 182-8, 183-6, 191-4, 193-2, 194-1, 194-2, 197-9, 

203-1, 203-2, 203-10, 204-7, 209-14, 212-6, 212-10, 213-6, 215-5, 217-4, 217-6, 

220-3, 222-9, 223-2, 223-7, 227-10, 228-8, 228-10, 229-2, 231-2, 235-1, 236-1, 236-

2, 236-4, 236-5, 237-1, 237-2, 237-3, 237-4, 237-5, 238-1, 238-2, 238-3, 239-1, 239-

2, 239-3, 239-4, 239-5, 240-1, 240-2, 240-3, 240-4, 240-5, 241-1, 241-2, 241-3, 241-

4, 241-5, 242-1, 242-2, 242-3, 242-4, 242-5, 242-6, 243-1, 243-2, 243-3, 243-4, 243-

5, 243-6, 244-1, 244-2, 244-4, 244-5, 244-6, 244-7, 245-1, 245-2, 245-3, 245-6, 245-

4, 245-5, 246-1, 246-2, 246-3, 246-4, 246-5, 248-1, 248-2, 248-3, 248-4, 248-5, 249-

1, 249-3, 249-4, 249-5, 249-6, 249-7, 250-1, 250-2, 250-3, 250-4, 250-5, 250-6, 251-

1, 251-2, 251-3, 251-4, 251-5, 251-6, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 252-5, 253-1, 253-

2, 253-3, 253-4, 254-1, 254-2, 254-3, 254-4, 255-1, 256-1, 256-2, 256-3, 256-4, 256-

5, 257-1, 257-2, 257-3, 257-4, 257-5, 257-6, 258-1, 258-2, 258-3. 258-4, 258-6, 258-

7, 259-1, 259-2, 259-3, 259-4, 259-5, 259-6, 259-7, 260-1, 260-2, 260-3, 260-5, 260-

6, 260-7, 261-1, 261-2, 261-3, 261-4, 261-5, 262-1, 262-2, 262-3, 262-4, 262-5, 262-

6, 263-1, 263-2, 263-3, 263-4, 263-5, 263-6, 265-1, 265-2, 265-3, 265-4, 266-1, 266-

2, 266-3, 266-4, 266-5, 267-1, 267-2, 267-3, 267-4, 268-1, 268-2, 268-3, 268-4, 268-

5, 269-1, 269-2, 269-3, 269-4, 270-1, 271-1, 271-2, 271-3, 271-4, 271-5, 271-6, 271-

7, 271-8, 271-9, 272-2, 272-3, 272-4, 272-5, 272-6, 272-7. 

 

MÜLK SATIŞLARI 

20-5, 20-9, 20-10, 21-8, 23-5, 23-6, 23-7, 23-8, 25-3, 26-2, 26-9, 27-7, 27-10, 

44-13, 99-6, 100-6, 101-2, 101-10, 102-2, 102-3, 103-3, 103-4, 103-6, 103-10, 105-5, 

106-3, 107-4, 108-7, 109-4, 111-3, 111-4, 111-7, 114-7, 115-1, 116-1, 116-9, 117-5, 

118-7, 119-2, 121-5, 121-7, 124-4, 124-8, 124-9, 125-5, 126-3, 127-2, 127-5, 127-8, 

130-4, 132-2, 133-1, 135-3, 135-12, 136-5, 136-10, 136-11, 136-12, 137-11, 138-1, 

138-5, 140-4, 140-6, 143-1, 143-3, 143-6, 143-9, 143-10, 144-4, 148-4, 149-9, 149-

13, 152-5, 154-1, 155-2, 155-11, 157-4, 157-7, 159-3, 159-9, 161-4, 162-3, 162-5, 

165-3, 165-7, 165-8, 173-11, 174-6, 175-1, 175-7, 176-2, 177-7, 179-3, 179-10, 185-

4, 190-6, 191-7, 192-3, 195-5, 196-4, 202-4, 204-6, 206-9, 207-2, 211-1, 213-3, 214-

9, 215-7, 217-5, 220-6, 220-9, 222-3, 225-5, 225-6, 226-2, 227-11, 229-1, 232-13, 

234-6, 235-5, 235-7.  

 

BORÇİKRÂRI, 

ÖDENDİĞİ VE TESCÎLİ 

8-4, 9-5, 20-3, 20-4, 20-7, 21-1, 21-2, 21-3, 22-1, 23-4, 24-4, 24-5, 24-8, 25-7, 

73-1, 99-3, 99-4, 99-5, 100-1, 100-11, 102-4, 102-5, 102-9, 103-2, 103-11, 104-3, 

104-6, 106-6, 106-7, 106-8, 107-2, 107-7, 108-6, 109-2, 109-7, 109-8, 109-10, 111-5, 

112-3, 112-4, 113-2, 113-3, 113-8, 114-4, 114-8, 114-9, 116-2, 116-3, 116-5, 116-6, 

116-7, 116-8, 118-4, 119-1, 119-4, 121-1, 123-5, 123-7, 123-8, 123-10, 124-2, 124-6, 

124-7, 126-5, 126-6, 126-7, 126-10, 126-11, 127-6, 127-7, 129-3, 130-5, 131-1, 131-

2, 131-6, 132-7, 133-6, 133-7, 133-8, 134-6, 134-8, 135-2, 135-5, 135-11, 136-2 136-

4, 136-6, 136-8, 137-4, 137-10, 139-1, 139-4, 139-6, 139-7, 141-4, 141-7, 142-3, 

142-7, 142-10, 143-2, 143-4, 143-5, 143-8, 143-11, 143-12, 143-13, 144-1, 144-3, 

144-5, 144-6, 145-11, 145-12, 146-1, 146-2, 146-3, 146-4, 146-5, 146-12, 147-1, 

147-2, 147-6, 148-1, 148-2, 149-4, 149-7, 149-11, 150-2, 151-3, 151-5, 151-7, 151-8, 

152-8, 152-10, 153-3, 154-3, 154-4, 154-5, 155-6, 155-7, 156-8, 156-11, 157-2, 157-

8, 157-13, 158-7, 158-8, 159-7, 162-6, 163-7, 164-5, 164-6, 164-8, 165-1, 165-2, 

165-4, 165-11, 168-1, 168-7, 169-6, 170-5, 171-3, 171-6, 171-7,173-1, 173-5, 173-7, 

174-6, 174-7, 175-4, 176-1, 176-3, 176-6, 177-4, 177-5, 177-6, 177-11, 178-2, 178-3, 

178-4, 178-5, 178-8, 179-4, 179-7, 180-6, 181-1, 181-4, 181-7, 182-9, 183-1, 184-4, 

184-6, 185-3, 186-5, 186-6, 187-3, 187-6, 187-9, 189-2, 189-4, 189-5, 189-8, 190-2, 

190-9, 191-3, 192-3, 195-2, 197-1, 197-2, 197-4, 197-5, 197-10, 201-3, 201-4, 201-5, 

202-6, 202-7, 202-10, 202-11, 202-12, 203-3, 203-5, 204-3, 205-5, 205-8, 206-4, 
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206-6, 206-8, 206-10, 206-11, 207-4, 207-6, 208-1, 208-2, 208-3, 208-7, 209-1, 209-

2, 209-6, 210-9, 211-2, 211-4, 211-5, 211-6, 212-2, 212-3, 212-4, 212-5, 212-7, 214-

4, 214-5, 214-10, 216-5, 217-3, 217-7, 219-4, 219-7, 220-7, 220-8, 220-11, 221-7, 

222-6, 222-8, 222-10, 223-6, 225-3, 226-4, 227-3, 227-6, 227-9, 228-5, 228-6, 229-8, 

230-3, 230-4, 231-1, 231-4, 231-5, 232-3, 232-7, 232-8, 232-14, 233-4, 234-5, 235-

10, 235-11, 243-7. 244-3. 

 

ALACAK DA‘VALARI 

25-2, 26-3, 27-4, 27-5, 98-1, 99-1, 101-3, 101-4, 101-9, 103-8, 104-5, 104-6, 

105-3, 106-1, 106-4, 110-5, 114-10, 115-4, 122-3, 123-2, 124-10, 125-9, 129-5, 129-

6, 131-5, 132-6, 132-8, 133-3, 134-3, 134-4, 134-7, 135-6, 135-10, 137-9, 138-3, 

138-6, 139-2, 140-7, 141-6, 141-9, 144-2, 144-7, 144-8, 147-5, 147-8, 147-10, 149-1, 

149-6, 150-3, 151-9, 152-3, 153-2, 153-5, 155-4, 156-5, 157-5, 157-9, 157-11, 157-

12, 158-1, 160-5, 160-7, 162-2, 162-4, 162-6, 162-7, 164-3, 164-4, 166-2, 166-3, 

166-4, 168-8, 169-1, 169-2, 169-4, 169-5, 169-10, 170-3, 170-7, 170-8, 172-5, 175-8, 

176-4, 177-1, 181-2, 182-1, 182-7, 183-2, 185-1, 186-7, 187-5, 188-5, 189-6, 190-8, 

192-2, 192-4, 192-5, 192-6, 193-1, 194-4, 194-5, 195-1, 196-1, 196-6, 196-7, 198-2, 

198-4, 198-6, 202-13, 204-4, 207-7, 209-5, 210-4, 210-7, 211-9, 214-6, 214-8, 215-3, 

216-2, 217-1, 221-5, 223-4, 225-1, 225-4, 225-8, 226-8, 228-1, 230-8, 231-7, 232-9, 

233-1, 233-5, 233-6, 235-2, 249-2. 

VERGİLERLE İLGİLİ 

KAYITLAR 

20-2, 25-8, 29-2, 33-1, 70-1, 70-2, 70-3, 71-1, 71-3, 71-4, 72-1, 72-2, 72-5, 

75-1, 75-2, 75-3, 75-4, 76-2, 76-3, 77-1, 78-2, 79-1, 84-3, 86-3, 89-1, 91-6, 93-2, 

102-12, 105-7, 108-2, 113-4, 114-1, 114-5, 115-3, 116-10, 117-3, 117-4, 117-8, 119-

5, 121-6, 125-3, 127-4, 128-4, 130-6, 134-5, 136-8, 145-3, 147-4, 147-9, 152-6, 153-

6, 156-1, 156-7, 161-1, 163-8, 164-7, 166-6, 166-7, 168-2, 168-6, 169-3, 169-8, 170-

4, 172-4, 173-6, 175-3, 179-5, 182-2, 182-3,184-8, 185-5, 191-6, 192-1, 199-2, 201-

2, 202-5, 205-2, 207-3, 208-5, 210-5, 215-9, 221-3, 230-6, 233-8, 234-1, 234-2. 

YER KİRALANMASI 

VETAPUYA ALINMASI 

21-6, 22-2, 100-2, 103-1, 113-1, 118-6, 120-5, 121-2, 128-2, 130-2, 136-3, 

139-9, 140-2, 151-10, 151-11, 174-1, 174-4, 175-2, 182-10, 183-4, 184-3, 184-5, 

185-2, 186-3, 187-1, 189-7, 191-5, 195-7, 195-8, 206-1, 210-3, 214-2, 216-1, 226-6, 

226-10, 228-3, 230-5.  

FETVA 30-3, 30-4. 

FERMANLAR 

30-1, 30-2, 31-1, 32-1, 32-2, 33-2, 74-1, 78-1, 80-1, 81-1, 81-2, 81-3, 82-1, 

83-2, 83-5, 84-2, 84-4, 85-1, 86-4, 87-1, 87-2, 87-3, 87-4, 88-1, 88-2, 94-3, 94-4, 97-

1, 97-2, 200-2, 200-3. 

BERÂTLAR 82-2, 83-4, 84-1, 85-2, 85-4, 89-2, 95-1, 96-1, 96-2, 96-3, 97-3, 200-1. 

TEZKİRELER 82-3, 85-3, 94-1, 94-2, 97-4, 97-5, 146-9, 199-1. 

MEKTÛBLAR 82-4, 83-1, 86-1, 86-2, 201-6. 

İMAM VE MÜTEVELLİ 

TA‘YİNİ 

22-6, 27-2, 83-3, 91-5, 106-2. 

VEKİL TA‘YİNİ 

20-6, 25-4, 26-8, 27-6, 27-8, 27-9, 100-4, 101-5, 102-6, 102-8, 104-1, 105-2, 

108-3, 108-4, 109-5, 109-9, 110-4, 111-2, 111-9, 115-7, 117-1, 118-3,120-3, 121-4, 

123-3, 125-7, 126-4, 127-3, 127-9, 129-2, 131-7, 132-1, 132-4, 133-2, 133-4, 135-1, 

135-4, 135-9, 136-7, 136-8, 137-2, 137-5, 139-3, 140-1, 140-3, 140-5, 140-10, 141-5, 

142-4, 142-5, 145-4, 145-5, 147-3, 147-7, 148-3, 149-3, 149-8, 150-1, 150-6, 150-8, 

151-2, 152-1, 152-9, 154-6, 154-7, 154-8, 154-9, 155-1, 157-1, 158-2, 158-3, 158-6, 

159-1, 159-2, 159-5, 160-6, 161-3, 161-6, 163-1, 163-4, 163-9, 165-10, 171-1, 171-4, 

173-10, 174-8, 175-5, 175-6, 175-9, 177-2, 177-3, 180-1, 180-4, 182-6, 183-7, 187-2, 

187-4, 188-3, 189-1, 190-4, 190-7, 193-3, 195-4, 195-6, 196-5, 197-3, 197-6, 202-9, 



605 

 

203-6, 205-3, 206-2, 206-3, 206-5, 207-9, 208-4, 209-3, 209-12, 210-1, 210-2, 210-6, 

211-8, 213-1, 214-3, 215-6, 216-7, 217-2, 218-3, 218-4, 218-5, 219-5, 219-6, 220-5, 

222-2, 223-5, 225-7, 225-9, 227-2, 227-4, 227-5, 227-8, 228-2, 229-3, 229-6, 230-7, 

231-9, 232-2, 232-4, 232-5, 232-10, 232-12, 233-2, 234-3, 234-7. 

VASİ TA‘YİNİ VE 

NAFAKA TAKDÎRİ 

Vasi ta‘yini: 23-9, 98-4, 100-7, 101-7, 102-1, 102-7, 107-6, 118-1, 122-6, 

137-3, 137-7, 140-9, 141-8, 146-11, 152-7, 157-6, 159-10, 165-6, 174-5, 178-7, 202-

2, 204-5, 208-8, 213-6, 216-9, 219-2, 222-5, 226-7, 229-9, 230-1.  

Nafaka Takdîri: 22-7, 24-9, 107-1, 124-3, 153-1, 155-8, 172-3, 180-7, 202-3, 

209-4, 216-8, 226-11, 235-6, 235-8,  

ÖLÜM KEŞFİ 21-5, 26-6, 112-2, 132-3, 142-9, 145-8, 168-4, 179-2, 198-3, 199-3, 220-1. 

KÖLE VE CÂRİYE 

22-5, 25-1, 27-3, 98-3, 100-9, 106-5, 110-1, 119-6, 122-2, 122-4, 122-5, 125-

8, 133-10, 136-1, 138-7, 146-7, 148-7, 149-12, 150-5, 152-2, 154-10, 159-4, 160-2, 

161-7, 166-8, 166-9, 170-2, 173-2, 179-9, 181-5, 196-3, 203-8, 204-8, 209-9, 214-1, 

214-7, 215-2, 218-2, 218-8, 220-4, 221-4, 231-3. 

MÜLKİYET 

DA‘VALARI 

22-8, 26-1, 98-9, 101-8, 105-6, 113-9, 118-2, 123-4, 125-4, 128-1, 129-1, 

130-1, 130-3, 132-5, 138-2, 139-10, 145-7, 148-5, 159-6, 162-8, 163-5, 164-2, 164-

10, 173-4, 176-7, 181-3, 184-7, 194-3, 203-4, 205-6, 222-1, 223-1, 231-6.  

ORTAKLIK TESCÎLİ 
24-2, 100-3, 111-1, 115-2, 118-5, 145-13, 168-3, 180-5, 184-2, 211-12, 222-4, 

230-9, 234-4, 235-4. 

DA‘VANIN TE‘HİRİ VE 

VAZGEÇİLMESİ 

112-6, 179-6, 216-4. 

KEFİLLİKVE 

KEFÂLET LİSTESİ 

14-2, 28-1, 29-1, 29-3, 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8, 67-9, 67-10, 67-

11, 67-12, 67-13, 67-14, 67-15, 67-16, 67-17, 67-18, 67-19, 67-20, 67-21, 67-22, 67-23, 67-24, 

67-25, 67-26, 68-1, 68-2, 68-3, 68-4, 68-5, 68-6, 68-7, 68-8, 68-9, 68-10, 68-11, 68-12, 68-13, 

68-14, 68-15, 68-16, 68-17, 68-18, 68-19, 68-20, 68-21, 68-22, 68-23, 68-24, 68-25, 68-26, 

68-27, 68-28, 68-29, 68-30, 68-31, 68-32, 68-33, 68-34, 69-1, 69-2, 69-3, 69-4, 69-5, 69-6, 69-

7, 69-8, 69-9, 69-10, 69-11, 69-12, 69-13, 69-14, 69-15, 69-16, 69-17, 69-18, 69-19, 69-20, 

69-21, 69-22, 69-23, 69-24, 70-4, 70-5, 70-6, 70-7, 70-8, 70-9, 70-10, 70-11, 70-12, 70-13, 71-

3, 72-3, 72-4, 100-10, 126-8, 133-9, 178-6, 180-2, 188-7, 201-7, 203-7, 203-9, 205-9, 213-4, 

213-7, 232-15, 238-4, 258-5. 

Tablo: 2 

Şehir Merkezindeki Mahallelerden İntikal Eden Davalar 

Sıra 

No 

Belge 

No 

TARİH YER MAHALLE 
1 1-1 1-10 Muharrem1019/ 26 Mart-4Nisan1610 Konya ------- 

2 1-2 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Akbâş 
3 1-3 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Serler 

4 1-4 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Hocacihân 
5 1-5 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya İçkal‘a 

6 1-6 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Ulû Irmâk 

7 2-1 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Yediler Sultân 
8 2-3 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Dehüdâ 

9 2-4 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya ------- 
10 2-6 21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 Konya İçkal‘a 

11 3-1 21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 Konya İçkal‘a 
12 3-2 21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 Konya Alâca Mescid 

13 3-3 11-20 Muharrem 1019/5-14 Nisan 1610 Konya Cüllâhistân 

14 3-4 11-20 Muharrem 1019/5-14 Nisan 1610 Konya ------- 
15 3-5 11-20 Muharrem 1019/5-14 Nisan 1610 Konya İçkal‘a 

16 4-1 11-20 Muharrem 1019/5-14 Nisan 1610 Konya ------- 
17 4-3 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Dehüdâ 

18 4-4 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Kara Cihân 

19 4-5 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya Cüllâhistân 
20 4-6 1-10 Muharrem 1019/26 Mart-4 Nisan 1610 Konya ------- 

21 5-2 1-10 Şevvâl 1019/17-26 Aralık 1610 Konya Çirkâb 
22 5-3 11-20 Şevvâl 1020/17-26 Aralık 1611 Konya Dehüdâ 
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23 5-4 11-20 Şevvâl 1020/17-26 Aralık 1611 Konya Öylebanladı 
24 6-1 11-20 Şevvâl 1020/17-26 Aralık 1611 Konya Medrese 

25 6-3 11-20 Şevvâl 1020/17-26 Aralık 1611 Konya Aligav 
26 6-4 11-20 Şevvâl 1020/17-26 Aralık 1611 Konya İçkal‘a 

27 6-5 21-30 Safer 1021/23 Nisan-1Mayıs 1612 Konya İçkal‘a 

28 6-6 21-30 Safer 1021/23 Nisan-1Mayıs 1612 Konya Yediler 
29 6-7 21-30 Safer 1021/23 Nisan-1Mayıs 1612 Konya Akbâş 

30 7-4 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 1021/2-11Mayıs 1612 Konya Cüllâh Arslân 
31 7-5 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 1021/2-11Mayıs 1612 Konya Karakayış 

32 8-1 11-20 Cemâziye’l-ahir 1022/29 Temmuz-7 Ağustos 1613 Konya ------- 
33 8-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 1022/19-28 Temmuz 1613 Konya Bâb-ı Cedîd 

34 8-5 21-30 Muharrem 1024/20 Şubat-1 Mart 1615 Konya İçkal‘a 

35 8-7 1 Muharrem 1024/31 Ocak 1615 Konya İçkal‘a 
36 8-8 21-30 Ramazan 1024/14-23 Ekim 1615 Konya Cüllâh Arslân 

37 9-1 21-30 Ramazan 1024/14-23 Ekim 1615 Konya Dehüdâ 
38 9-2 1-10 Şevvâl 1024/24 Ekim-2 Kasım1615 Konya Aligav 

39 9-3 ------- Konya Medrese 

40 9-4 21-30 Şevvâl 1024/13-21 Kasım 1615 Konya Sadırlar 
41 10-2 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 Konya Medrese 

42 10-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 1026/8-17 Nisan 1617 Konya Sadırlar 
43 10-5 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 1026/18-27 Nisan 1617 Konya Aligav 

44 11-1 21-30 Rebiʻü’l-ahir 1026/28 Nisan-6 Mayıs 1617 Konya İçkal‘a 
45 11-2 ------- Konya Medrese 

46 11-6 11-20 Zi’lka‘ade 1026 / 10-19 Kasım 1617 Konya İçkal‘a 

47 11-7 1-11 Safer 1027 / 28 Ocak - 7 Şubat 1618 Konya Medrese 
48 12-2 1-11 Rebiʻü’l-evvel 1027 / 26 Şubat - Mart 1618 Konya Hocabeg 

49 12-3 1-11 Muharrem 1028 / 19-29 Aralık 1618 Konya Sadırlar 
50 12-4 ------- Konya Hocabeg 

51 12-6 ------- Konya İçkal‘a 

52 12-7 ------- Konya Öylebanladı 
53 12-8 ------- Konya Akbâş 

54 13-1 11-20 Safer 1028 / 28 Ocak - 6 Şubat 1619 Konya Aligav 
55 13-2 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 1028 / 26 Şubat - Mart 1619 Konya Merâm 

56 13-5 11-20 Şevvâl 1029 / 9-18 Eylül 1620 Konya Kalenderhâne 

57 13-6 1-10 Muharrem 1029 / 8-17 Aralık 1619 Konya Ulû Irmâk 

58 13-7 1-10 Muharrem 1029 / 8-17 Aralık 1619 Konya Aligav 

59 13-8 ------- Konya İçkal‘a 
60 13-9 ------- Konya Kovanağzı 

61 14-1 ------- Konya Ulû Irmâk 
62 14-2 ------- Konya Akbâş 

63 14-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 1037 / 17-26 Şubat 1628 Konya Fakîhdede 
64 21-8 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 Konya Ümmethânı 

65 22-2 ------- Konya Ümmethânı 

66 22-3 11-20 Ramazân 970 / 4-13  Mayıs 1563 Konya Meram 
67 22-8 11-20 Ramazân 970 / 4-13  Mayıs 1563 Konya Ağaç Bazarı 

68 23-1 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Konya Kemâl Garîb 
69 23-2 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Konya Erdâş Kapusu 

70 23-3 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Konya Kemâl Garîb 

71 23-6 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Konya Topraklık 
72 23-8 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Konya Karaüyük 

73 24-1 24 Ramazan 970 / 17 Mayıs 1563 Konya Şemseddîn 
74 24-6 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Konya Şehirırmağı 

75 25-3 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Konya Sırçalı 
76 26-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran - 1 Temmuz 1563 Konya Sahîb Yakası 

77 26-9 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Hacı Eymir 

78 27-2 ------- Konya Sahîb Yakası 
79 27-3 ------- Konya Tûtîoğlu 

80 27-7 14 Zi’l-ka‘ade 970 / 5 Temmuz 1563 Konya Bordabaşı 
81 33-1 21-30 Ramazân 980 / 25 Ocak-3 Şubat 1573 Konya Şehir Irmağı 

82 35-1 ------- Konya Çiftenerdübân 
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83 35-2 11-20 Zi’l-hicce 971 / 21-30 Temmuz 1564 Konya Topraklık 
84 35-3 11-20 Zi’l-hicce 971 / 21-30 Temmuz 1564 Konya ‘İmâret 

85 35-4 21-30 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz-8 Ağustos 1564 Konya Pîrîpâşâ 
86 35-5 21-30 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz-8 Ağustos 1564 Konya Atbazarı Kapısı 

87 35-6 29 Zi’l-hicce sene 971 / 8 Ağustos 1564 Konya İhtiyâreddîn 

88 35-7 21-30 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz-8 Ağustos 1564 Konya ‘İmâret 
89 35-8 21-30 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz-8 Ağustos 1564 Konya Kırksinân 

90 35-9 1 Muharrem 971 / 21 Ağustos 1563 Konya Ahmedfakîhoğlu 
91 36-1 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Karaciğan 

92 36-2 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Hocaeymir 
93 36-3 21-30 Şevvâl 970 / 13-21 Haziran 1563 Konya Hacıeymir 

94 36-4 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 Konya Kalebecerb 

95 36-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Sırçalu 
96 36-7 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya İhtiyâreddîn 

97 36-8 ------- Konya Esenlü 
98 36-9 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya Şerefeddîn 

99 36-10 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Konya Aymanos 

100 36-11 ------- Konya Gökbâş 
101 36-12 ------- Konya Şems-i Tebrîzi 

102 36-14 11-20 Şevvâl 971 / 23 Mayıs-1 Haziran 1564 Konya Kubbelimescîd 
103 36-15 11-20 Şevvâl 971 / 23 Mayıs-1 Haziran 1564 Konya Kasâbsinân 

104 36-16 11-20 Şevvâl 971 / 23 Mayıs-1 Haziran 1564 Konya Birâmâni 
105 36-17 1-10 Zi’l-ka‘ade 971 / 11-20 Haziran 1564 Konya Aynedâr 

106 36-18 1-10 Zi’l-ka‘ade 971 / 11-20 Haziran 1564 Konya Devle 

107 36-20 ------- Konya Hacıeymîr 
108 36-21 ------- Konya Gökbâş 

109 37-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya İçkal‘a 
110 37-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Kalebecerb 

111 37-4 ------- Konya Devle 

112 37-5 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Aksinle 
113 37-6 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Esenlü 

114 37-7 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Kubbelimescid 
115 37-8 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Şükrân 

116 37-9 15 Rebi‘ü’l-ahir 965 / 4 Şubat 1558 Konya Burçoğlu 
117 37-10 15 Rebi‘ü’l-ahir 965 / 4 Şubat 1558 Konya ‘Abdulaziz 

118 37-12 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Altunluçeşme 

119 37-13 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Yenikapû 
120 37-14 15 Rebi‘ü’l-ahir sene 970 / 12 Aralık 1562 Konya Koca 

121 37-15 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Devlemescidi 
122 37-16 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Aksinle 

123 37-17 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Karaüyük 

124 37-18 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya İbn-i şahin 
125 37-20 ------- Konya Yeni 

126 38-1 ------- Konya Sırçalu 
127 38-2 ------- Konya Mu‘în 

128 38-5 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya ‘Abîd 
129 38-6 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Ahmedfakih 

oğlu 
130 38-7 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Akıncı 

131 38-8 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Kâsabsinân 
132 38-9 ------- Konya İbn-i Sâlih 

133 38-10 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Çirkâb 
134 38-11 ------- Konya ‘Abdulaziz 

135 38-12 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Muhtar 

136 38-13 ------- Konya Esenlü 
137 38-14 ------- Konya Şeyhahmed 

138 38-17 ------- Konya Sarıoğlu 
139 38-18 ------- Konya İbn-i Şahin 

140 38-19 10 Cemâziye’l-ahir 971 / 25 Ocak 1564 Konya Şükrân 
141 39-1 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Sarıoğlu 

142 39-2 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Ahmedfakîh 

143 39-3 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Kallecerb 
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144 39-4 ------- Konya Namazgâh 
145 39-6 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Gökbâş 

146 39-7 ------- Konya İbn Kazgan 
147 39-8 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Akbâş 

148 39-9 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Furkândede 

149 39-10 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Şeyhevi 
150 39-11 ------- Konya Kasâbsinân 

151 39-12 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Kemâlgârib 
152 39-13 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 Konya Cüllâhistân 

153 39-14 ------- Konya Kocahasan 
154 39-16 ------- Konya Ahmed Fakîh 

155 39-17 ------- Konya İhtiyâreddin 

156 40-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran-1 Temmuz 1563 Konya ‘Arapbaşı 
157 40-3 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran-1 Temmuz 1563 Konya Şerefşirin 

158 40-4 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran-1 Temmuz 1563 Konya Karaciğân 
159 40-5 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran-1 Temmuz 1563 Konya Şekerfürûş 

160 40-6 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Medrese 

161 40-7 ------- Konya Sırçalu 
162 40-8 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Çirkâb 

163 40-9 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Şeyh Sadreddîn 
164 40-11 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Öylebanladı 

165 40-12 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Kıblemescid 
166 40-13 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Aymanos 

167 40-16 ------- Konya Debbâğhâne 

168 40-17 ------- Konya Ferhûniye 
169 40-18 ------- Konya Yenikapû 

170 40-19 21-30 Zi’lka‘ade 970 / 12-21Temmuz 1563 Konya İçkal‘a 
171 40-20 ------- Konya Yeni 

172 40-21 ------- Konya Hacıeymir 

173 40-22 ------- Konya Esenlü 
174 41-1 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya İçkal‘a 

175 41-2 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya Şekerfürûş 
176 41-4 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563 Konya Medrese 

177 41-5 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya İçkal‘a 
178 41-6 ------- Konya Şükrân 

179 41-7 ------- Konya Kalenderhâne 

180 41-8 ------- Konya Şekerfürûş 
181 41-9 ------- Konya Kürkçü 

182 41-10 ------- Konya Sakahâne 
183 41-11 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Hocabeg 

184 41-12 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Hocabeg 

185 41-14 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563 Konya Topraklık 
186 41-15 ------- Konya Hoca Cihân 

187 41-16 ------- Konya Biremâni 
188 41-18 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563 Konya İhtiyâreddîn 

189 41-19 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-20 Ağustos 1563 Konya Yeni 
190 41-20 30 Zi’l-hicce 970 / 20 Ağustos 1563 Konya Sakâhâne 

191 41-21 ------- Konya Şeyhevi 

192 41-22 1-10 Zi’l-hicce 971 / 11-20 Temmuz 1564 Konya Kalenderhâne 
193 42-1 ------- Konya Sahibyakası 

194 42-2 ------- Konya Hoca Cihân 
195 42-3 ------- Konya Aynedâr 

196 42-5 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 Konya Sırçalu 

197 42-6 ------- Konya Fakîhdede 
198 42-7 ------- Konya Hacıeymir 

199 42-8 ------- Konya Kadıasker 
200 42-9 ------- Konya Devle 

201 42-10 ------- Konya Sadırlar 
202 42-11 11-20 Receb 971 / 24 Şubat-4 Mart 1564 Konya İçkal‘a 

203 42-12 11-20 Receb 971 / 24 Şubat-4 Mart 1564 Konya Kadıçeşmesi 

204 42-13 12 Receb sene 971 / 25 Şubat 1564 Konya Hacıeymir 
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205 42-14 11-20 Receb 971 / 24 Şubat-4 Mart 1564 Konya Şeyh‘osman 
206 42-15 21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564 Konya Gökbâş 

207 42-17 21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564 Konya Sadırlar 
208 42-19 ------- Konya Kemâlgârib 

209 42-20 11-20 Receb 971 / 24 Şubat-4 Mart 1564 Konya Seb‘ahân 

210 42-21 ------- Konya Seydiveri 
211 42-22 ------- Konya Hacıeymir 

212 42-23 11-20 Receb 971 / 24 Şubat-4 Mart 1564 Konya Hazret-işeyh 
213 42-24 ------- Konya Cüllahistân 

214 42-25 ------- Konya Hocaferruh 
215 42-26 ------- Konya Aksinle 

216 43-1 21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564 Konya Topraklık 

217 43-2 21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564 Konya Esenlü 
218 43-3 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 Konya Öylebanladı 

219 43-4 ------- Konya Bordabaşı 
220 43-5 21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564 Konya Dinkeş 

221 43-6 ------- Konya İçkal‘a 

222 43-8 21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564 Konya ‘Abîd 
223 43-10 21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564 Konya Tûtî 

224 43-11 21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564 Konya Tûtî 
225 43-12 1 Şa‘bân 971 / 15 Mart 1564 Konya Hoca‘alî 

226 43-13 ------- Konya Yeni 
227 43-14 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Karacığan 

228 43-15 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Şeyhevi 

229 43-16 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Gökbâş 
230 43-18 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Aksinle 

231 43-19 ------- Konya Sırçalu 
232 43-21 ------- Konya Tatlar 

233 43-22 ------- Konya Mücellid 

234 44-3 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Öylebanladı 
235 44-4 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Değirmen Deresi 

236 44-5 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya ‘Abdulvehhâb 
237 44-9 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Aksinle 

238 44-11 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Şerefeddîn 
239 44-12 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Öylebanladı 

240 44-13 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Öylebanladı 

241 44-14 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Yeni 
242 44-16 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Konya Altunluçeşme 

243 44-17 ------- Konya Akıncısultân 
244 44-19 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Konya Aksaray 

245 44-20 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Konya Sırçalu 

246 44-21 ------- Konya Şems Sultân 
247 44-22 ------- Konya Ahmed Fakîh 

248 45-1 ------- Konya Akbâş 
249 45-3 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Konya Hasanbeg 

250 45-4 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Konya İçkal‘a 
251 45-5 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Konya Mu‘în 

252 45-6 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Konya Fenâri 

253 45-9 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Konya Aksinle 
254 45-12 21-30 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564 Konya Yediler 

255 45-15 21-30 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564 Konya Seydiveri 
256 45-17 21-30 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564 Konya Çiftenerdübân 

257 45-18 ------- Konya Kalenderhâne 

258 45-19 ------- Konya Sadırlar 
259 45-21 ------- Konya Gökbâş 

260 45-23 ------- Konya Tavuk 
261 45-24 ------- Konya Turşucu 

262 46-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Yenikapû 
263 46-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Habîbhoca 

264 46-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Çiftenerdübân 

265 46-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Durâkfakîh 
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266 46-5 ------- Konya Esenler 
267 46-6 ------- Konya Attârlar 

268 46-8 ------- Konya İçkal‘a 
269 46-9 ------- Konya İçkal‘a 

270 46-10 ------- Konya Öylebanladı 

271 46-11 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 Konya ‘Affân 
272 46-12 ------- Konya Tatlar 

273 46-13 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 Konya Kalecerb 
274 46-14 ------- Konya Yeni 

275 46-15 ------- Konya Muhtâr 
276 46-16 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 Konya Çeşmekapusû 

277 46-17 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 Konya Sadırlar 

278 46-19 3 Cemâziye’l-ulâ sene 970 / 29 Aralık 1562 Konya Çıralumescidi 
279 46-20 3 Cemâziye’l-ulâ sene 970 / 29 Aralık 1562 Konya Sakâhâne 

280 46-22 ------- Konya Çiftenerdübân 
281 46-23 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Konya Ferhûniye 

282 47-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- Şeyh‘aliman 

283 47-3 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Konya Kal‘acık 
284 47-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Konya Kubbelimescid 

285 47-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Konya Mu‘în 
286 47-6 ------- Konya Şeyh‘ahmed 

287 47-7 ------- Konya Topraklık 
288 47-9 13 Cemâziye’l-evvel sene 970 / 8 Ocak 1563 Konya Değirmenderesi 

289 47-10 ------- Konya Türbe 

290 47-11 ------- Konya Şemseddîn 
291 47-12 ------- Konya Sarıya‘kûb 

292 47-13 ------- Konya Karaarslan 
293 47-14 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 Konya Cüllâhistân 

294 47-16 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 Konya Kubbelimescid 

295 47-19 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Bınâri 
296 47-20 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Şerefeddîn 

297 47-22 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Tûtîoğlu 
298 48-1 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Pürçüklü 

299 48-2 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Çandır 
300 48-3 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Tavuk 

301 48-4 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Türbe 

302 48-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563 Konya Yediler 
303 48-6 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563 Konya İçkal‘a 

304 48-7 ------- Konya Türbe 
305 48-8 ------- Konya Yediler 

306 48-9 ------- Konya Cüllâhistân 

307 48-10 ------- Konya Dehüdâ 
308 48-11 ------- Konya Şeyhahmed 

309 48-12 ------- Konya Devle 
310 48-13 ------- Konya Medrese 

311 48-14 ------- Konya Galebe 
312 48-15 ------- Konya Medrese 

313 48-16 ------- Konya Sırçalu 

314 48-19 11 Cemâziye’l-ahir sene 970 / 5 Şubat 1563 Konya Kubbelimescid 
315 48-18 11 Cemâziye’l-ahir sene 970 / 5 Şubat 1563 ------- ‘Araplar 

316 48-20 ------- Konya Cüllâhistân 
317 48-21 11 Cemâziye’l-ahir sene 970 / 5 Şubat 1563 Konya Beghekîm 

318 48-22 ------- Konya Hoca Cihân 

319 49-1 ------- Konya ‘Abdulaziz 
320 49-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 Konya İçkal‘a 

321 49-4 ------- Konya Sırçalu 
322 49-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 Konya Debbâğlar 

323 49-6 ------- Konya Kubbelimescid 
324 49-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Aksinle 

325 49-10 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Altunluçeşme 

326 49-11 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Cüllâhistân 
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327 49-12 ------- Konya İçkal‘a 
328 49-14 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Aynedâr 

329 49-15 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya ‘Alemdâr 
330 49-16 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Hankâh 

331 49-17 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Yenikapû 

332 49-18 ------- Konya Kal‘acık 
333 49-19 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Pürçüklü 

334 49-20 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya ‘Abdulaziz 
335 49-21 ------- Konya Mü’min 

336 50-1 ------- Konya Sahibyakâsı 
337 50-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Kürkçü 

338 50-4 ------- Konya Cüllâhistân 

339 50-5 ------- Konya Esenlü 
340 50-6 ------- Konya Şerefeddîn 

341 50-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Seydiveri 
342 50-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Kasâbsinân 

343 50-11 ------- Konya Esenlü 

344 50-12 ------- Konya Hocahabîb 
345 50-13 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Dehüdâ 

346 50-14 8 Receb 970 / 3 Mart 1563 Konya Kadıasker 
347 50-15 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Seb‘ahân 

348 50-16 ------- Konya Karaarslân 
349 50-17 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Kalebecerb 

350 50-18 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Devle 

351 51-2 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Şekerfürûş 
352 51-3 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Türbe 

353 51-4 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Sırçalu 
354 51-5 ------- Konya Sırçalu 

355 51-6 ------- Konya İhtiyâreddîn 

356 51-7 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya ‘Abîd 
357 51-8 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Aksinle 

358 51-9 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Türk‘ali 
359 51-11 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Karaarslân 

360 51-12 ------- Konya Türbe 
361 51-13 ------- Konya Cüllâhistân 

362 51-14 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Şeyhevi 

363 51-15 ------- Konya Hocabeg 
364 51-16 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Furkân 

365 51-17 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Türbe 
366 51-19 ------- Konya Hocafakîh 

367 52-2 ------- Konya Öylebanladı 

368 52-3 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 Konya Öylebanladı 
369 52-4 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 Konya Şeyhahmed 

370 52-5 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 Konya Furkândede 
371 52-6 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 Konya Furkân 

372 52-7 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 Konya Topraklık 
373 52-8 ------- Konya Şekerfürûş 

374 52-9 ------- Konya ‘Alîşerbeti 

375 52-10 ------- Konya Öylebanladı 
376 52-11 ------- Konya Ahmedfakîhoğlu 

377 52-12 ------- Konya Öylebanladı 
378 52-13 30 Receb 970 / 25 Mart 1563 Konya İçkal‘a 

379 52-14 ------- Konya Alacamescid 

380 52-15 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 Konya Öylebanladı 
381 52-16 ------- Konya Devle 

382 52-17 ------- Konya Kazgan 
383 52-18 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Sakâhâne 

384 52-19 ------- Konya Şeyhahmed 
385 53-1 ------- Konya Kasâbsinân 

386 53-2 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Gökbâş 

387 53-3 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Karaarslân 
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388 53-4 ------- Konya Öylebanladı 
389 53-5 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Çirkâb 

390 53-6 ------- Konya Hocabeg 
391 53-7 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Yediler 

392 53-8 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Türbe 

393 53-9 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Sâhib 
394 53-10 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 Konya Aynedâr 

395 53-11 ------- Konya Medrese 
396 53-12 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 Konya Şeyhvefâ 

397 53-13 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 Konya Mû‘în 
398 53-14 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 Konya Medrese 

399 53-15 ------- Konya Türbe 

400 53-16 ------- Konya Hocafarûk 
401 53-19 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 Konya Karaüyük 

402 54-1 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 Konya Topraklık 
403 54-2 ------- Konya Hocahasan 

404 54-3 ------- Konya Şekerfürûş 

405 54-4 ------- Konya Kâdıalemşâh 
406 54-7 ------- Konya Bınâri 

407 54-8 ------- Konya Aksinle 
408 54-9 ------- Konya Devle 

409 54-10 ------- Konya Mücellid 
410 54-11 ------- Konya Pürçüklü 

411 54-12 22 Şa‘bân sene 970 / 16 Nisan 1563 Konya Medrese 

412 54-13 22 Şa‘bân sene 970 / 16 Nisan 1563 Konya Hocabeg 
413 54-14 ------- Konya Biremâni 

414 54-15 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya Hocahasan 
415 54-16 ------- Konya İhtiyâreddîn 

416 54-17 ------- Konya Kâdıalemşâh 

417 54-19 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya ‘Abdulaziz 
418 54-20 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya Kürkçü 

419 54-21 ------- Konya Değirmen Deresi 
420 55-1 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya Şeyhevi 

421 55-2 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya Mû‘în 
422 55-3 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya Cüllâhistân 

423 55-4 ------- Konya Seb‘ahân 

424 55-5 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya Şeyhevi 
425 55-6 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 Konya Altunluçeşme 

426 55-7 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Fenâri 
427 55-8 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Şekerfürûş 

428 55-9 ------- Konya Türk‘alî 

429 55-10 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Sırçalu 
430 55-11 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Hocabeg 

431 55-12 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Sadırlar 
432 55-13 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Ahmed 

433 55-14 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Kalenderhâne 
434 55-16 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Şeyh Sadreddîn 

435 55-17 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Şeyhevi 

436 55-18 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya İçkal‘a 
437 56-2 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Şekerfürûş 

438 56-3 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Dehüdâ 
439 56-4 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Ferhûniye 

440 56-5 ------- Konya Şeyhevi 

441 56-6 ------- Konya Sahibyakâsı 
442 56-7 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Karaarslân 

443 56-8 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Ahmedfakîhoğlu 
444 56-9 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Konya Türbe 

445 56-10 ------- Konya Hocahasan 
446 56-11 ------- Konya Türbe 

447 56-12 ------- Konya ‘Abdulaziz 

448 56-13 21-30 Ramazân 970 / 14 -23 Mayıs 1563 Konya İçkal‘a 
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449 56-16 21-30 Ramazân 970 / 14 -23 Mayıs 1563 Konya Seydiveri 
450 56-19 ------- Konya Aynedâr 

451 56-20 21-30 Ramazân 970 / 14 -23 Mayıs 1563 Konya Yediler 
452 56-21 21-30 Ramazân 970 / 14 -23 Mayıs 1563 Konya Şeyhevi 

453 57-1 1-10 Şevvâl 970 / 24 Mayıs-2 Haziran 1563 Konya Şeyhvefâ 

454 57-2 1-10 Şevvâl 970 / 24 Mayıs-2 Haziran 1563 Konya Aksinle 
455 57-3 ------- Konya ‘İmâret 

456 57-5 1-10 Şevvâl 970 / 24 Mayıs-2 Haziran 1563 Konya İçkal‘a 
457 57-6 1-10 Şevvâl 970 / 24 Mayıs-2 Haziran 1563 Konya Şeyh Sadreddîn 

458 57-7 ------- Konya Mü’mîn 
459 57-8 ------- Konya Furkândede 

460 57-9 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Yeni 

461 57-10 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Esenlü 
462 57-11 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Aksinle 

463 57-12 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Türk‘ali 
464 57-13 ------- Konya Habîbfakîh 

465 57-14 ------- Konya Pürçüklü 

466 57-15 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Devle 
467 57-17 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Seydiveri 

468 57-18 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 Konya Hocaferruh 
469 58-1 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Konya Hocabeg 

470 58-2 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Konya Ahmedfakîhoğlu 
471 58-3 ------- Konya Yeni 

472 58-5 ------- Konya ‘Arifân 

473 58-6 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563 Konya Esenlü 
474 58-7 ------- Konya Tûtîoğlu 

475 58-8 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563 Konya İbn-i Sâlih 
476 58-9 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563 Konya Hocabeg 

477 58-10 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563 Konya Sâhib 

478 58-11 ------- Konya Hocafakîhsultân 
479 58-12 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563 Konya Şeyhvefâ 

480 58-13 ------- Konya Beghekim 
481 58-15 ------- Konya İbn-i Sâlih 

482 58-16 ------- Konya Yenikapû 
483 58-17 ------- Konya Aymanos 

484 58-19 ------- Konya Seydiveri 

485 58-20 ------- Konya Sahibyakâsı 
486 58-21 ------- Konya Kadıasker 

487 58-22 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563 Konya İçkal‘a 
488 58-23 ------- Konya Şeyhbegi 

489 58-24 ------- Konya İbn-i Kazgan 

490 58-25 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Konya İçkal‘a 
491 58-26 ------- Konya Furkân 

492 58-28 ------- Konya Bınâri 
493 59-3 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim1563 Konya Pürçüklü 

494 59-5 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim1563 Konya Gökbâş 
495 59-6 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim1563 Konya Türbe-i Celâliye 

496 59-8 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Bordabaşı 

497 59-9 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Medrese 
498 59-10 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Değirmenderesi 

499 59-11 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Yediler 
500 59-12 ------- Konya Sırçalu 

501 59-13 ------- Konya Kubbelimescid 

502 59-14 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Sırçalu 
503 59-15 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Kalebecerb 

504 59-16 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Seb‘ahân 
505 59-17 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Hocaferruh 

506 59-18 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Sahib 
507 59-19 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Mücellid 

508 59-21 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Hocaferruh 

509 60-1 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Türk‘alî 
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510 60-2 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Mu‘în 
511 60-3 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Piresed 

512 60-5 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya İçkal‘a 
513 60-6 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya İbn-i Sâlih 

514 60-7 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Mü’min Halife 

515 60-8 ------- Konya Hoşhân 
516 60-9 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Durâkfakîh 

517 60-10 ------- Konya Galebe 
518 60-11 20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 7 Kasım 1563 Konya Şems 

519 60-12 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Şekerfürûş 
520 60-14 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Kubbelimescid 

521 60-15 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya İçkal‘a 

522 60-17 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Medrese 
523 60-18 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Altunluçeşme 

524 60-19 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Alemdâr 
525 60-20 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Mü’min 

526 60-21 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Sadırlar 

527 60-22 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Değirmen Deresi 
528 60-23 1 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19 Ekim 1563 Konya Pîrîpâşâ 

529 60-24 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Vefâ 
530 61-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Hacıeymir 

531 61-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Sâlih 
532 61-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Topraklık 

533 61-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Şerefşîrin 

534 61-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya ‘Affân 
535 61-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Seydiveri 

536 61-7 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Mû‘în 
537 61-8 5 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 22 Kasım 1563 Konya Dinkeş 

538 61-9 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Karaarslân 

539 61-11 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Seb‘ahân 
540 61-12 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Bordabaşı 

541 61-13 15  Rebi‘ü’l-ahir 971 / 2 Aralık 1563 Konya Kubbelimescid 
542 61-14 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Ferhûniye 

543 61-15 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Habîbhoca 
544 61-16 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Aksinle 

545 61-17 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Seydiveri 

546 61-18 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Hocaferruh 
547 61-19 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya Aynedâr 

548 61-20 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya Pîres‘âd 
549 61-21 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya Sahibyâkası 

550 61-22 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya Sırçalu 

551 62-2 18 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 14 Aralık 1563 Konya ‘Affân 
552 62-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Yeni 

553 62-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya İbn-i Sâlih 
554 62-10 ------- Konya Öylebanladı 

555 62-12 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Şeyh 
556 62-13 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Değirmen Deresi 

557 62-14 29 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 16 Aralık 1563 Konya Kubbelimescid 

558 62-15 1 Cemâziye’l-evvel 971 / 17 Aralık 1563 Konya Şeyh Sadreddîn 
559 62-17 ------- Konya Şekerfürûş 

560 62-18 1 Cemâziye’l-evvel 971 / 17 Aralık 1563 Konya Hacı‘osmân 
561 63-1 ------- Konya Yeni 

562 63-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Kalebecerb 

563 63-3 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Şeyh Sadreddîn 
564 63-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Türbe-i Celâliye 

565 63-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya İbn-i Sâlih 
566 63-6 ------- Konya Değirmen Deresi 

567 63-7 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya İçkal‘a 
568 63-9 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Yediler 

569 63-10 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya ‘Abdulaziz 

570 63-11 ------- Konya Aymanâs 
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571 63-12 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Sırçalu 
572 63-13 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Sadırlar 

573 63-14 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Hacıhasan 
574 63-15 ------- Konya Öylebanladı 

575 63-16 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Altunluçeşme 

576 63-17 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya İbn-i Sâlih 
577 63-19 16 Cemâziye’l-evvel 971 / 4 Ocak 1564 Konya ‘Alîgâv 

578 63-20 ------- Konya Muhtâr 
579 63-21 ------- Konya Altunluçeşme 

580 63-22 ------- Konya İçkal‘a 
581 63-23 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Sâdırlar 

582 63-24 ------- Konya Şeyhevi 

583 64-1 ------- Konya Hacıeymir 
584 64-2 ------- Konya Mû‘în 

585 64-3 ------- Konya Kubbelimescid 
586 64-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Şeyhahmed 

587 64-7 ------- Konya Şeyhmezîd 

588 64-8 ------- Konya Çeşmekapusu 
589 64-9 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Kadıasker 

590 64-10 ------- Konya Mü’min 
591 64-13 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Burhândede 

592 64-14 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

Konya Sahibyakâsı 
593 64-15 ------- Konya Sırçalu 

594 64-16 1 Cemâziye’l-ahir  971 / 16 Ocak 1564 Konya Sahibyakâsı 

595 64-17 ------- Konya Şems-i Tebrîzi 
596 64-18 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya Şems-i Tebrîzi 

597 64-19 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya Seydiveri 
598 64-20 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya İbn-i Sâlih 

599 64-23 1-10 Cemâziye’l-ahir  971 / 16-25 Ocak 1564 Konya Mücellid 

600 64-24 ------- Konya Çiftenerdübân 
601 65-1 ------- Konya Değirmenderesi 

602 65-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya Dehüdâ 
603 65-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya Şems-i Tebrîzi 

604 65-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya Seydiveri 
605 65-7 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya Birâmâni 

606 65-8 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya Şems-i Tebrîzi 

607 65-9 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya Sedirler 
608 65-10 ------- Konya Çirkâb 

609 65-13 ------- Konya Sedirler 
610 65-14 ------- Konya Çitfenerdübân 

611 65-15 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564). Konya Şeyhevi 

612 65-16 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564). Konya Şerefeddîn 
613 65-17 ------- Konya Hocafarûk 

614 65-18 ------- Konya Topraklık 
615 65-19 ------- Konya Türk‘ali 

616 65-20 ------- Konya Hacıeymir 
617 65-21 ------- Konya ‘Abdulaziz 

618 66-1 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Şerbetçi‘ali 

619 66-2 ------- Konya Pîrîpaşa 
620 66-3 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya Namazgâh 

621 66-4 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya Esenlü 
622 66-5 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya Öylebanladı 

623 66-6 ------- Konya Sadırlar 

624 66-7 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya Hocabeg 
625 66-8 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya Hocabeg 

626 66-9 ------- Konya Şeyh Sadreddîn 
627 66-10 ------- Konya İçkal‘a 

628 66-11 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya İbn-i Sâlih 
629 66-12 15 Ramazân 971 / 27 Nisan 1564 Konya Pîrî 

630 66-13 15 Ramazân 971 / 27 Nisan 1564 Konya Esenlü 

631 66-14 18 Ramazân 971 / 30 Nisan 1564 Konya Dehüdâ 
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632 66-15 18 Ramazân 971 / 30 Nisan 1564 Konya Bordabaşı 
633 66-16 ------- Konya Aksinle 

634 66-17 ------- Konya Dehüdâ 
635 66-18 18 Ramazân 971 / 30 Nisan 1564 Konya Öylebanladı 

636 66-20 11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan-2 Mayıs 1564 Konya Habîbhoca 

637 66-21 21-30 Ramazân 971 / 3-12 Mayıs 1564 Konya Kürkçü 
638 66-22 ------- Konya Pürçüklü 

639 66-23 27 Ramazân 971 / 9 Mayıs 1564 Konya Sırçalu 
640 66-24 ------- Konya Medrese 

641 67-2 1-10 Rebî‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Durakfakîh 
642 67-3 ------- Konya Turşucu 

643 67-4 13 Rebi‘ü’l-ahir970 / 10 Aralık 1562 Konya Koca 

644 67-5 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Pîres‘ad 
645 67-7 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Bordabaşı 

646 67-21 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya Çiftenerdübân 
647 68-4 ------- Konya Pires‘ad 

648 68-10 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Öylebanladı 

649 68-15 29 Cemâziye’l-ahir 970 / 23 Şubat 1563 Konya İçkal‘a 
650 68-16 ------- Konya Bâb-ı Aksaray 

651 68-20 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Cüllâhistân 
652 69-1 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 Konya Seydiveri 

653 69-23 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Mü’min 
654 69-24 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 Konya Karaaslân 

655 70-4 ------- Konya Fenâri, Piresed 

656 70-5 ------- Konya Pîresed 
657 70-6 ------- Konya Aksaray 

658 70-7 ------- Konya Aksaray 
659 70-8 ------- Konya Aksaray 

660 70-9 ------- Konya Hankâh 

661 70-11 ------- Konya Aksaray 
662 72-1 5 Zi’l-hicce 971 / 15 Temmuz 1564 Konya ------- 

663 72-2 21-30 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz-8 Ağustos 1564 Konya ------- 
664 72-4 ------- Konya ------- 

665 73-3 21-30 Zi’l-ka‘ade 971 / 1-10 Temmuz 1564 Konya  
666 76-1 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya İçkal‘a 

667 77-1 11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan-2 Mayıs 1564 Konya ------- 

668 89-1 ------- Konya ------- 
669 89-3 17 Rebi‘ü’l-evvel 1052 / 15 Haziran 1642 Konya ------- 

670 90-1 ------- Konya Sâhib 
671 90-2 ------- Konya Sâhib 

672 90-3 1 Rebi‘ü’l-evvel 1052 / 30 Mayıs 1642 Konya Kâdı‘alemşah 

673 91-1 1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642 Konya ------- 
674 91-3 1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642 Konya ------- 

675 91-4 1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642 Konya ------- 
676 91-8 1-10 Safer 1050 / 23 Mayıs-1 Haziran 1640 Konya ------- 

677 92-1 5 Şa‘bân 1051 / 9 Kasım 1641 Konya ------- 
678 92-2 11-20 Şa‘bân 1051 / 15-24 Kasım 1051 Konya Öylebanladı 

679 92-3 15 Ramazân 1051 / 18 Aralık 1641 Konya Cedîd 

680 92-4 ------- Konya ------- 
681 93-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641 Konya ------- 

682 93-3 ------- Konya ------- 
683 97-4 11-20 Receb 1051 / 16-25 Ekim 1641 Konya Ferhûniye 

684 98-6 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Sarkâsablar 

685 98-8 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Fenâri 
686 98-9 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Kâlenderhâne 

687 99-8 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Şeyhahmed 
688 99-9 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Dinkeş 

689 100-1 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Konya Pîrîpâşâ 
690 101-2 ------- Konya Şems-i Tebrîzi 

691 102-10 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 Konya Karaaslân 

692 103-11 1 Zi’l-hicce 970 / 22 Temmuz 1563 Konya Türbe-i Celâliye 
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693 104-4 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya ------- 
694 105-5 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Erdâş Kapusu 

695 106-3 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya Pürçüklü 
696 106-6 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya Sadırlar 

697 106-3 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya Atbazarı 

698 107-3 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Konya ------- 
699 107-6 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Kovanağzı 

700 108-7 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Esenlü 
701 109-2 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya ‘Abdulvahid 

702 109-4 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Aynedâr 
703 109-9 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Sırçalu 

704 110-3 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Halaçlar 

705 111-3 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Kovanağzı 
706 111-7 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Konya ------- 

707 112-1 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Konya Halaçlar 
708 112-5 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Konya Devle 

709 113-5 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Konya Topraklık 

710 113-6 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Konya Çavûş 
711 113-9 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Konya Karaüyük 

712 115-1 30 Zi’l-hicce 970 / 20 Ağustos 1563 Konya Şehir Irmağı 
713 116-1 1-10 Muharrem 970 / 31 Ağustos-9 Eylül  1562 Konya Gevele 

714 117-5 ------- Konya Yenihamam 
715 117-6 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Konya Şeyhahmed 

716 117-9 ------- Konya Piresed 

717 118-7 11 Muharrem 971 / 31 Ağustos 1563 Konya Beghekim 
718 119-2 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Konya ------- 

719 120-2 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Konya Aymanos 
720 122-1 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Konya Pürçüklü 

721 122-9 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Konya ------- 

722 123-6 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Konya Pürçüklü 
723 124-4 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 Konya Türbe-i Celâliye 

724 124-5 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 Konya Sarkasâblar 
725 124-7 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 Konya Dûrakfakîh 

726 124-9 ------- Konya Akbâş 
727 125-1 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 Konya Debbâğhâne 

728 125-3 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 Konya Türbe-i Celâliye 

729 125-4 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 Konya Tebrîzi 
730 125-5 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül1563 Konya Kürkçü 

731 126-3 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Konya Tûtî 
732 126-6 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Konya ------- 

733 127-5 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Konya Türbe-i Celâliye 

734 127-8 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Konya Sârkasâblar 
735 127-9 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Konya Dikilitâş 

736 129-2 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Konya Sadırlar 
737 129-6 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 Konya Eynedâr 

738 129-7 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 Konya Merâm 
739 130-1 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 Konya Öylebanladı 

740 130-3 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 Konya Biremânî 

741 130-6 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 Konya ------- 
742 131-3 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 Konya Devle 

743 133-1 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 Konya Mü’min 
744 135-3 ------- Konya Karaarslân 

745 135-12 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 Konya İbn-i Sâlih 

746 136-5 ------- Konya Sâhib 
747 136-7 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Medrese 

748 136-11 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya İbn-i Sâlih 
749 136-12 ------- Konya Topraklık 

750 138-2 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Ahmed Fakîh 
751 138-5 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Hacıeymir 

752 138-8 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya İbn-i Sâlih 

753 140-2 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Türbe-i Celâliye 
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754 140-3 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya ------- 
755 140-5 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Türbe-i Celâliye 

756 140-10 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Devle 
757 142-2 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Debbâğhâne 

758 142-3 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Ahmed Fakîh 

759 142-5 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Şeyh‘osmân 
760 143-6 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Medrese 

761 143-14 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Türbe 
762 144-4 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya İçkal‘a 

763 144-9 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Sungur 
764 146-1 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Debbâğhâne 

765 146-5 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Konya Hoca Cihân 

766 146-9 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Tezkire 
767 146-12 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Hoşhân 

768 148-5 ------- Konya Kazgancılar 
769 148-8 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Türbe-i Celâliye 

770 149-4 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Beghekim 

771 150-6 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya İçkal‘a 
772 151-1 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Türbe-i Celâliye 

773 151-6 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Yeni 
774 151-10 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Konya Mû‘in 

775 153-7 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Kürkçü 
776 154-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya ------- 

777 154-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Kurgân 

778 156-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya ------- 
779 156-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Konya Çâvuş 

780 157-4 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya ------- 
781 157-5 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya Atbâzarı Kapusu 

782 157-7 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya Seydiveri 

783 159-9 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Konya Yenihamam 
784 160-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Türbe-i Celâliye 

785 161-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya ‘Alîgâv 
786 161-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Dikilitâş 

787 163-2 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Karaaslân 
788 164-1 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Sahibyakâsı 

789 164-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Çâvuş 

790 164-9 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Sırçalu 
791 165-1 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Konya Hacıeymir 

792 165-8 1 Cemâziye’l-evvel 971 / 17 Aralık 1563 Konya Şeyh Sadreddîn 
793 165-10 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Ferhûniye 

794 168-3 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya ------- 

795 168-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Şeyh Sadreddîn 
796 168-7 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Kürkçü Hamâmı 

797 171-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Konya Dehüdâ 
798 171-6 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Debbâğhâne 

799 172-1 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Hoca Cihân 
800 172-6 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Karaaslân 

801 173-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Şekerfürûş 

802 173-11 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Medrese 
803 174-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Şeyh Sadreddîn 

804 175-7 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya ‘Alîşerbeti 
805 175-9 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya ‘Araplar 

806 176-1 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya ------- 

807 176-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Atbazârı Kapusu 
808 176-6 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Medrese 

809 176-7 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Konya Sungûr 
8181

10 

177-2 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 Konya Kazasker 

812 178-6 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 Konya Şemseddîn 
813 181-1 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya Sâhibyakâsı 

814 181-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya İbn-i Kazgân 

815 181-6 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya Sungûr 
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816 182-2 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya ------- 
817 182-5 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya İbn-i Sâlih 

818 182-8 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya İbn-i Kazgân 
819 183-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Konya Medrese 

820 184-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya Bordabaşı 

821 185-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya Hoca Cihân 
822 186-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Konya Sârıkasâblar 

823 186-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya Şükrân 
824 187-1 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya Bordabaşı 

825 187-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya Pîrabi Sultân 
826 187-4 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya Ferhûniye 

827 188-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya Türk‘alî 

828 189-1 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Konya ------- 
829 190-6 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Konya Karaciğân 

830 191-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Konya Merâm 
831 192-6 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Konya Ahmed Fakîh 

832 195-5 1 Receb 971 / 14 Şubat 1564 Konya Sahibyakâsı 

833 195-7 1 Receb 971 / 14 Şubat 1564 Konya Sungûr 
834 197-2 2 Receb 971 / 15 Şubat 1564 Konya Merâm 

835 197-8 -------- Konya Beghekim 
836 197-9 1Receb 971 / 14 Şubat 1564 Konya Dûrâkfakîh 

837 198-3 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 Konya Ferhûniye 
838 199-2 1-10 Safer 965 / 23 Kasım-2 Aralık 1557 Konya ------- 

839 199-3 ------- Konya Musalla 

840 200-1 18 Rebi‘ü’l-ahir sene 971 / 5 Aralık 1563 Konya ------- 
841 201-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya ------- 

842 201-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Konya ------- 
843 201-4 11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan-2 Mayıs 1564 Konya Saraçlar 

844 201-7 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 Konya ------- 

845 202-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Eskibazâr 
846 202-7 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Şeyhevi 

847 203-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Muhtâr 
848 203-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Öylebanladı 

849 203-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Yenikapu 
850 203-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Sâhib 

851 203-10 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya Türbe-i Celâliye 

852 204-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya ------- 
853 204-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Konya ------- 

854 205-2 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya ------- 
855 205-6 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Sırçalu 

856 206-2 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Konya Gökbâş 

857 207-1 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 Konya İçkal‘a 
858 207-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 Konya ------- 

859 207-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 Konya Dehüdâ 
860 207-7 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 Konya Şerefeddîn 

861 208-8 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 Konya Sâhibyakâsı 
862 209-1 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 Konya Biremâni 

863 209-14 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Konya Hocabeg 

864 211-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Konya Şeyhvefâ 
865 212-7 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 Konya Hoca Hasan 

866 212-10 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 Konya Debbâğhâne 
867 213-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 Konya İbn-i Sâlih 

868 214-6 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Konya Kurgân 

869 216-1 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya ------- 
870 216-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya Yeni 

871 216-7 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya Kalenderhâne 
872 216-9 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya Merâm 

873 217-4 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya Dehüdâ 
874 217-5 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya Kemâl Garîb 

875 217-6 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya Topraklık 

876 218-6 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Konya ------- 
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877 219-4 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 Konya ------- 
878 219-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 Konya Biremâni 

879 220-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 Konya ------- 
880 221-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya İçkal‘a 

881 221-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya ------- 

882 221-3 21 Cemâziye’l-ahir 970 / 15 Şubat 1563 Konya ------- 
883 222-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Topraklık 

884 223-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Şeyhevi 
885 223-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya İhtiyâreddîn 

886 223-6 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Aksinle 
887 223-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Türbe 

888 225-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Konya Medrese 

889 226-5 ------- Konya Kürkçü 
890 226-6 1Receb 970 / 24 Şubat 1563 Konya Şeyhahmed 

891 226-10 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Şeyhahmed 
892 227-3 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Yeni 

893 227-10 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Ferhûniye 

894 227-11 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Sâhibyakâsı 
895 228-7 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Debbâğhâne 

896 228-8 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya ‘Alîgav 
897 229-1 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Namazgâh 

898 229-2 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Konya Medrese 
899 229-5 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya İbn-i Sâlih 

900 229-8 7 Rebi‘ül-evvel 970 / 2 Ocak 1563 Konya ------- 

901 230-2 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Kalenderhâne 
902 230-3 13 Receb 970 / 8 Mart 1563 Konya ------- 

903 230-5 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya Yakâ 
904 231-8 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Konya ------- 

905 233-4 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 Konya Şeyhevi 

906 234-2 28 Receb 970 / 23 Mart 1563 Konya Türbe-i Celâliye 
907 234-5 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 Konya Türbe 

908 234-6 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 Konya Türbe-i Celâliye 
909 235-7 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 Konya Yeni 

910 236-1 6 Receb 1003 / 17 Mart 1595 Konya Hoca Cihân 
911 236-3 21-30 Receb 1003 / 1-10 Nisan 1595 Konya Hoca Farûk 

912 236-4 21-30 Receb 1003 / 1-10 Nisan 1595 Konya Hoca Fakîh Sultân 

913 236-5 21-30 Şa‘bân 1003 / 1-9 Mayıs 1595 Konya İçkal‘a 
914 237-1 1-10 Ramazan 1003 / 10-19 Mayıs 1595 Konya Akbâş 

915 237-2 11-20 Ramazân 1003 / 20-29 Mayıs 1595 Konya İbn-i Sâlih 
916 237-3 ------- Konya Şekerfürûş 

917 237-5 1-10 Receb 1004 / 1-10 Mart 1596 Konya Sâdırlar 

918 238-1 1-10 Receb 1004 / 1-10 Mart 1596 Konya Şeyh‘osmân Rûmî 
919 238-2 1-10 Receb 1004 / 1-10 Mart 1596 Konya Yâka 

920 238-4 21-30 Şevvâl 1004 / 18-26 Haziran 1596 Konya Biremâni 
921 239-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 1004 / 27 Haziran-6 Temmuz 1596 Konya Cedîd 

922 240-1 21-30 Rebi‘ül-evvel 1005 / 12-21 Kasım 1596 Konya Ferhûniye 
923 240-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 1005 / 30 Ocak-8 Şubat 1597 Konya Seydiveri 

924 240-5 21-30 Zi’l-ka‘ade 1006 / 25 Haziran-4 Temmuz 1598 Konya Hoca Fakîh 

925 241-1 21-30 Zi’l-ka‘ade 1006 / 25 Haziran-4 Temmuz 1598 Konya Cüllâhistân 
926 241-3 11-20 Muharrem 1007 / 14-23 Ağustos 1598 Konya Hoca Farûk 

927 241-4 1-10 Safer 1007 / 3-12 Eylül 1598 Konya Akbâş 
928 241-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 1007 / 1-10 Kasım 1598 Konya Hacı Eymir 

929 242-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 1007 / 1-10 Kasım 1598 Konya Muhtâr 

930 242-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 1007 / 1-10 Kasım 1598 Konya Hoca Cihân 
931 242-4 1-10 Muharrem 1008 / 24 Temmuz-2 Ağustos 1599 Konya Hoca Cihân 

932 243-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 1008 / 19-28 Kasım 1599 Konya Mü’min 
933 243-3 21-30 Cem’ziye’l-ahir 1008 / 8-16 Ocak 1600 Konya Medrese 

934 243-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 1008 / 8-16 Ocak 1600 Konya Bordabaşı 
935 244-1 11-20 Şa‘bân 1008 / 26 Şubat-6 Mart 1600 Konya Erdâş Kapusu 

936 245-1 1-10 Receb 1011 / 15-24  Aralık 1602 Konya Akbâş 

937 245-2 21-30 Şa‘bân 1011 / 3-11 Şubat 1603 Konya Şehirırmağı 
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938 245-3 1-10 Safer 1014 / 18-27 Haziran 1605 Konya Furkân Dede 
939 245-5 1-10 Muharrem 1015 / 9-18 Mayıs 1606 Konya Cellâh Arslân 

940 246-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 1000 / 4-12 Nisan 1592 Konya Sadırlar 
941 246-3 1-10 Receb 1000 / 13-22 Nisan 1592 Konya Sâhib 

942 246-5 1-10 Receb 1000 / 13-22 Nisan 1592 Konya Hoca Cihân 

943 248-1 1-10 Receb 1000 / 13-22 Nisan 1592 Konya Debbâğlar 
944 248-2 1-10 Receb 1000 / 13-22 Nisan 1592 Konya Sungur 

945 248-3 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 Konya Akıncı Sultân 
946 248-5 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 Konya İbn-i Sâlih 

947 249-1 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 Konya İbn-i Sâlih 
948 249-3 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 Konya Ferhûniye 

949 249-5 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 Konya Medrese 

950 249-7 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 Konya Seb‘ahân 
951 250-4 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 Konya Hacı Eymir 

952 251-1 11-20 Şa‘bân 1000 / 23 Mayıs-1 Haziran 1592 Konya Aksinle 
953 251-3 28 Şa‘bân 1000 / 9 Haziran 1592 Konya Bordabaşı 

954 251-4 1 Ramazân 1000 / 11 Haziran 1592 Konya Hoca Hasan 

955 252-2 11-20 Safer 1002 / 6-15 Kasım 1593 Konya Kalenderhâne 
956 252-3 1 Rebi‘ü’l-evvel 1002 / 25 Kasım 1593 Konya Yaka 

957 252-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 1002 / 23 Ocak-1 Şubat 1594 Konya Kara Arslân 
958 253-1 11-20 Cemâziye’l-ahir 1003 / 21 Şubat-2 Mart 1595 Konya Devle 

959 253-3 1-10 Ramazân 1002 / 21-30 Mayıs 1594 Konya Dehüdâ 
960 253-4 1-10 Ramazân 1002 / 21-30 Mayıs 1594 Konya İçkal‘a 

961 254-1 21-30 Şevvâl 1002 / 10-18 Temmuz 1594 Konya İçkal‘a 

962 254-3 1-10 Muharrem 1003 / 16-25 Eylül 1594 Konya Hoca Cihân 
963 256-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Galebe 

964 256-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Devle 
965 256-3 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Hoca Cihân 

966 256-5 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Alaca Mescid 

967 257-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Debbâğlar 
968 257-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Türbe 

969 257-3 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Debbâğlar 
970 257-4 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Merâm 

971 257-6 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Bordabaşı 
972 258-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Yaka 

973 258-4 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Biremâni 

974 258-6 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Medrese 
975 258-7 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Pürçüklü 

976 259-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Biremâni 
977 259-5 ------- Konya Seb‘ahân 

978 259-7 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Karaaslân 

979 260-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Hacı Eymir 
980 260-3 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Sakâhâne 

981 260-4 ------- Konya Medrese 
982 260-5 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Hoca Cihân 

983 260-7 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Konya Hoca Cihân 
984 261-1 11 Zi’l-ka‘ade 1002 / 29 Temmuz 1594 Konya Sırçalu 

985 261-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 1002 / 29 Temmuz-7 Ağustos 1594 Konya Yaka 

986 261-3 14 Zi’l-ka‘ade 1002 / 1 Ağustos 1594 Konya Türbe-i Celâliye 
987 262-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 1002 / 29 Temmuz-7 Ağustos 1594 Konya Sadırlar 

988 262-4 21-30 Zi’l-ka‘ade 1002 / 8-17 Ağustos 1594 Konya Şeyh‘osmân 
989 262-5 21-30 Zi’l-ka‘ade 1002 / 8-17 Ağustos 1594 Konya Şeyh‘osmân Rûmî 

990 262-6 21-30 Zi’l-ka‘ade 1002 / 8-17 Ağustos 1594 Konya İçkal‘a 

991 263-1 21-30 Zi’l-ka‘ade 1002 / 8-17 Ağustos 1594 Konya Akbâş 
992 263-3 1-10 Zi’l-ka‘ade 1015 / 28 Şubat-9 Mart 1607 Konya Hacıeymir 

993 263-5 1-10 Zi’l-ka‘ade 1015 / 28 Şubat-9 Mart 1607 Konya Yediler 
994 265-1 ------- Konya Şeyhahmed 

995 265-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1015 / 28 Şubat-9 Mart 1607 Konya Hocafarûk 
996 265-4 14 Zi’l-ka‘ade 1015 / 13  Mart 1607 Konya Türbe-i Celâliye 

997 266-1 11-20 Zi’l-ka‘ade 1015 / 10-19 Mart 1607 Konya Debbâğlar 

998 266-3 15 Zi’l-ka‘ade 1015 / 14 Mart 1607 Konya İçkal‘a 
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999 267-1 1-10 Safer 1016 / 28 Mayıs-6 Haziran 1607 Konya Akbâş 
1000 267-3 11-20 Safer 1016 / 7-16 Haziran 1607 Konya Çirkâb 

1001 268-2 11-20 Receb 1016 / 1-10 Kasım 1607 Konya Hoca Cihân 
1002 268-3 11-20 Receb 1016 / 1-10 Kasım 1607 Konya Şehir Irmağı 

1003 268-4 1-10 Şevvâl 1016 / 19-28 Ocak 1608 Konya Biremâni 

1004 268-5 1-10 Şevvâl 1016 / 19-28 Ocak 1608 Konya Akbâş 
1005 269-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 1015 / 10-19 Mart 1607 Konya Hoca Cihân 

1006 269-3 21-30 Şa‘bân 1017 / 30 Kasım-8 Aralık 1608 Konya Tavuk 
1007 271-1 ------- Konya Alaca Mescid 

1008 271-3 27 Zi’l-ka‘ade 1017 / 4 Mart 1609 Konya Pürçüklü 
1009 271-5 ------- Konya Öylebanladı 

1010 271-6 21-30 Zi’lka‘ade 1017 / 26 Şubat-7 Mart 1609 Konya Yaka 

1011 271-7 21-30 Zi’lka‘ade 1017 / 26 Şubat-7 Mart 1609 Konya Hacı Eymir 
1012 271-8 1 Zi’l-hicce 1017 / 8 Mart 1609 Konya Biremâni 

1013 272-2 ------- Konya Sadırlar 
1014 272-3 ------- Konya Dehüdâ 

1015 272-4 ------- Konya Tavuk 
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Tablo:3 

Kazalar Köyler Ve Şehir Dışından İntikal Eden Davalar 

 

S.N  B. N TARİH YER KÖY 
1 3-6 11-20 Muharrem 1019/5-14 Nisan 1610 ------- Tükler? 

2 7-1 21-30 Safer 1021/23 Nisan-1Mayıs 1612 ------- Bozdöşek 
3 7-3 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 1021/2-11Mayıs 1612 ------- Hatunlar 

4 8-6 1 Muharrem 1024/ 31 Ocak 1615 ------- Karakaş 

5 10-1 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 ------- SultânBâyezid 

Hân 6 14-4 11-20 Safer 1031 / 26 Aralık 1621 - 4 Ocak 1622 ------- Karadiğin 

7 20-2 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Larende 
8 20-8 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Sarayini 

9 20-10 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Göme 

10 21-5 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Çukurköy 
11 21-6 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Çukurköy 

12 22-1 11-20 Ramazân 970 / 4-13  Mayıs 1563 Aladağ Kazası Pîr Levganda 
13 23-5 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- Panbukçu 

14 23-7 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Tarsûsî Kazası ------- 
15 23-10 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- Cengiburnu 

16 24-2 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- Koçhisâr 

17 24-3 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 Eskiil Kazası ------- 
18 25-2 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- Kebekilise 

19 25-6 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- Salûr 
20 26-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran - 1 Temmuz 1563 ------- Çumra 

21 26-6 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Çobanboğan 

22 27-5 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Tekirler? 
23 27-8 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Karaman ------- 

24 28-1 1-11 Zi’l-ka‘ade 971 / 11-21 Haziran 1564 ------- Okcu,Eğriviran, 

Akçaviran, 

Karaüyük, 

Zengân, Eğin 

25 29-1 1-11 Zi’l-ka‘ade 971 / 11-21 Haziran 1564  Uyan?, Zengân 

26 29-3 ------- ------- Ağcaviran,Sarlâ

k, 

Arpabükü,Karaü

yük, ‘Adilli 

27 30-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ? Ferman 

28 30-2 21-30 Şa‘bân 969 / 26 Nisan-4 Mayıs 1562 Kostantınıyye Ferman 

29 30-5 ------- ------- Gazi Fakîh 
30 31-1 971 / 1564 Komari Ferman 

31 32-1 4 Cemâziye’l-ahir 971 / 20 Aralık 1563 Kostantınıyye Ferman 
32 32-2 5 Receb 971 / 18 Şubat 1564 Kostantınıyye Ferman 

33 33-2 11-20 Zi’l-hicce 971 / 21-30 Temmuz 1564 Kütahya Ferman 

34 36-13 ------- Baybûrd Gelincik 
35 36-19 1-10 Zi’l-ka‘ade 971 / 11-20 Haziran 1564 ------- Şâdibeg 

36 37-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- Köseçkadı 
37 38-3 ------- ------- Alan 

38 38-4 ------- ------- Alan 
39 38-15 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 ------- Üçkilise 

40 39-5 ------- ------- Hacıyağlıbağı 

41 39-15 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Gülnâr Kazası Karaağaç 
42 39-19 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran-1 Temmuz 1563 ------- Dinlendik 

43 40-10 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Ezelî 
44 40-14 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Sincarî 

45 40-15 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Hatîb 

46 40-24 ------- ------- Malas 
47 40-23 ------- ------- Küllük 

48 41-17 ------- ------- Serilimedrese 
49 42-4 ------- ------- Çumra 

50 42-16 ------- ------- Kiçimuhsîne 

51 42-18 ------- ------- Pirsun 
52 43-7 21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564 Akşehir Kazası Yukacıksaray? 

53 43-9 21-30 Receb 970 / 5-14 Mart 1564 ------- İkimescid 
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54 43-17 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 ------- Kaban 
55 43-20 ------- ------- İncekara 

56 44-1 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Akşehir Kazası Ağras 
57 44-2 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 ------- Koyundarı 

58 44-6 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 ------- ‘Anberreîs 

59 44-7 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 ------- Gülüşçüler 

Tekkesi 60 44-8 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 ------- Burkâs 

61 44-10 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 ------- Yenicekay 
62 44-15 ------- ------- Mum 

63 44-18 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Larende ------- 
64 45-2 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 ------- Sarıhayreddîn 

65 45-7 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 ------- Merhûm 

Mahmuddede 66 45-8 ------- ------- Petenler? 
67 45-10 21-30 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564 ------- Takacıemîr 

68 45-11 ------- Akşehir Kazası ------- 
69 45-13 ------- ------- Kaylû 

70 45-14 21-30 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564 ------- Kurugöl 

71 45-16 ------- ------- Dursunoğlu 
72 45-20 21-30 Şa‘bân 971 / 4-12 Nisan 1564 ------- Çağlak 

73 45-22 ------- ------- Kösehacı 
74 45-25 1-10 Ramazân 971 / 13-22 Nisan 1564 ------- Taş 

75 46-7 ------- ------- Tatköy 
76 46-18 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562- 5 Ocak 1563 ------- Karabâş 

77 46-21 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- Sızma 

78 47-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- Molla ‘Arab 
79 47-8 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- Meymuncuoğlu 

80 47-15 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- Gâzihan 
81 47-17 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- Bayrakçıoğlu 

82 47-18 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- Karakapak 

83 48-17 ------- ------- Mûsâbaba 
84 49-2 ------- ------- Nişâ 

85 49-9 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- Yavşi 
86 49-13 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- Hâtib 

mehmedçelebi 87 50-2 ------- ------- Künkoğlu 
88 50-9 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- Bayraklı 

89 50-10 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- Dilgömü 

90 51-1 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- Sarraf Hacı 

Mehmed 91 51-18 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 ------- Ahî‘alî 

92 53-17 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Kazzâz 

Hüdâverdi 93 53-18 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Kânıkvirân 

94 54-5 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Kösîmkadı 

95 54-6 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- Zekilü 
96 54-18 ------- ------- Mehmed Çelebi 

97 55-15 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 ------- ‘Abdi Çelebi 
98 55-19 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 ------- Gödene 

99 56-1 11-20 Ramazân 970 / 4-14 Mayıs 1563 Aksaray-Niğde ------- 
100 56-14 ------- Begşehr Kazası Melkus 

101 56-15 ------- ------- Şeyhresûl 

102 56-17 21-30 Ramazân 970 / 14 -23 Mayıs 1563 ------- Hatûnsaray 
103 56-18 21-30 Ramazân 970 / 14 -23 Mayıs 1563 ------- Hatûnsaray 

104 57-4 1-10 Şevvâl 970 / 24 Mayıs-2 Haziran 1563 ------- Sarayini 
105 57-16 11-20 Şevvâl 970 / 3-12 Haziran 1563 ------- Meles 

106 58-4 ------- ------- Büklüoğlu 

107 58-14 ------- ------- Ahî‘alîoğlu 
108 58-18 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563 ------- Şefîoğlu 

109 58-27 ------- ------- ….. Seydi 
110 59-1 18 Safer sene 971 / 7 Ekim 1563 ------- Terkli? 

111 59-2 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim1563 ------- Nunâ 
112 59-4 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim1563 ------- Pervâne 

113 60-4 ------- ------- Kürkçü Hızır 

114 60-13 24 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 11 Kasım 1563 ------- Gödene 
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115 60-16 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- Küllük 
116 61-10 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- Kocac 

117 62-1 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- Yenikışlahân 
118 62-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 -------- Külâhciyân 

119 62-7 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- İsfehâni 

120 62-8 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- Çerçiler 
121 62-9 ------- ------- Boşhâne 

122 62-16 ------- ------- Devlethâtûn 
123 63-18 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

------- Karaüyük 

124 64-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

------- Meydân 
125 64-6 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563 - 8 Ocak 

1564 

------- Gündiki 

126 64-11 ------- ------- Tebetler? 

127 64-21 ------- ------- ‘Arık 
128 64-22 ------- ------- Hatîb 

129 65-4 13 Cemâziye’l-ahir 971 / 28 Ocak 1564 ------- Helvâcı 

Süleymân 130 65-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak-4 Şubat 1564 Kütahya ------- 

131 65-11 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Hocaşeker 

132 66-19 19 Ramazan 971 / 1 Mayıs 1564 ------- Resûl 
133 67-12 ------- ------- Enbeles? 

134 67-22 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Belvirân Kocaç 
135 67-24 ------- Belvirân Cicek 

136 67-25 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- Çumrâ 
137 67-26 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- Ervât 

138 68-6 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- Karakurd 

139 68-22 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- Tolâsâ 
140 68-34 ------- ------- Çukurköy 

141 69-22 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 ------- Eryeler? 
142 70-1 3 Zi’l-hicce 971 / 3 Temmuz 1564 Eskiil Apâk 

143 70-2 11-20 Zi’l-hicce 971 / 21-30 Temmuz 1564 Niğde Yeniköy 

144 70-10 ------- ------- İshâk 
145 71-1 27 Zi’l-ka‘ade 971 / 7 Temmuz 1564 Larende ------- 

146 71-2 27 Zi’l-ka‘ade 971 / 7 Temmuz 1564 Larende Hocamahmud 
147 71-4 21 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz 1564 Ereğli ------- 

148 72-3 ------- ------- Yenice, 

Emirşahlu, 

Celâliye, 

Beşkilisâ 

149 73-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 971 / 11-20 Haziran 1564 Koçhisâr Kazası ------- 

150 75-1 22 Zi’l-hicce 969 / 23 Ağustos 1562 Sahrâ Nahiyesi Rûmdiğin 

151 75-2 11-20 Şevvâl 971 / 23 Mayıs-1 Haziran 1564  Opânlar 
152 75-3 21-30 Şevvâl 971 / 2-10 Haziran 1564 Karaman Puset ve Şak 

153 75-4 11-20 Şevvâl 971 / 23 Mayıs-1 Haziran 1564 Karaman Puset ve Şak 
154 76-2 11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan-2 Mayıs 1564 ------- Kaysaroğlanı 

155 76-3 ------- Koçhisâr Kazası Kocalar ve 

Tosun 156 78-1 5 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 23 Ekim 1563 Kostantınıyye Fermân 
157 78-2 ------- Sahra Nahiyesi ------- 

158 79-1 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 Karaman  
159 81-1 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 Kostantınıyye Fermân 

160 81-2 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Sinân Pâşâ Fermân 
161 81-3 21-30 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz-8 Ağustos 1564 Kostantınıyye Fermân 

162 82-1 1-10 Safer 1051 / 12-21Mayıs 1641 Kostantınıyye Fermân 

163 82-2 28 Safer 1050 / 19 Haziran 1640 Kostantınıyye Berât 
164 82-4 1-10 Cemâziye’l-ahir 1051 / 7-16 Eylül 1641 Sahra Nahiyesi Espeklü 

165 83-1 ------- Karaman  
166 83-2 2 Safer 1050 / 24 Mayıs 1640 Kostantınıyye Fermân 

167 83-3 ------- Karaman ------- 

168 83-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 1051 / 27 Eylül-5 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 
169 84-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 1051 / 27 Eylül-5 Ekim 1641 Kostantınıyye Berât 

170 84-2 4 Receb 1051 / 9 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 
171 84-3 8 Safer 1048 / 21 Haziran 1638 Sudirhemi Sille 

172 84-4 11 Receb 1051 / 16 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 
173 85-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 1051 / 27 Eylül-5 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 

174 85-2 12 Receb 1051 / 17 Ekim 1641 Kostantınıyye Berât 

175 85-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641 Kostantınıyye Berât 
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176 86-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641 Karaman Mektûb 
177 86-3 ------- Hatûnsarây ------- 

178 86-4 1 Receb 1051 / 6 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 
179 87-1 13 Receb 1051 / 18 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 

180 87-2 13 Receb 1051 / 18 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 

181 87-3 22 Receb 1051 / 27 Ekim 1641 Kostantınıyye Fermân 
182 87-4 2 Safer 1051 / 13 Mayıs 1641 Kostantınıyye Fermân 

183 88-1 29 Cemâziye’l-evvel 1051 / 5 Eylül 1641 Kostantınıyye Fermân 
184 88-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1051 / 1-10 Şubat 1642 Kostantınıyye Fermân 

185 89-2 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 1051 / 10-19 Haziran 1641 Kostantınıyye Berât 
186 91-6 10 Şevvâl 1051 / 12 Ocak 1642 Hatûnsaray 

Nahiyesi 

 

187 94-2 ------- Karaman  

188 94-3 15 Şevvâl 1050 / 28 Ocak 1641 Kostantınıyye Fermân 
189 94-4 11-20 Ramazân 1051 / 14-23 Aralık 1641 Kostantınıyye Fermân 

190 95-1 11-20 Ramazân 1051 / 14-23 Aralık 1641 Kostantınıyye Berât 
191 96-1 11-20 Ramazân 1051 / 14-23 Aralık 1641 Kostantınıyye Berât 

192 96-2 21-30 Muharrem 1050 / 13-22 Mayıs 1640 Kostantınıyye Berât 

193 96-3 15 Ramazân 1051 / 18 Aralık 1641 Kostantınıyye Berât 
194 97-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 1051 / 1-10 Şubât 1642 Kostantınıyye Fermân 

195 97-2 22 Rebi‘ü’l-evvel 1050 / 12 Temmuz 1640 Kostantınıyye Fermân 
196 97-3 1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642 Kostantınıyye Berât 

197 97-5 11-20 Receb 1051 / 16-25 Ekim 1641 ------- Rûmdiğin 
198 98-5 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Ereğli ------- 

199 99-1 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Hatîb 

200 99-5 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Kürsin, Çeltik 
201 99-6 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Çardâk 

202 100-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Köseler 
203 100-3 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Kapân 

204 100-7 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- Karaüyük 

205 100-

11 

11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 Hâtunsâray ------- 
206 101-3 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 Kayseriye 

Sancağı 

Tanma, İkisu 

207 101-

10 

------- ------- Sulubegi 
208 102-2 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- Hûrî 

209 102-

12 

21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 Silifke Kazası ------- 
210 103-1 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- Bâlceleb 

211 103-4 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 Begşehir Kazası Sırçalu 

212 103-6 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- Hacıbınâr 
213 103-

10 

30 Zi’l-ka‘ade 970 / 21 Temmuz 1563 ------- Çörçöp 

214 104-3 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Sa‘îdili Kökez 
215 104-5 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Ilgın Kazası  

216 105-1 ------- ------- Taşkunlar, 

Sızma 217 106-2 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- Hatûnsarây 
218 106-5 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Eskişehir Kazası ------- 

219 106-7 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 Seydişehri Kazası ------- 
220 107-8 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Seydişehri Kazası ------- 

221 108-1 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Belvirân Kazası Kozbınâr 
222 108-2 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 İçil Kayalar 

223 109-1 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 Belvirân Kazası Günek 

224 110-1 17 Zi’l-hicce 970 / 7 Ağustos 1563 ------- Gödene 
225 110-2 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- Gödene 

226 110-6 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- Gödene 
227 112-2 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- Bayâd 

228 112-4 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Silifke Kazası ------- 

229 113-4 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Belvirân Kazası Ortavirân 
230 113-9 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- Karaüyük 

231 114-5 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 Larende Kazası Yeniceköy 
232 114-7 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- Çayırköy 

233 115-3 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Eskiil Kazası ------- 
234 116-3 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Turgûd Kazası ------- 

235 116-6 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Karaman ------- 

236 117-2 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- Divânlar 



627 

 

237 117-3 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Ereğli Kazası ------- 
238 117-4 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Turgûd Kazası ------- 

239 117-8 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Karatâş Kazası ------- 
240 118-2 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 Belvirân Kazası Rûmdiğin 

241 118-6 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- Çakımlık 

242 119-4 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Burusa ------- 
243 119-5 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Belvirân Kazası Kızılağacı, 

Gülek 244 120-5 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Sudirhemi Asârlık 
245 120-6 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- Kurşunlu 

246 121-2 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- Dokuzboğaz 
247 121-3 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- Çandır 

248 121-5 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- İsmil 

249 123-1 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 Konya Sarayini 
250 124-8 ------- ------- Ağaç olukbaşı 

251 125-2 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 Sudirhemi Girid 
252 126-4 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- Bityemez 

253 126-8 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- Yenicekapı 

254 126-9 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- Yenicekapı 
255 127-1 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Belviran, Aladağ ------- 

256 127-2 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- HâtibMehmed 

Çelebi 257 127-4 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Gülnâr Kapucuk 

avlusu? 258 128-1 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- Selifâr 
259 128-4 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 Eremsûn? ------- 

260 130-2 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- Çumrâ 

261 132-5 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- Kürdün 
262 134-1 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- Taşpınar 

263 134-5 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- Kızıltâş 
264 134-8 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- Ulumuhsîne 

265 135-2 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- Karaüyük 

266 136-1 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 Larende Kazası ------- 
267 137-1 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- Gülek 

268 137-6 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- Bityemez 
269 137-8 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- Şeyhbegi 

270 139-9 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- Balad 
271 140-6 ------- ------- Kovanağzı 

272 141-1 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- Hasanköy 

273 142-1 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Larende ------- 
274 142-4 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Alâiyye  

275 142-8 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- İkizce 
276 143-1 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Seydişehri Ahurlu 

277 143-9 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- Geçid 

278 145-3 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- Yenidoğan 
279 146-2 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- Salur 

280 146-7 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- Kerdenler? 
281 147-1 21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Durgud Kulkakıl 

282 147-4 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- Yeniceköy, 

Seçme 283 147-6 30 Rebi‘ül-evvel 971 / 17 Kasım 1563 ------- Dursunoğlu 

284 147-7 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- Kürsîn 

285 147-9 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- Yeniceköy 
286 148-3 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Bayburd Kazası Tâceddînlü 

287 148-4 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Belvirân Kazası Apâ 
288 148-7 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Begşehri ------- 

289 149-2 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Sahra Nahiyesi Akçakuyulu 

290 149-5 23 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 10 Kasım 1563 ------- Bityemez 
291 149-

13 

21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- Karagöz 

292 150-9 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- Gödene 
293 151-

11 

21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- Gödene 

294 152-2 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 Dûrgud Kazası ------- 
295 152-6 30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 16 Aralık 1563 ------- Gödene 

296 154-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- Keleş 

297 155-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- Eskibazâr 
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298 155-

11 

1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 Hâtunsarây 

Nahiyesi 

------- 
299 157-6 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- Salûr 

300 157-

11 

11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Begşehri Kazası Eskiler 
301 158-3 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- Şeyhresûl 

302 158-8 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- Panbukçu 

303 159-3 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- Hatîb 
304 159-4 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ‘Ayıntab Kâfir 

305 161-1 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- Sarayini 
306 161-2 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- Çumra 

307 161-5 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 Konya Giryad 
308 161-8 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- Pürmeşek? 

309 163-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- Kayâcık 

310 164-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- Ada 
311 164-7 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 Tarsûs Sancağı Beylik 

312 165-2 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- Du‘âcı 
313 165-

11 

1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Kazlubeg 

314 166-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Kayaönü 

315 166-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Mûsa Baba 
316 166-6 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Hatunsarây 

Nahiyesi 

Akvirân 

317 166-7 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Akvirân 
318 168-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Selifâr 

319 168-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Reyhânlu 
320 169-3 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Kızılyük 

321 169-6 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Kethüdâ ‘Alî 

322 169-8 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Suruç Nahiyesi ------- 
323 170-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- Resûl 

324 170-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 Hatunsarây 

Nahiyesi 

------- 
325 171-2 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- Arkıd 

326 171-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- Müşki 

327 172-2 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- Mûsâ Baba 
328 172-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Larende Kazası Mercek 

328 173-2 13 evveli’l-cemâzî 971 / 29 Aralık 1563 Bayburd Kazası ------- 
329 173-6 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- Yaşavalı 

330 173-7 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Durgûd Kazası Taşgun 
331 173-8 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Sahra Nahiyesi Kıtırcı 

332 174-1 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- Gügercinlik 

333 174-6 ------- ------- Köseretâşı 
334 175-1 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- Köse 

335 175-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Mora Kazası Selâmlu 
336 176-2 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 Bayburd Kazası Salûr 

337 177-1 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- Kuyucak 

338 177-3 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- Hatîb 
339 177-7 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- Ûlusalûr 

340 177-

10 

21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- ‘Alevî 
341 178-1 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- Baltık 

342 178-4 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 Kayseriye Kazası ------- 
343 179-

10 

1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Ermenâk Kazası ------- 

344 180-5 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- Burhaneddîn 

Hamamı 345 180-8 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- Karaüyük 
346 182-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Anamûr Kazası Yavalû 

347 182-6 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- Selifâr 
348 182-7 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- Hatîb 

349 182-

10 

1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- Bâli Çelebi 

350 183-1 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- Sulutâş 
351 183-2 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 Selendi Kazası Burhân 

352 183-4 10? Cemâziye’l-ahir 971 / 25 Ocak 1564 ------- Emirdüşen 
353 183-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Mehmed Çelebi 

354 184-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Karkın 
355 184-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Gödene 

356 184-7 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Saraç 

357 184-8 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Gödene 
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358 185-4 11-20 Receb 963 / 21-30 Mayıs 1556 ------- Bagliler 
359 185-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Kara ‘Ömerli 

360 186-4 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Şehlü Kazâsı Koçak 
361 188-7 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 Eregli Kazası ------- 

362 189-3 ------- Begşehri Kazası Bade 

363 189-7 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Arkıd 
364 189-8 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- Karadiğin 

365 190-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Dımaşk ------- 
366 190-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Gödene 

367 190-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Beg 
368 191-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Çât 

369 191-6 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Selendi Kazası ------- 

370 191-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Çiftlik 
371 192-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Merhûm Hasan 

Çelebi 372 192-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Akharman 

Sarayı 373 192-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Akvirân 

374 193-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Begşehri Kazası ------- 

375 193-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Hatûnsarây 

Kazası 

Erdâş 
376 194-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Begşehri Kazası ------- 

377 194-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 Begşehri Kazası Hocacihân 
378 194-6 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- Mehmed Çelebi 

379 195-6 1 Receb 971 / 14 Şubat 1564 ------- ‘Alemdâr 
380 196-1 30 Cemâziye’l-ahir 971 / 13 Şubat 1564 Durgûd Kazası ------- 

381 196-3 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 Burdur Kazası Göklü 

382 196-4 2 Receb 971 / 15 Şubat 1564 ------- Tol 
383 197-5 2 Receb 971 / 15 Şubat 1564 ------- Eper 

384 197-7 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- Selifâr 
385 198-1 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- Güşek 

386 198-5 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- Karaciğân 

387 199-1 11-20 Cemâziye’l-evvel 963 / 23 Mart-1 Nisan 1556) Karaman Tezkire 
388 200-2 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Şahpâşâ Fermân 

389 200-3 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 Kütahya Fermân 
390 201-5 11-20 Ramazân 971 / 23 Nisan-2 Mayıs 1564 ------- İshaklu 

391 201-6 ------- Karaman ------- 
392 202-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- Gürdün 

393 203-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 Darende ------- 

394 204-6 10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 7 Aralık 1562 ------- Gülek 
395 205-1 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Kayseriye ------- 

396 205-3 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 Ilgın Kazası ------- 
397 205-9 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- Rûmdiğin 

398 206-1 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- Kâbıd ‘Alî 

399 206-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 Belvirân Kazası Avşâr 
400 208-2 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 Ortaköy Kazası ------- 

401 208-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- Seyyid Velî 
402 210-3 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Belvirân Kazası ------- 

403 210-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 Aladağ Kazası ------- 
404 210-5 8 Cemâziye’l-evvel 970 / 3 Ocak 1563 Larende Kazası Mizânşehr 

405 211-7 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- Değirmenköy 

406 212-6 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- Hoşgiri 
407 213-8 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- Seyyid Veli 

408 214-2 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- Şadibeg 

Hamamı 409 214-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 Aksaray Kazası Bağlıca 

410 215-2 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 Durgûd Kazası Uçmar 

411 215-7 1 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak 1563 Eğirdir Kazası ------- 
412 215-9 1 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak 1563 ‘Alâiyye ------- 

413 216-5 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 Larende ------- 
414 217-7 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- Kuruköy 

415 220-6 ------- ------- Hatîb 
416 220-9 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- Alpi? 

417 221-6 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- Bitbazarı 

418 225-6 30 Cemâziye’l-ahir 970 / 23 Şubat 1563 Larende ------- 
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419 226-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Belvirân Kazası Koçdâş 
420 226-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 Belvirân Kazası Karadâş 

421 227-8 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 Seydişehri Seylânhacı 
422 230-6 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 Selendi Kazası ------- 

423 230-7 ------- ------- Gügercinlik 

424 232-3 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- Bityemez 
425 232-

13 

21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- Hocasultân 

426 233-3 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- Dekürne 
427 233-7 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- Dekürne 

428 233-8 28 Receb 970 / 23 Mart 1563 ------- Hatîb 
429 234-4 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- Salûr 

430 235-1 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 ------- Botsâ 

431 235-2 ------- ------- Salûr 
432 235-6 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 ------- Bardakçılar 

433 235-

11 

1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 ------- Nalıncı 
434 236-2 21-30 Receb 1003 / 1-10 Nisan 1595 ------- Güzelcekovân 

435 238-3 1-10 Receb 1004 / 1-10 Mart 1596 ------- Müneccim 

436 239-2 21-30 Safer 1005 / 14-22 Ekim 1596 ------- Sarayini 
437 239-3 21-30 Safer 1005 / 14-22 Ekim 1596 ------- Sarayini 

438 239-4 21-30 Safer 1005 / 14-22 Ekim 1596 ------- Sarayini 
439 241-2 11-20 Muharrem 1007 / 14-23 Ağustos 1598 ------- Hoca Sultân 

440 244-6 1-10 Ramazan 1010 / 23 Şubat-4 Mart 1602 ------- Zengenlü 
441 245-4 1-10 Muharrem 1015 / 9-18 Mayıs 1606 ------- Kızıllı? 

442 245-6 11-20 Ramazân 1015 / 10-19 Ocak 1607 ------- Hoca Sultân 

443 246-2 ------- ------- Gödene 
444 248-5 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 ------- Müneccim 

445 249-6 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 ------- Bityemez 
446 250-2 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 ------- Çeltik 

447 250-3 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 ------- Absarı 

448 250-5 21-30 Receb 1000 / 3-12 Mayıs 1592 ------- Gödeler 
449 250-6 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 ------- Altı 

450 251-2 11-20 Şa‘bân 1000 / 23 Mayıs-1 Haziran 1592 ------- Mihmandâr 
451 251-5 1-10 Zi’l-ka‘ade 1000 / 9-18 Ağustos 1592 ------- Mahmûd Dede 

452 251-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 1001/ 5-14 Ocak 1593 ------- Çavuş 
453 252-1 1 Cemâziye’l-ahir 1001 / 5 Mart 1593 ------- Selifâr 

454 252-4 1 Cemâziye’l-ahir 1002 / 22 Şubat 1594 ------- İli? 

455 256-4 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 Seydişehri Kazası ------- 
456 257-5 21-30 Zi’l-ka‘ade 1002 / 8-17 Ağustos 1594 ------- Şâdibeg 

Hamamı 457 258-5 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- Müneccim 
458 259-6 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- Gökberler? 

459 260-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- Selifâr 

460 260-6 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- Nasuh Çelebi 
461 261-4 15 Zi’l-ka‘ade 1002 / 2 Ağustos 1594 ------- Sencâri 

462 261-5 15 Zi’l-ka‘ade 1002 / 2 Ağustos 1594 ------- Kösteretaşı 
463 262-1 11-20 Zi’l-ka‘ade 1002 / 29 Temmuz-7 Ağustos 1594 ------- Ezelizâde 

464 262-3 21-30 Zi’l-ka‘ade 1002 / 8-17 Ağustos 1594 ------- Yarıçak 
465 266-4 11-20 Zi’l-ka‘ade 1015 / 10-19 Mart 1607 ------- Göçeler 

466 268-1 1-10 Receb 1016 / 22-31 Ekim 1607 ------- Kovanağzı 
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Tablo: 4 

Mahalli Belli Olmayan Belgeler 

S.N B.N TARİH YER-MAHALLE 

1 2-5 21-30 Rebîʻü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 ------- 
2 4-2 11-20 Muharrem 1019/5-14 Nisan 1610 ------- 

3 5-1 21-30 Ramazan 1019/7-16 Aralık 1610 ------- 
4 5-5 11-20 Şevvâl 1020/17-26 Aralık 1611 ------- 

5 6-2 11-20 Şevvâl 1020/17-26 Aralık 1611 ------- 
6 7-2 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 1021/2-11Mayıs 1612 ------- 

7 8-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 1022/8-16 Ağustos 1613 ------- 

8 8-4 1-10 Şevvâl 1024/24 Ekim-2 Kasım 1615 ------- 
9 9-5 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 ------- 

10 9-6 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 1026/29 Mart-7 Nisan 1617 ------- 
11 10-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 1026/8-17 Nisan 1617 ------- 

12 11-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 1026 / 16-25 Haziran 1617 ------- 

13 11-4 21-30 Şevvâl 1026 / 22-30 Ekim 1617 ------- 
14 11-5 11-20 Zi’lka‘ade 1026 / 10-19 Kasım 1617 ------- 

15 12-1 1-11 Rebiʻü’l-evvel 1027 / 26 Şubat - Mart 1618 ------- 
16 12-5 ------- ------- 

17 12-9 21-30 Şa‘bân 1028 / 3-11 Ağustos 1619 ------- 
18 13-3 1-10 Rebi‘ü’l-evvel 1029 / 5-14 Şubat 1620 ------- 

19 13-4 11-20 Şevvâl 1029 / 9-18 Eylül 1620 ------- 

20 14-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 1031 / 3-11 Mayıs 1622 ------- 
21 14-5 ------- ------- 

22 20-1 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 
23 20-3 15 Şa‘bân 970 / 9 Nisan 1563 ------- 

24 20-4 ------- ------- 

25 20-5 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
26 20-6 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

27 20-7 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
28 20-9 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

29 21-1 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

30 21-2 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
31 21-3 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

32 21-4 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
33 21-7 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

34 21-9 ------- ------- 
35 22-4 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

36 22-5 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

37 22-6 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 
38 22-7 11-20 Ramazân 970 / 4-13  Mayıs 1563 ------- 

39 22-9 11-20 Ramazân 970 / 4-13  Mayıs 1563 ------- 
40 23-4 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

41 23-9 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

42 24-4 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 
43 24-5 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

44 24-7 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 
45 24-8 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

46 24-9 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 
47 25-1 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

48 25-4 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

49 25-5 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 
50 25-7 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 

51 25-8 21-30 Ramazân 970 / 14-23 Mayıs 1563 ------- 
52 26-3 11-20 Zi’lka‘ade 970 / 2 -11 Temmuz 1563 ------- 

53 26-4 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran - 1 Temmuz 1563 ------- 

54 26-5 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran - 1 Temmuz 1563 ------- 
55 26-7 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 
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56 26-8 ------- ------- 
57 27-1 21-30 Zi’l-ka‘ade ------- 

58 27-4 ------- ------- 
59 27-6 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

60 27-9 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

61 27-10 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 
62 29-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 971 / 21-30 Haziran 1564 ------- 

63 30-3 ------- ------- 
64 30-4 ------- ------- 

65 36-5 15 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 2 Kasım 1563 ------- 
66 36-22 ------- ------- 

67 37-11 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 

68 37-19 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 
69 38-16 21-30 Şevvâl 970 / 12-21 Haziran 1563 ------- 

70 39-18 1-10 Zi’l-ka‘ade 970 / 22 Haziran-1 Temmuz 1563 ------- 
71 41-3 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

72 41-13 ------- ------- 

73 41-23 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1564 ------- 
74 41-24 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1564 ------- 

75 41-25 ------- ------- 
76 45-26 ------- ------- 

77 47-21 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 
78 51-10 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

79 51-20 ------- ------- 

80 52-1 21-30 Receb 970 / 16-26 Mart 1563 ------- 
81 53-20 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

82 57-19 ------- ------- 
83 59-7 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim1563 ------- 

84 59-22 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

85 61-23 ------- ------- 
86 61-24 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

87 62-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
88 62-11 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

89 63-8 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
90 63-25 ------- ------- 

91 63-26 ------- ------- 

92 64-12 ------- ------- 
93 65-12 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

94 65-22 ------- ------- 
95 65-23 3 Receb 971 / 16 Şubat 1564 ------- 

96 65-24 ------- ------- 

97 67-1 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
98 67-6 ------- ------- 

99 67-8 ------- ------- 
100 67-9 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 

101 67-10 ------- ------- 
102 67-11 ------- ------- 

103 67-13 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

104 67-14 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 
105 67-15 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

106 67-16 ------- ------- 
107 67-17 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

108 67-18 ------- ------- 

109 67-19 ------- ------- 
110 67-20 ------- ------- 

111 67-23 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
112 68-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

113 68-2 ------- ------- 
114 68-3 ------- ------- 

115 68-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

116 68-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
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117 68-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
118 68-9 ------- ------- 

119 68-11 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
120 68-12 ------- ------- 

121 68-13 ------- ------- 

122 68-14 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
123 68-17 ------- ------- 

124 68-18 ------- ------- 
125 68-19 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

126 68-21 ------- ------- 
127 68-23 11-20 Receb 970 / 6-15  Mart 1563 ------- 

128 68-24 11-20 Receb 970 / 6-15  Mart 1563 ------- 

129 68-25 11-20 Receb 970 / 6-15  Mart 1563 ------- 
130 68-26 ------- ------- 

131 68-27 ------- ------- 
132 68-28 11-20 Receb 970 / 6-15  Mart 1563 ------- 

133 68-29 ------- ------- 

134 68-30 ------- ------- 
135 68-31 ------- ------- 

136 68-32 11-20 Receb 970 / 6-15  Mart 1563 ------- 
137 68-33 20 Receb 970 / 15 Mart 1563 ------- 

138 69-2 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 
139 69-3 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 

140 69-4 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 

141 69-5 1 Şa‘bân 970 / 26 Mart 1563 ------- 
142 69-6 8 Şa‘bân / 2 Nisan 1563 ------- 

143 69-7 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
144 69-8 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

145 69-9 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

146 69-10 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
147 69-11 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

148 69-12 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
149 69-13 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

150 69-14 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 
151 69-15 ------- ------- 

152 69-16 11-20 Şa‘bân 970 / 5-14 Nisan 1563 ------- 

153 69-17 ------- ------- 
154 69-18 ------- ------- 

155 69-19 21-30 Şa‘bân 970 / 15-23 Nisan 1563 ------- 
156 69-20 ------- ------- 

157 69-21 1-10 Ramazân 970 / 24 Nisan-3 Mayıs 1563 ------- 

158 70-3 21-30 Zi’l-hicce 971 / 31 Temmuz-8 Ağustos 1564 ------- 
159 70-12 ------- ------- 

160 70-13 ------- ------- 
161 71-3 27 Zi’l-ka‘ade 971 / 7 Temmuz 1564 ------- 

162 72-5 ------- ------- 
163 73-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 971 / 21-30 Haziran 1564 ------- 

164 74-1 21-30 Receb 971 / 5-14 Mart 1564 Fermân 

165 80-1 11-20 Şa‘bân 971 / 25 Mart-3 Nisan 1564 Fermân 
166 82-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 1051 / 7-16 Eylül 1641 Tezkire 

167 83-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 1051 / 8-17 Ağustos 1641 Berât 
168 85-3 12 Receb 1051 / 17 Ekim 1641 Tezkire 

169 86-1 ------- Mektûb 

170 91-2 1-10 Şevvâl 1051 / 3-12 Ocak 1642 ------- 
171 91-5 ------- ------- 

172 91-7 ------- ------- 
173 93-2 23 Receb 1051 / 28 Ekim 1641 ------- 

174 94-1 1-10 Ramazân 1051 / 4-13 Aralık 1641 Tezkire 
175 98-1 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

176 98-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

177 98-3 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 
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178 98-4 ------- ------- 
179 98-7 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

180 99-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 
181 99-3 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

182 99-4 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

183 99-7 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 
184 100-4 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

185 100-5 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 
186 100-6 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

187 100-8 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 
188 100-9 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

189 100-10 11-20 Zi’l-ka‘ade 970 / 2-11 Temmuz 1563 ------- 

190 101-1 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 
191 101-4 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

192 101-5 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 
193 101-6 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

194 101-7 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

195 101-8 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 
196 101-9 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

197 102-1 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 
198 102-3  ------- 

199 102-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 973 / 4-13 Aralık 1565 ------- 
200 102-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 973 / 4-13 Aralık 1565 ------- 

201 102-6 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

202 102-7 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 
203 102-8 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

204 102-9 ------- ------- 
205 102-11 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

206 103-2 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

207 103-3 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 
208 103-7 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

209 103-8 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 
210 103-9 21-30 Zi’l-ka‘ade 970 / 12-21 Temmuz 1563 ------- 

211 104-1 30 Zi’l-ka‘ade 970 / 21 Temmuz 1563 ------- 
212 104-2 30 Zi’l-ka‘ade 970 / 21 Temmuz 1563 ------- 

213 104-6 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

214 104-7 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 
215 104-8 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

216 105-2 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 
217 105-3 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

218 105-4 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

219 105-6 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 
220 105-7 ------- ------- 

221 106-1 ------- ------- 
222 106-4 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

223 107-1 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 
224 107-2 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

225 107-4 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 

226 107-5 1-10 Zi’l-hicce 970 / 22-31 Temmuz 1563 ------- 
227 107-7 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

228 108-3 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 
229 108-4 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

230 108-5 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

231 108-6 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 
232 109-3 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

233 109-5 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 
234 109-6 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

235 109-7 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 
236 109-8 30 Muharrem 971 / 19 Eylül 1563 ------- 

237 109-10 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

238 110-4 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 
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239 110-5 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 
240 111-1 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

241 111-2 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 
242 111-4 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

243 111-5 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 

244 111-6 11-20 Zi’l-hicce 970 / 1-10 Ağustos 1563 ------- 
245 111-8 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

246 111-9 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 
247 112-3 22 Zi’l-hicce 970 / 12 Ağustos 1563 ------- 

248 112-6 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 
249 113-1 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

250 113-2 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

251 113-3 ------- ------- 
252 113-7 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

253 113-8 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 
254 114-1 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

255 114-2 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

256 114-3 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 
257 114-4 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

258 114-6 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 
259 114-8 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

260 114-9 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 
261 114-10 21-30 Zi’l-hicce 970 / 11-19 Ağustos 1563 ------- 

262 115-2 30 Zi’l-hicce 970 / 20 Ağustos 1563 ------- 

263 115-4 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 
264 115-5 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 

265 115-6 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül  1563 ------- 
266 115-7 1-10 Muharrem 970 / 31 Ağustos-9 Eylül  1562 ------- 

267 116-2 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 

268 116-4 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 
269 116-5 ------- ------- 

270 116-7 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 
271 116-8 ------- ------- 

272 116-9 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 
273 116-10 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 

274 116-11 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 

275 117-1 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 
276 117-7 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 

277 118-1 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 
278 118-3 ------- ------- 

279 118-4 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 

280 118-5 ------- ------- 
281 118-8 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

282 119-1 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
283 119-3 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

284 119-6 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
285 120-1 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

286 120-3 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

287 120-4 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
288 120-7 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

289 120-8 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
290 121-1 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

291 121-4 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

292 121-6 16 Muharrem 971 / 5 Eylül 1563 ------- 
293 121-7 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

294 122-2 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
295 122-3 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

296 122-4 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
297 122-5 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

298 122-6 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

299 122-7 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
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300 122-8 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
301 123-2 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

302 123-3 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 
303 123-4 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

304 123-5 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül1563 ------- 

305 123-7 20 Muharrem 971 / 9 Eylül 1563 ------- 
306 123-8 11-20 Muharrem 971 / 31 Ağustos-9 Eylül 1563 ------- 

307 123-9 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 
308 123-10 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 

309 124-1 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 
310 124-2 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 

311 124-3 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 

312 124-6 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 
313 124-10 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 

314 125-6 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 
315 125-7 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 

316 125-8 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül1563 ------- 

317 125-9 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 
318 126-1 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563 ------- 

319 126-2 21-30 Muharrem 971 / 10-19 Eylül 1563 ------- 
320 126-5 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 

321 126-7 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 
322 126-10 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 

323 126-11 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 

324 126-12 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 
325 127-3 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 

326 127-6 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 
327 127-7 ------- ------- 

328 128-2 ------- ------- 

329 128-3 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 
330 129-1 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 

331 129-3 1-10 Safer 971 / 20-29 Eylül 1563 ------- 
332 129-4 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 

333 129-5 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 
334 130-4 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 

335 130-5 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 

336 130-7 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 
337 131-1 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 

338 131-2 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 
339 131-4 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 

340 131-5 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 

341 131-6 11-20 Safer 971 / 30 Eylül-9 Ekim 1563 ------- 
342 131-7 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

343 132-1 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
344 132-2 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

345 132-3 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-15 Ocak 1564 ------- 
346 132-4 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

347 132-6 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

348 132-7 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
349 132-8 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

350 133-2 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
351 133-3 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

352 133-4 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

353 133-5 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
354 133-6 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

355 133-7 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
356 133-8 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

357 133-9 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
358 133-10 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

359 134-2 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

360 134-3 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
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361 134-4 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
362 134-6 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

363 134-7 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
364 135-1 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

365 135-4 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

366 135-5 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
367 135-6 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

368 135-7 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 
369 135-8 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

370 135-9 29 Safer 971 / 18 Ekim 1563 ------- 
371 135-10 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

372 135-11 21-30 Safer 971 / 10-18 Ekim 1563 ------- 

373 136-2 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
374 136-3 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

375 136-4 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
376 136-6 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

377 136-8 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

378 136-9 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
379 136-13 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

380 137-2 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
381 137-3 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

382 137-4 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
383 137-5 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

384 137-7 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

385 137-9 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
386 137-10 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

387 137-11 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
388 138-1 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

389 138-3 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

390 138-4 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
391 138-6 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

392 138-7 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
393 139-1 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

394 139-2 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
395 139-3 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

396 139-4 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

397 139-5 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
398 139-6 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

399 139-7 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
400 139-8 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

401 139-10 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

402 140-1 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
403 140-4 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

404 140-7 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
405 140-8 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

406 140-9 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
407 141-2 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

408 141-3 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

409 141-4 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
410 141-5 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

411 141-6 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
412 141-7 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

413 141-8 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

414 141-9 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
415 142-6 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

416 142-7 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
417 142-9 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

418 142-10 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
419 143-2 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

420 143-3 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

421 143-4 ------- ------- 
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422 143-5 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
423 143-7 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

424 143-8 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
425 143-10 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

426 143-11 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

427 143-12 ------- ------- 
428 143-13 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

429 144-1 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
430 144-2 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

431 144-3 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
432 144-5 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

433 144-6 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

434 144-7 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
435 144-8 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

436 144-10 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
437 145-1 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

438 145-2 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

439 145-4 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
440 145-5 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

441 145-6 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
442 145-7 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

443 145-8 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
444 145-9 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

445 145-10 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

446 145-11 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
447 145-12 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

448 145-13 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
449 146-3 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

450 146-4 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

451 146-6 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 
452 146-8 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

453 146-10 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 
454 146-11 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

455 147-2 21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
456 147-3 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

457 147-5 11-20 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 29 Ekim-7 Kasım 1563 ------- 

458 147-8 21-30 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
459 147-10 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

460 147-11 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
461 147-12 ------- ------- 

462 148-1 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

463 148-2 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
464 148-6 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

465 149-1 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
466 149-3 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

467 149-6 23 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 10 Kasım 1563 ------- 
468 149-7 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

469 149-8 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

470 149-9 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
471 149-10 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

472 149-11 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
473 149-12 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

474 150-1 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

475 150-2 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
476 150-3 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

477 150-5 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
478 150-7 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

479 150-8 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
480 151-2 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

481 151-3 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

482 151-4 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
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483 151-5 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
484 151-7 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

485 151-8 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 
486 151-9 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

487 152-1 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 8-17 Kasım 1563 ------- 

488 152-3 30 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 17 Kasım 1563 ------- 
489 152-4 30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 16 Aralık 1563 ------- 

490 152-5 30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 16 Aralık 1563 ------- 
491 152-7 30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 16 Aralık 1563 ------- 

492 152-8 1 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18 Kasım 1563 ------- 
493 152-9 ------- ------- 

494 152-10 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

495 152-11 1 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18 Kasım 1563 ------- 
496 153-1 1 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18 Kasım 1563 ------- 

497 153-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
498 153-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

499 153-4 1 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18 Kasım 1563 ------- 

500 153-5 1 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18 Kasım 1563 ------- 
501 153-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

502 153-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
503 154-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

504 154-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
505 154-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

506 154-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

507 154-7 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
508 154-9 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

509 154-10 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
510 155-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

511 155-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

512 155-3 1-10 Muharrem 971 / 21-30 Ağustos 1563 ------- 
513 155-4 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

514 155-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
515 155-7 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

516 155-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
517 155-9 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

518 155-10 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

519 156-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
520 156-4 1 Rebi‘ü’l-evvel 971 / 19 Ekim 1563 ------- 

521 156-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
522 156-6 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

523 156-7 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

524 156-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
525 156-9 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

526 156-10 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
527 156-11 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

528 157-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
529 157-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

530 157-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 

531 157-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 18-27 Kasım 1563 ------- 
532 157-9 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

533 157-10 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
534 157-12 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

535 157-13 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

536 158-1 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
537 158-2 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

538 158-4 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
539 158-5 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

540 158-6 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
541 158-7 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

542 159-1 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

543 159-2 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
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544 159-5 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
545 159-6 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

546 159-7 17 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 4 Aralık 1563 ------- 
547 159-8 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

548 159-10 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

549 159-11 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
550 160-1 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

551 160-2 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 
552 160-3 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

553 160-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
554 160-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

555 160-7 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 28 Kasım-7 Aralık 1563 ------- 

556 161-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
557 161-7 22  Rebi‘ü’l-ahir 971 / 9Aralık 1563 ------- 

558 161-9 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
559 162-1 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

560 162-2 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

561 162-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
562 162-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

563 162-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
564 162-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

565 162-7 23 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 10 Aralık 1563 ------- 
566 162-8 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

567 162-9 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

568 163-1 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
569 163-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

570 163-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
571 163-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

572 163-7 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

573 163-8 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
574 163-9 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

575 163-10 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
576 164-2 ------- ------- 

577 164-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
578 164-5 1-10 Rebî‘ü’l-evvel 971 / 19-28 Ekim 1563 ------- 

579 164-8 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

580 164-10 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
581 165-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

582 165-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 
583 165-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

584 165-6 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 971 / 8-16 Aralık 1563 ------- 

585 165-7 1 Cemâziye’l-evvel 971 / 17 Aralık 1563 ------- 
586 165-9 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

587 166-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
588 166-3 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

589 166-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
590 166-8 3 Cemâziye’l-evvel 971 / 19 Aralık 1563 ------- 

591 166-9 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

592 166-10 ------- ------- 
593 168-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

594 168-6 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
595 168-8 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

596 169-1 ------- ------- 

597 169-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
598 169-4 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

599 169-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
600 169-7 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

601 169-9 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
602 169-10 8 Cemâziye’l-evvel 971 / 24 Aralık 1563 ------- 

603 170-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

604 170-3 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
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605 170-5 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
606 170-6 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

607 170-7 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 
608 170-8 1-10 Cemâziye’l-evvel 971 / 17-26 Aralık 1563 ------- 

609 171-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

610 171-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 
611 171-7 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

612 172-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 
613 172-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

614 173-1 ------- ------- 
615 173-3 13 evveli’l-cemâzî 971 / 29 Aralık 1563 ------- 

616 173-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

617 173-9 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 
618 173-10 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

619 174-2 ------- ------- 
620 174-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

621 174-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

622 174-5 17 Cemâziye’l-evvel 971 / 2 Ocak 1564 ------- 
623 174-7 17 Cemâziye’l-evvel 971 / 2 Ocak 1564 ------- 

624 174-8 17 Cemâziye’l-evvel 971 / 2 Ocak 1564 ------- 
625 175-2 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

626 175-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 
627 175-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

628 175-6 ------- ------- 

629 175-8 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 
630 176-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 

631 176-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 971 / 27 Aralık 1563-5 Ocak 1564 ------- 
632 177-4 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

633 177-5 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

634 177-6 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
635 177-8 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

636 177-9 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
637 177-11 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

638 178-2 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
639 178-3 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

640 178-5 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

641 178-7 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
642 178-8 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

643 178-9 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
644 178-10 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

645 179-1 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

646 179-2 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
647 179-3 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

648 179-4 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
649 179-5 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 

650 179-6 21-30 Cemâziye’l-evvel 971 / 6-14 Ocak 1564 ------- 
651 179-7 1 Cemâziye’l-ahir 971 / 16 Ocak 1564 ------- 

652 179-9 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 

653 180-1 1 Cemâziye’l-ahir 971 / 16 Ocak 1564 ------- 
654 180-2 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 

655 180-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 
656 180-4 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 

657 180-6 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 

658 180-7 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 
659 181-2 ------- ------- 

660 181-4 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 
661 181-5 4 Cemâziye’l-ahir 971 / 19 Ocak 1564 ------- 

662 181-7 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 
663 182-1 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 

664 182-4 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 

665 182-9 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 



642 

 

666 182-11 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 
667 183-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

668 183-7 1-10 Cemâziye’l-ahir 971 / 16-25 Ocak 1564 ------- 
669 184-1 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

670 184-4 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

671 184-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
672 185-1 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

673 185-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
674 185-6 13 Cemâziye’l-ahir 971 / 28 Ocak 1564 ------- 

675 185-7 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
676 186-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

677 186-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

678 186-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
679 186-7 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

680 186-8 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
681 187-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

682 187-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

683 187-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
684 187-7 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

685 187-8 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
686 187-9 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

687 188-1 18 Cemâziye’l-ahir 971  / 2 Şubat 1564 ------- 
688 188-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

689 188-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

690 188-4 19 Cemâziye’l-ahir 971  / 3 Şubat 1564 ------- 
691 188-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

692 188-8 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
693 189-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

694 189-4 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

695 189-5 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 
696 189-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 971 / 26 Ocak- 4 Şubat 1564 ------- 

697 189-9 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
698 189-10 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

699 190-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
700 190-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

701 190-7 ------- ------- 

702 190-9 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
703 191-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

704 191-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
705 191-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

706 192-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

707 192-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
708 192-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

709 193-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
710 194-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

711 194-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
712 194-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

713 195-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

714 195-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
715 195-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 

716 195-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 971 / 5-13 Şubat 1564 ------- 
717 195-8 1 Receb 971 / 14 Şubat 1564 ------- 

718 196-2 30 Cemâziye’l-ahir 971 / 13 Şubat 1564 ------- 

719 196-5 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- 
720 196-6 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- 

721 196-7 2 Receb 971  / 15 Şubat 1564 ------- 
722 197-1 -------- ------- 

723 197-3 2 Receb 971 / 15 Şubat 1564 ------- 
724 197-4 2 Receb 971 / 15 Şubat 1564 ------- 

725 197-6 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- 

726 197-10 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- 
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727 198-2 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- 
728 198-4 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- 

729 198-6 1-10 Receb 971 / 14-23 Şubat 1564 ------- 
730 201-1 1-10 Şa‘bân 971 / 15-24 Mart 1564 ------- 

731 202-3 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

732 202-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
733 202-6 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 

734 202-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
735 202-9 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

736 202-10 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
737 202-11 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

738 202-12 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

739 202-13 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
740 203-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

741 203-7 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
742 203-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

743 203-9 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

744 204-1 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
745 204-2 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

746 204-5 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
747 204-7 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 

748 204-8 1-10 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 28 Kasım-7 Aralık 1562 ------- 
749 205-4 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 

750 205-5 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 

751 205-7 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 
752 205-8 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 

753 205-10 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 
754 205-11 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 

755 206-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 

756 206-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 
757 206-6 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 8-17 Aralık 1562 ------- 

758 206-7 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 
759 206-8 4 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 1 Aralık 1562 ------- 

760 206-9 4 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 1 Aralık 1562 ------- 
761 206-10 4 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 1 Aralık 1562 ------- 

762 206-11 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 

763 207-2 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 
764 207-4 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 

765 207-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 
766 207-8 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 

767 207-9 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 

768 208-1 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 
769 208-3 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 

770 208-5 21-30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 18-27 Aralık 1562 ------- 
771 208-6 30 Rebi‘ü’l-ahir 970 / 27 Aralık 1562 ------- 

772 208-7 ------- ------- 
773 209-2 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 

774 209-3 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 

775 209-4 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 
776 209-5 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 

777 209-6 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 
778 209-7 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 

779 209-8 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 

780 209-9 1 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562 ------- 
781 209-10 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 

782 209-11 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 
783 209-12 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 

784 209-13 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 
785 210-1 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 

786 210-2 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 

787 210-6 8 Cemâziye’l-evvel 970 / 3 Ocak 1563 ------- 
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788 210-7 1-10 Cemâziye’l-evvel 970 / 27 Aralık 1562-5 Ocak 1563 ------- 
789 210-8 9 Cemâziye’l-ahir 970 / 3 Şubat 1563 ------- 

790 210-9 9 Cemâziye’l-ahir 970 / 3 Şubat 1563 ------- 
791 211-2 9 Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563 ------- 

792 211-3 ------- ------- 

793 211-4 9 Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563 ------- 
794 211-5 9 Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563 ------- 

795 211-6 9 Cemâziye’l-evvel 970 / 4 Ocak 1563 ------- 
796 211-8 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

797 211-9 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 
798 211-10 ------- ------- 

799 211-11 ------- ------- 

800 211-12 ------- ------- 
801 212-1 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

802 212-2 ------- ------- 
803 212-3 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

804 212-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

805 212-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 
806 212-8 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

807 212-9 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 
808 213-1 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

809 213-2 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 
810 213-4 11-20 Cemâziye’l-evvel 970 / 6-15 Ocak 1563 ------- 

811 213-5 ------- ------- 

812 213-6 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 
813 213-7 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

814 214-1 25 Cemâziye’l-evvel 970 / 20 Ocak 1563 ------- 
815 214-4 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

816 214-5 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

817 214-7 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 
818 214-8 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

819 214-9 ------- ------- 
820 214-10 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

821 215-1 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 
822 215-3 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

823 215-4 21-30 Cemâziye’l-evvel 970 / 16-25 Ocak 1563 ------- 

824 215-5 30 Cemâziye’l-evvel 970 / 25 Ocak 1563 ------- 
825 215-6 ------- ------- 

826 215-8 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
827 216-2 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

828 216-4 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

829 216-6 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
830 216-8 5  Cemâziye’l-ahir 970 / 30 Ocak 1563 ------- 

831 216-10 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
832 217-1 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

833 217-2 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
834 217-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

835 218-1 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

836 218-2 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
837 218-3 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

838 218-4 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
839 218-5 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

840 218-7 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

841 218-8 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 
842 219-1 1-10 Cemâziye’l-ahir 970 / 26 Ocak-4 Şubat 1563 ------- 

843 219-2 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 ------- 
844 219-3 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 ------- 

845 219-6 11-20 Cemâziye’l-ahir 970 / 5-14 Şubat 1563 ------- 
846 219-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

847 220-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

848 220-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
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849 220-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
850 220-5 ------- ------- 

851 220-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
852 220-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

853 220-10 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

854 220-11 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
855 221-4 21 Cemâziye’l-ahir 970 / 15 Şubat 1563 ------- 

856 221-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
857 221-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

858 222-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
859 222-2 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

860 222-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

861 222-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
862 222-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

863 222-6 ------- ------- 
864 222-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

865 222-9 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

866 222-10 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
867 223-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

868 223-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
869 223-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

870 223-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
871 225-1 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

872 225-2 ------- ------- 

873 225-3 ------- ------- 
874 225-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

875 225-5 30 Cemâziye’l-ahir 970 / 23 Şubat 1563 ------- 
876 225-8 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

877 225-9 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

878 226-3 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
879 226-4 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 

880 226-7 21-30 Cemâziye’l-ahir 970 / 15-23 Şubat 1563 ------- 
881 226-8 1Receb 970 / 24 Şubat 1563 ------- 

882 226-9 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 
883 226-11 1Receb 970 / 24 Şubat 1563 ------- 

884 227-1 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

885 227-2 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 
886 227-4 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

887 227-5 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 
888 227-6 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

889 227-7 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

890 227-9 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 
891 228-1 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

892 228-2 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 
893 228-3 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

893 228-4 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 
895 228-5 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

896 228-6 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

897 228-9 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 
898 228-10 1-10 Receb 970 / 24 Şubat-5 Mart 1563 ------- 

899 229-3 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
900 229-4 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

901 229-6 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

902 229-7 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
903 229-9 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

904 229-10 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
905 230-1 ------- ------- 

906 230-4 14 Receb 970 / 9 Mart 1563 ------- 
907 230-8 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

908 230-9 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

909 230-10 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
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910 231-1 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
911 231-2 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

912 231-3 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
913 231-4 ------- ------- 

914 231-5 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

915 231-6 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
916 231-7 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

917 231-9 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
918 232-1 ------- ------- 

919 232-2 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
920 232-4 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

921 232-5 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

922 232-6 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
923 232-7 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

924 232-8 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
925 232-9 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

926 232-10 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

927 232-11 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 
928 232-12 11-20 Receb 970 / 6-15 Mart 1563 ------- 

929 232-14 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 
930 232-15 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 

931 233-1 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 
932 233-2 ------- ------- 

933 233-5 ------- ------- 

934 233-6 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 
935 234-1 28 Receb 970 / 23 Mart 1563 ------- 

936 234-3 21-30 Receb 970 / 16-25 Mart 1563 ------- 
937 234-7 30 Receb 970 / 25 Mart 1563 ------- 

938 235-3 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 ------- 

939 235-4 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 ------- 
940 235-5 ------- ------- 

941 235-8 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 ------- 
942 235-9 1-10 Şa‘bân 970 / 26 Mart-4 Nisan 1563 ------- 

943 235-10 ------- ------- 
944 237-4 21-30 Şevvâl1003 / 29 Haziran-7 Temmuz 1595 ------- 

945 237-5 ------- ------- 

946 239-5 21-30 Rebi‘ül-evvel 1005 / 12-21 Kasım 1596 ------- 
947 240-3 21-30 Receb 1005 / 10-19 Mart 1597 ------- 

948 240-4 26 Receb 1006 / 4 Mart 1598 ------- 
949 242-4 21-30 Zi’l-hicce 1007 / 15-23 Temmuz 1599 ------- 

950 242-5 21-30 Muharrem 1008 / 13-22 Ağustos 1599 ------- 

951 242-6 11-20 Rebi‘ü’l-evvel 1008 / 1-10 Ekim 1599 ------- 
952 243-1 21-30 Rebi‘ü’l-evvel 1008 / 11-20 Ekim 1599 ------- 

953 243-5 21-30 Cemâziye’l-ahir 1008 / 8-16 Ocak 1600 ------- 
954 243-6 11-20 Şa‘bân 1008 / 26 Şubat-6 Mart 1600 ------- 

955 243-7 ------- ------- 
956 244-2 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 1009 / 20-29 Ekim 1600 ------- 

957 244-3 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 1009 / 20-29 Ekim 1600 ------- 

958 244-4 11-20 Rebi‘ü’l-ahir 1009 / 20-29 Ekim 1600 ------- 
959 244-5 11-20 Cemâziye’l-evvel 1009 / 18-27 Kasım 1600 ------- 

960 244-7 1-10 Receb 1011 / 15-24  Aralık 1602 ------- 
961 246-4 1-10 Receb 1000 / 13-22 Nisan 1592 ------- 

962 249-2 ------- ------- 

963 249-4 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 ------- 
964 250-1 11-20 Receb 1000 / 23 Nisan-2 Mayıs 1592 ------- 

965 253-2 21-30 Şa‘bân 1002 / 12-20 Mayıs 1594 ------- 
966 254-2 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- 

967 254-4 11-20 Zi’l-ka‘ade 1005 / 26 Haziran-5 Temmuz 1597 ------- 
968 255-1 ------- ------- 

969 258-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- 

970 258-3 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- 
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971 259-1 1-10 Zi’l-ka‘ade 1002 / 19-28 Temmuz 1594 ------- 
972 259-3 ------- ------- 

973 259-4 ------- ------- 
974 263-2 21-30 Zi’l-ka‘ade 1002 / 8-17 Ağustos 1594 ------- 

975 263-4 1-10 Zi’l-ka‘ade 1015 / 28 Şubat-9 Mart 1607 ------- 

976 263-6 1-10 Zi’l-ka‘ade 1015 / 28 Şubat-9 Mart 1607 ------- 
977 265-3 1-10 Zi’l-ka‘ade 1015 / 28 Şubat-9 Mart 1607 ------- 

978 266-2 11-20 Zi’l-ka‘ade 1015 / 10-19 Mart 1607 ------- 
979 266-5 1-10 Muharrem 1016 / 28 Nisan-7 Mayıs 1607 ------- 

980 267-2 11-20 Safer 1016 / 7-16 Haziran 1607 ------- 
981 267-4 11-20 Safer 1016 / 7-16 Haziran 1607 ------- 

982 269-1 21-30 Şevvâl 1016 / 8-16 Şubat 1608 ------- 

983 269-4 11-20 Ramazân 1017 / 19-28 Aralık 1608 ------- 
984 270-1 ------- ------- 

985 271-2 ------- ------- 
986 271-4 27 Zi’l-ka‘ade 1017 / 4 Mart 1609 ------- 

987 271-9 3 Zi’l-hicce 1017 / 10 Mart 1609 ------- 

988 272-5 21-30 Receb 1018 / 20-29 Ekim 1609 ------- 
989 272-6 1-10 Ramazân 1018 / 28 Kasım-7 Aralık 1609 ------- 

990 272-7 21-30 Şevvâl 1018 / 17-25 Ocak 1610 ------- 

 

1 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili defterinde bulunan yaklaşık 2471 aded belgeden 

yaklaşık 1015 adet belge şehir merkezinden mahkemeye intikal etmiştir. Davaların hemen 

hemen yarısının şehir merkezinden açıldığı görülmektedir. Şehir merkezinden mahkemeye 

intikal eden 1015 adet belgenin 942 tanesinde, Konya’nın hangi mahallesinden olduğu 

belirtilmiş, bazı belgeler ise herhangi bir mahalle ismi verilmeden Medine-i Konya mahmiye-i 

Konya diye başlanmıştır. Bu durumdaki belgelerde mahalle ismi yerine (-------) işareti 

kullanılmıştır. 466 adet belge Konya dışındaki şehir veya köylerden mahkemeye intikal 

etmiştir. 990 adet belge ise hangi mahalden olduğu bilinmemektedir. Yani herhangi bir yer ve 

mahalle ismi belirtilmemiştir. Bu başlıklar tablo şeklinde yukarıda gösterilmiştir. Tespit 

edilen Konya mahalleleri aşağıdaki gibidir. 

 

 

SIRA NO MAHALLE ADI ADED 

1 Akbâş 13 

2 Serler 1 
3 Hoca Cihân 17 

4 İçkal‘a 46 
5 Ulû Irmâk 3 

6 Yediler 10 
7 Dehüdâ 15 

8 Alaca Mescid 3 

9 Cüllâhistân 13 
10 Karaciğân 5 

11 Çirkâb 6 
12 Öylebanladı 23 

13 ‘Alîgâv 8 

14 Merâm 7 
15 Ağaç Bazarı 1 

16 Medrese 26 
17 Cüllâh Arslân 2 
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18 Bâb-ı Cedîd 1 
19 Sadırlar 18 

20 Hocabeg 13 
21 Kalenderhâne 9 

22 Kovanağzı 3 

23 Fakîh Dede 2 
24 Ümmet Hânı 2 

25 Kemâl Garîb 5 
26 Erdâş Kapusu 3 

27 Topraklık 13 
28 Karaüyük 4 

29 Şemseddîn 3 

30 Şehir Irmağı 5 
31 Sırçalu 22 

32 Sâhib Yakası 14 
33 Hacıeymir 18 

34 Tûtîoğlu 3 

35 Bordabaşı 11 
36 Çiftenerdübân 6 

37 ‘İmâret 3 
38 Pîrîpâşâ 4 

39 Atbazarı Kapusu 4 
40 İhtiyâreddîn 7 

41 Kırksinân 1 

42 Ahmedfakîhoğlu 4 
43 Kalebecerb (Kalecerb) 7 

44 Esenlü 12 
45 Şerefeddîn 6 

46 Aymanos 5 

47 Gökbâş 9 
48 Şems-i Tebrîzi 6 

49 Kubbelimescid 12 
50 Kasâbsinân 4 

51 Biremâni 12 
52 Aynedâr 7 

53 Devle 14 

54 Aksinle 15 
55 Şükrân 4 

56 Burçoğlu 1 
57 ‘Abdulaziz 8 

58 Altunluçeşme 7 

59 Yenikapû 6 
60 Koca 2 

61 İbn-i Şahin 2 
62 Mu‘în 4 

63 ‘Abîd 3 
64 Akıncı Sultân 3 

65 İbn-i Sâlih 19 

66 Şeyh Sadreddîn 9 
67 Muhtâr 5 

68 Şeyhahmed 10 
69 Sarıoğlu 2 

70 Ahmed Fakîh 6 

71 Namazgâh 3 
72 İbn-i Kazgan 4 

73 Furkândede 4 
74 Şeyhevi 14 

75 Kocahasan 1 

76 ‘Arapbaşı 1 
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77 Şerefşirin 2 
78 Şekerfürûş 12 

79 Debbâğhâne 7 
80 Ferhûniye 11 

81 Kürkçü 8 

82 Sakâhâne 5 
83 Kadıasker 5 

84 Kadıçeşmesi 1 
85 Şeyh‘osmân 3 

86 Şeyh‘osmân Rûmî 2 
87 Seb‘ahân 7 

88 Seydiveri 13 

89 Hazret-i Şeyh 1 
90 Hocaferruh 5 

91 Dinkeş 3 
92 Tûtî 3 

93 Hoca‘alî 1 

94 Yeni 14 
95 Tatlar 2 

96 Mücellid 4 
97 Değirmen Deresi 8 

98 ‘Abdulvehhâb 1 
99 Aksaray (Bâb-ı Aksaray) 6 

100 Şems Sultân 1 

101 Hasanbeg 1 
102 Fenâri 4 

103 Tavuk 4 
104 Turşucu 2 

105 Habîbhoca 4 

106 Durâkfakîh 3 
107 Esenler 1 

108 Attarlar 1 
109 ‘Affân 3 

110 Çeşme Kapusu 2 
111 Çıralumescidi 1 

112 Kal‘acık 2 

113 Türbe 14 
114 Galebe 3 

115 ‘Araplar 2 
116 Beghekîm 5 

117 Debbâğlar 5 

118 ‘Alemdâr 2 
119 Hankâh 2 

120 Pürçüklü 11 
121 Mü’min 7 

122 Sâhib 8 
123 Şeyh‘alimân 1 

124 Sarıya‘kub 1 

125 Karaarslân 12 
126 Bınâri 3 

127 Çandır 1 
128 Türk‘alî 6 

129 Furkân 3 

130 Hoca Fakîh 3 
131 ‘Alî Şerbeti 2 

132 Kazgan 1 
133 Şeyhvefâ 5 

134 Hocafarûk 3 
135 Hocahasan 3 

136 Kâdıalemşâh 3 

137 Ahmed 1 
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138 Habîbfakîh 1 
139 ‘Arifân 1 

140 Şeyhbegi 1 
141 Türbe-i Celâliye 16 

142 Pîresed (Pîres‘ad) 6 

143 Mü’min Halife 1 
144 Hoşhân 2 

145 Şems 1 
146 Hacı‘osmân 1 

147 Hacıhasan 1 
148 Şeyhmezîd 1 

149 Burhândede 1 

150 Sedirler 2 
151 Şerbetçi ‘Alî 1 

152 Pîrî 1 
153 Cedîd (Bâb-ı Cedîd) 3 

154 Sârkasâblar 4 

155 ‘Abdulvahid 1 
156 Halaçlar 2 

157 Çavûş 3 
158 Gevele 1 

159 Yenihamam 2 
160 Tebrîzi 1 

161 Dikilitâş 2 

162 Sungur 5 
163 Kazgancılar 1 

164 Kurgân 2 
165 Yaka 6 

166 Kürkçü Hamamı 1 

167 Pîrabi Sultân 1 
168 Musalla 1 

169 Saraçlar 1 
170 Eskibazar 1 

171 Hoca Fakîh Sultân 2 
172 Cellâh Arslân 1 

 TOPLAM 942 

 

1 Numaralı Şer‘iye Sicil defterinde Konya merkez mahallelerinin dışında yaklaşık 466 

belge de şehir dışından mahkemeye intikâl etmiş davalardır. Bu belgeler 47 ayrı noktadan 

mahkeme kayıtlarına girmiştir. Belgelerin büyük kısmını merkezden gönderilen fermân ve 

berâtlar oluşturmaktadır. Bunların dışında Konya’ya bağlı kaza, nahiye, kasaba ve köylerden 

gelen belgeler yer almaktadır. Bu belgelerde düzenli bir kronoloji takip edilmemiştir. Kaza ve 

nahiyelere bağlı köy isimleri de tespit edilerek, şehir dışından intikal eden davalar bölümünde 

tablolaştırılmıştır. Okunamayan köy isimleri (?) şeklinde gösterilmiştir. Şehir dışından 

gönderilen ve mahkemece kayıt altına alınan belgelerin gönderiliş mahalleri aşağıda yine 

tablo şeklinde gösterilmiştir. 

 

SIRA NO YER ADED 

1 Kostantınıyye 33 

2 Aladağ 2 
3 Tarsûsî 2 

4 Eskiil 3 
5 Karaman 11 

6 Komari 1 
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7 Kütahya 3 
8 Bayburd 4 

9 Gülnâr 1 
10 Akşehir 3 

11 Larende 6 

12 Aksaray 2 
13 Begşehir 8 

14 Belvirân 13 
15 Niğde 1 

16 Ereğli 4 
17 Koçhisâr 2 

18 Sahra 5 

19 Sinan Paşa 1 
20 Sudirhemi 3 

21 Hatunsarây 7 
22 Kayseriye 3 

23 Silifke 2 

24 Sa‘idili 1 
25 Ilgın 2 

26 Eskişehr 1 
27 Seydişehri 5 

28 İçil 1 
29 Turgûd 7 

30 Karatâş 1 

31 Burusa 1 
32 Gülnâr 1 

33 Eremsun? 1 
34 ‘Alâiyye 2 

35 ‘Ayıntab 1 

36 Suruç 1 
37 Mora 1 

38 Ermenâk 1 
39 Anamur 1 

40 Selendi 3 
41 Şehlü 1 

42 Dımaşk 1 

43 Burdur 1 
44 Şahpâşâ 1 

45 Darende 1 
46 Ortaköy 1 

47 Eğirdir 1 

 TOPLAM 157 

 

 

 


