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ÖZET 

Osmanlı tarihinin, özellikle de şehir tarihlerinin araştırılmasında Şer’iye 

sicilleri; sosyal, iktisadî, hukukî, idarî, kültürel ve demografik açıdan önemli bir 

yere sahiptir. Bu nedenle Şer’iye sicilleri üzerine yapılan çalışmalar, son 

dönemlerde büyük bir artış göstermiştir. 

1080-1081 (1669-1670) yıllarına ait 14 numaralı Konya şeriyye sicilinde 

624 adet belge bulunmaktadır. Bu belgeler içersinde buyruldu, berat, 

fermanlar, mektuplar berat-ı şerifler bulunmaktadır. Konya şeriyye sicilinde 

mülk satışları ağırlıkta olup bunun yanı sıra miras, hibe, mehr-i mü’eccel 

nafaka takdiri, darp davaları, miras davaları gibi belgelere de 

rastlanılmaktadır.  Bu çalışma 1080 – 1081 /  1669 -1670 yıllarına ait 14 

numaralı Konya Şer’iye Sicili’nin Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde 

bulunan fotokopisinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Çalışma giriş ve defterin 

transkripsiyonunu içeren metin kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde, 

defterde mevcut 624 adet belge konularına ve belge türlerine göre tasnif 

edilerek bunlar hakkında kısa bilgiler sunulmuştur. Metin kısmında ise 

belgelerin transkripsiyonu yapılmış, hicri olan tarihler miladiye çevrilmiştir.  
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SUMMARY 

 
During the research of Ottoman history, especially in the research of 

urban history, Şer’iye sicllleri; have importance in terms of social, 

economic,judicial, administrative,cultural and demografical aspects. For this 

reason, studies about Şer’iye sicilleri show a big increase recently.  

There are 624 documents in the numbered 14 Konya şeriyye sicili which 

belongs to years of 1080-1081 (1669-1670). There are buyruldu, berat, 

fermanlar, mektuplar berat-ı şerifler in these documents. While property sales 

are dominant, documents of miras, hibe, mehr-i mü’eccel nafaka takdiri, darp 

davaları, miras davaları (heritage,grant,alimony,sustention,battery cases)  can 

be seen. This study has been been prepared by the help of the photocopy of the  

numbered 14 Konya şeriyye sicili which belongs to years of 1080-1081 (1669-

1670) in Selçuk University Central Library. This study consists of entry and the 

text of the transcription of the notebook. In entry part, 624 documents which 

exist in the notebook are classified into subjects and document types and short 

information is presented about them. In the text part,transcriptions of the 

documents are done; dates in hegira era are transformed into dates in gregorian 

era. 
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ÖNSÖZ 

 

Osmanlı tarihinin, özellikle de şehir tarihlerinin araştırılmasında Şer’iye 

sicilleri; sosyal, iktisadî, hukukî, idarî, kültürel ve demografik açıdan önemli bir yere 

sahiptir. Bu nedenle Şer’iye sicilleri üzerine yapılan çalışmalar, son dönemlerde 

büyük bir artış göstermiştir. 

Osmanlı şer'î mahkemelerinde, kuruluşundan kapatıldığı 1924 tarihine kadar, 

bütün mahkeme kararları, mahkemenin yetkisine giren her türlü muamele ve resmi 

vesika suretleri kadılar veya naipleri tarafından mahkeme defterlerine kaydedilirdi. 

Osmanlı Devleti’nde kadıların fertler arasındaki ihtilafları halleden bir hâkim, bir 

adliye memuru olmaktan başka, bütün mülki işlerde merkezî idarenin görevlerini 

üstlenmeleri; onlara idarî, malî, millî, askerî, hatta beledî bazı vazîfeler de 

yüklüyordu. Buna bağlı olarak da şer'iye sicillerinde her türlü dava zabıtlarıyla 

mukavele, senet, satış, vakfiye, vekâlet, kefalet, veraset, borçlanma, nikâh, boşanma 

ve miras taksimi gibi şer'î muamelelere dair resmi kayıtlar; esnaf teftişine ait notlar; 

başta hükümdar olmak üzere her derecedeki büyük ve küçük makamlardan yazılan 

ferman, berat, divan tezkeresi gibi resmi mahiyetteki emir ve yazı suretleri; hatta 

yangın, sel, fırtına, deprem, salgın hastalık gibi olayların kayıtları günlük olarak 

işlenirdi. 

Sicillerin her konuda tarihe temel kaynak olacağına şüphe bulunmamakla 

birlikte, özellikle şehir tarihleri ve mahallî hayata ait ilmî araştırmaların birinci 

derecede kaynağı şer'iye sicilleridir. Mahallî bir tarihin doğru yazılabilmesi için 

fertlerle fertler, fertlerle devlet arasındaki bütün önemli olayların kaydedildiği şer'iye 

sicillerinin incelenmesi ilmî bir zorunluluktur. Sicillerin genel tarihe katkıları, önemli 

tarihî olayların tarihî şahsiyetlerin, mahallî adlarının ve önemli tarihî müesseselerin 

bütün ayrıntılarıyla doğru olarak tespitinde birinci derecede önem arz etmektedir. 

Ayrıca Şeyhülislamlar, Kazaskerler ve Sadrazamlar gibi büyük devlet adamlarının 

hayat hikâyelerini bütün ayrıntıları ile ortaya çıkarabilmek için sicillere müracaat 

etmek gerekir. Zira sicillerde kimin nereye tayin edildiği, hangi tarihte, hangi vasıfla, 

nasıl bir devlet hizmeti ifa ettiği mutlaka kaydedilmektedir. Şer'iye sicilleri, bütün 
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Osmanlı ülkesinin yer isimlerini tespitte ve hatta mahalle isimlerinin bile tespit 

edilmesinde mühim bir kaynaktır. 

Çalışmalarımızda bize yol gösterip rehberlik yapan değerli hocam Prof. Dr. 

İzzet SAK, hayatımın her safhasında bende özel yerleri olan bölümün diğer 

hocalarına, bir şekilde yardımlarını gördüğüm çalıştığım kurum olan Seydişehir Fen 

Lisesi öğretmen ve personeline ayrıca bana her türlü desteği veren eşim ve kızlarıma 

çok teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

 

Sözlük anlamı; okumak, kaydetmek, hükmetmek, karar vermek ve kayda 

geçirmek olan “sicil” kelimesi terim olarak; Kadıların aldıkları kararları, tasdîk 

ettikleri belgelerin sûretlerini, kadılar arasındaki yazışmaları ve taşradaki idârî 

düzenlemeler için gönderilen fermân, berât hatta kânunnâmelerin suretlerini ihtiva 

eden defterlere denir. Bu yönüyle Şer’iye sicilleri, şer’i mahkemelerde tutulan, resmî 

statü taşıyan her türlü kayıtların toplanmış olduğu defterlerdir. 

Terkip olarak; şeriata uygun tanzim edilmiş kayıtlar manasına gelmekle 

beraber; Osmanlı yargı sisteminde kadıların verdikleri ilâm, hüccet ve cezalarla, 

görevleri icabı tuttukları çeşitli kayıtları içine alan defterlere verilen addır. Yani bu 

defterler “Şer’iye Sicilleri” adıyla ıstılâhî şeklini almış olmaktadır. Bu defterlere 

Şer’iye Sicilleri denildiği gibi, kadı defterleri, mahkeme defterleri, zabt-ı vekâyî 

sicilleri de denildiği olmuştur. Mecelle’de: “Hâkim mahkemeye sicilât defteri vaz’ 

edip i’tâmât ve senedâtı hîle ve fesâddan sâlim olabilecek muntazam bir sûretde ol 

deftere kayd ve tahrîr ve onun hıfzına dikkat ve îtinâ eder” denilerek bu husûsa işaret 

edilmiştir. 

Osmanlı Devleti, kurulduğu ilk andan itibaren Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

bir devamı niteliğinde kazalara kadılar atamış ve bu kadılar baktıkları davalara ait 

belgeleri Şer’iye sicillerine işlemişlerdir. Osmanlı Devleti’ne ait sicillerden bu güne, 

sadece on beşinci asrın son senelerinden yirminci asrın ilk çeyreğine kadarki 

nüshalara ulaşılabilmiştir. Şer’iye Sicilleri’nin sistemli bir şekilde korunma işlemi 

Kânûnî’den itibaren olmuştur. Bu sayede, Osmanlı Devleti’ne ait çok sayıda şer’î 

sicil defterleri günümüze kadar ulaşmıştır. Türk kültür ve tarihi açısından 

zamanımıza kadar gelen ve bir hayli önem arz eden bu tarih hazineleri hakkında, 

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri, gerekli ilmî araştırmaların ve tasniflerin yapılması 

gerektiği husûsu; bütün Türk ilim adamları tarafından ısrarla belirtilmiştir. 

Şer’iye sicilleri, uzun süre değeri bilinmeden memleketin ekseriye adliye 

dairelerinde eski medrese veya cami köşelerinde atılmış, buralarda atıl durumda 

bırakılmıştır. Yine buralarda nemden ve değişik faktörlerden birçoğu harap olmuştur. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren birkaç değerli tarihçimiz bu sicillerin 

önemine vurgu yaparak sicillerin korunmasının en önemli memleket meselelerinden 

biri olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat buna rağmen ser’iye sicilleri her hangi bir 

işleme tabi tutulmamıştır. 

İncelemesi yapılan 14 Numaralı defter 1080 -1081 /  1669 -1670 yılları arsını 

ihtiva etmektedir. Bu sicildeki belgelerden çıkarılan veriler ışığında XVII. yüzyıl 

Konya’sının sosyal ve iktisadî yapısına ilişkin bilgiler ortaya çıkarılmağa 

çalışılmıştır. 

Şeri’ye sicilinin tanımı yapılarak, Şeri’ye Sicillerine ait bazı kavramlar 

açıklanmıştır. Ayrıca, H.1080–1081 M.(1669 -1670) tarihleri arasında Konya’nın 

durumu ile defterde geçen önemli, kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır, sicildeki 

belgelerin işlevsel analizi yapılmıştır. 14 numaralı Sicil’e göre sosyal, idarî, dinî, 

hukukî ve kültürel açıdan Konya incelenmiştir. 
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KAYNAK TANITIMI 

 

I. KONYA ŞER’İYYE SİCİLLERİ 

 

Osmanlı şer’î mahkemelerinde, kuruluşundan kapatıldığı 1924 tarihine kadar, 

merkezden gelen tüm yazışmalar, mahkeme kararları, mahkemenin yetkisine giren 

her türlü muameleyle resmî vesika suretleri, kadılar veya naipleri tarafından 

mahkeme defterlerine kaydedilirdi. Dolayısıyla sosyal, iktisadî, hukukî ve 

demografik Osmanlı araştırmalarında Şer’iye sicilleri çok önemli bir yere sahiptir. 

Şer’iye sicilleri sadece bölgesel adli kayıtlar olmakla kalmayıp aynı zamanda 

dönemin sosyal hayatını da yansıtan çok önemli belgelerdir. Bunlardan Konya’ya ait 

olanlar, bir sureti Konya Mevlâna Müzesi Arşivinde olmak üzere Milli Kütüphanede 

varak (yaprak) sayıları birbirinden farklı, toplam 351 adet Şer’iye sicil defteri halinde 

bulunmaktadır. Bu Şer’iye defterlerinin 52’si Karaman’a, 35’i Isparta’ya, 32’si 

Burdur’a, 11’i Uluborlu’ya, 7’si Akşehir’e, 18’i Beyşehir’e, 11’i Bozkır’a, 12’si 

Ilgın’a 1’i Hadim’e, 12’si Seydişehir’e, ait olup geri kalan 151 defter ise Tanzimat’a 

kadar eyalet merkezi Paşa sancağı olan Konya’ya aittir. 

 

II. 14 NUMARALI KONYA ŞER’İYE SİCİLİ 

 

Bu çalışma 1080 – 1081 /  1669 -1670 yıllarına ait 14 numaralı Konya Şer’iye 

Sicili’nin Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde bulunan fotokopisinden 

faydalanılarak hazırlanmıştır. Çalışma giriş ve defterin transkripsiyonunu içeren 

metin kısmından oluşmaktadır. Giriş bölümünde, defterde mevcut 624 adet belge 

konularına ve belge türlerine göre tasnif edilerek bunlar hakkında kısa bilgiler 

sunulmuştur. Metin kısmında ise belgelerin transkripsiyonu yapılmış, hicri olan 

tarihler miladiye çevrilmiştir. Defterdeki kayıtlar 1. Sayfadan başlayıp 196. sayfaya 

kadar devam etmekte ve defterde boş sayfa olarak 195. sayfa bulunmaktadır. Sicilde 

orijinal sayfa numarası olmayıp sayfalar sonradan numaralanmış ve defterin son 
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sayfasına "işbu defter 196 yüz doksan altı sahifeden ibaret olduğu tasdik kılındı 

17.12.941" ifadesi kaydedilmiştir.  

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

yer aldığı sayfaların yanı sıra, 5-6 belge bulunan sayfalara da rastlanılmaktadır. 

Defter tutulurken kronolojik bir sıranın takip edilmediği görülmektedir. Daha 

önceden verilmiş olan hüccetler ve mahkemeye intikal etmiş olan resmi nitelikli 

belgeler, veriliş ve geliş sırasına göre değil, tarihlerine dikkat edilmeden, gelişi güzel 

bir şekilde kaydedilmişlerdir. Bundan dolayı da, sicildeki belgeler kronolojik bir sıra 

takip etmemektedir. 

Defter gayet iyi muhafaza edilmiş ve yazılarında herhangi bir bozulma 

olmadığı gibi mürekkebinde de bir dağılma yoktur. Sicilin yazıları gayet düzgün ve 

okunaklıdır. Yalnız sicilde 182/1 nolu belgede “mükerrer vâki' olmağla darb olundu” 

ifadesi yer almaktadır. 

Defter askerî işlemlerle başlamış olup içerisinde birçok konuyu ihtiva etmiştir. 

Mülk satışları yoğun olarak bulunmaktadır (yaklaşık 130 tane). Bunun dışında Girit 

Seferi’nin izlerini Konya’da bulmak mümkün olmuştur. 1080–1081 yılı için 

Konya’daki fiyat listesi ayrıntılı olarak gösterilmiş, ayrıca Konya ve çevresinin hane 

sayıları, vereceği vergiler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 14. Numaralı Şer’iye 

Sicili’nde Konya’daki zimmilerle ilgili birçok belge de mevcuttur. Hatta dönemin en 

ünlü doktoru Konyalı Dimitri’dir. Bu doktorun hastalık teşhis ve tedavisiyle ilgili 

birçok belge bulunmaktadır.  

14 Numaralı Konya Şer'iye Sicili'nde 624 adet kayıt mevcut olup bunları 

muhtevalarına göre şu başlıklar altında tasnif etmek mümkündür. 
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14 NUMARALI DEFTERİN BELGE TASNİFİ 

MÜLK SATIŞI 

 

, 58-3, 58-4, 60-4, 61-4, 62-1, 63-1, 65-3, 66-2, 

66-4, 67-1, 70-4, 71-2, 71-3, 72-1, 73-3, 74-2, 

74-3, 75-1, 75-3, 76-1, 76-3, 77-2, 78-4, 79-3,  

79-4, 80-1, 80-2, 80-3, 86-2, 86-3, 87-2, 90-2, 

90-3, 91-2, 92-2, 96-1, 98-1, 98-2, 98-4, 99-1, 

103-2, 104-2, 104-3, 105-1, 105-2, 105-3, 106-1, 

106-4, 111-3, 112-3, 115-1, 115-2, 116-3, 116-4, 

117-1, 119-1, 123-2, 123-3, 124-1, 124-4, 125-2, 

125-3, 127-3, 128-4, 130-2, 130-4, 131-1, 131-2, 

131-3, 131-4, 132-2, 133-1, 136-1, 136-2, 136-4, 

139-1, 139-3, 140-3, 141-3, 141-4, 143-4, 144-1, 

144-2, 144-3, 144-4, 145-1, 145-2, 145-4, 146-4, 

147-2, 148-1, 144-3, 152-2, 155-2, 158-3, 159-4, 

159-5, 166-2, 166-3, 166-4, 166-5 

ALACAK DAVASI 

3-3,  7-1,  8-2,  10-5,  13-1,  13-3,  14-1,  14-2,  

14-3,  16-4, 20-1, 21-3, 23-2, 24-2, 28-3, 33-3, 

34-2, 38-2, 42-1, 42-2, 44-3, 45-1, 46-1, 50-1, 

50-3, 54-1, 60-1, 63-3, 71-1, 80-4, 82-2, 83-2, 

84-1, 87-1, 87-4, 91-3, 92-3, 93-2, 98-3, 100-3, 

107-3, 116-2, 118-1, 118-3, 119-3, 121-1, 125-4, 

126-2, 127-2, 135-1, 135-2, 141-2, 143-1, 156-1 

DARB VE KÜFÜR 

3-4, 4-2, 9-4, 12-2, 12-3, 24-1, 20-3, 38-1, 43-2, 

44-1, 44-4, 46-3, 51-2, 51-3, 55-3, 57-3, 59-1, 

68-2, 72-3, 73-1, 76-2, 80-2, 95-2, 100-4, 114-2, 

114-3, 116-1, 121-4, 122-2, 124-3, 128-3, 132-5, 

142-1, 142-2, 152-3, 157-1,  

MİRAS 

18-1, 19-1, 21-1, 22-1, 22-2, 22-3, 52-1, 53-1, 

54-2, 67-3, 68-1, 69-1, 97-1, 97-2, 101-1, 107-1, 

108-1, 109-2, 110-2, 111-1, 113-1, 117-3, 119-2, 

127-1, 129-3, 132-1, 132-4, 134-1, 136-3, 137-2, 

137-3, 138-1, 138-2, 138-3, 139-2, 140-2, 142-3, 

143-3, 146-1, 148-4, 150-1, 152-4, 152-5, 156-2, 

158-1, 162-2 
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VAKIF, VAKIF MÜTEVELLİLİĞİ, VAKFA 

AİT BİNALARIN KEŞİFLERİ 

2-1, 4-3, 5-2, 6-1, 6-2, 7-2, 27-4, 28-2, 29-2, 31-

1, 35-1, 47-1, 49-2, 56-2, 57-2, 77-3, 81-2, 85-1, 

95-1, 120-3, 161-2, 161-3, 162-3, 170, 4,  

NİKAH, MUHALAA, TALAK, NAMZEDDEN 

AYRILMA 

 

12-1, 14-4, 16-2, 17-3, 31-2, 36-1, 46-2, 51-4, 

56-1, 67-2, 2-2, 94-2, 106-3, 109-3, 110-3, 112-

1, 115-4, 112-3, 131-5, 133-3, 137-1, 159-3, 

161-1,  

İHTİLAF VE ŞİKAYET 

8-1, 9-2, 15-2, 15-3, 24-3, 25-1, 27-1, 30-1, 36-

3, 37-2, 37-3, 37-4, 43-3, 51-1, 55-1, 59-4,  62-

3, 64-3, 64-4, 70-1, 73-2, 73-4, 75-2, 76-4, 77-1, 

78-3, 81-3, 83-3, 85-2, 86-1, 89-1, 91-1, 93-3, 

94-1, 96-2, 99-3, 100-1, 100-2, 101-2, 102-1, 

101-2, 103-3,  106-2,  111-2, 112-2, 113-2,  113-

3, 121-2,  121-3,  122-1, 123-1, 124-2,  125-1, 

126-1 ,  128-1 ,  128-2,  130-1, 133-3, 135-4,  

146-3,  147-1 ,  149-1 ,  150-2,  150-4, 151-1, 

150-3, 152-1, 153-1, 154-1154-2, 157-2, 157-3, 

159-2, 162-4, 165-3, 166-1,  

VÂSİ VE VEKÂLET 

12-4,  15-1, 23-4, 27-3, 30-3, 31-3, 31-5, 32-2, 

40-1, 45-3, 58-1, 61-3, 64-1, 64-2, 65-1, 65-2, 

70-3, 74-1, 78-1, 89-2, 94-3,  , 96-3, 101-3, 101-

4, 110-4, 114-4, 120-1, 120-2, 127-4, 129-2, 

146-2 

RAİ’YYET 

1-2, 8-3, 9-3, 15-4, 29-1, 30-2, 39-1, 44-2, 52-2, 

59-2, 61-2, 81-1, 82-1, 87-3, 93-1, 93-1, 95-3, 

141-1,  

KÖTÜLÜK YAPMA 

5-3, 16-1, 16-3, 20-2, 20-3, 21-4, 48-3, 55-2, 59-

3, 60-2, 62-2, 63-2, 66-1, 68-3, 69-2, 70-2, 74-4, 

88-1,  

HASTALIKLA İLGİLİ 

10-4, 115-3, 118-4, 122-4, 126-3, 129-1, 133-3, 

135-3, 143-2, 147-4, 148-2, 160-1, 160-2, 160-3, 

160-4, 160-5, 160-6,  

CARİYE VE KÖLE AZADI 23-3, 25-2, 35-3, 79-1, 129-4,  

ÖLÜM, ÖLÜM KEŞFİ 

26-2, 32-3, 34-3, 60-3, 79-2, 83-1, 104-1, 109-1, 

, 112-4, 153-2, 158-2, 159-1, 163-1, 165-1, 165-

2, 167-3,  
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NAFAKA 

17-2, 28-1, 39-2, 46-4, 75-4, 92-1, 99-2, 110-1, 

130-3, 134-2, 134-3, 140-1, 146-5, 149-2, 150-3, 

171, 2 

HIRSIZLIK 
43-1, 45-4, 47-3, 78-2, 82-3, 102-3, 103-1, 108-

2, 108-3, 151-2,  

NAMAHREMLE İLGİLİ 66-3, 84-2, 84-3, 88-2, 90-1, 94-1, 155-1,  

FERMAN 

 

114-1, 167-4, 169-1, 171, 174-1, 175-1, 175-2, 

176-2, 177-1, 177-2, 178-1, 179-1, 181-1, 183-1, 

184-1, 186-2, 187-1, 187-2, 189-1, 190-1, 192-1, 

193-1 

 

BERAT 

162-2, 167-1, 168-3, 170, 1, 172-1, 174-2, 176-

1, 179-3, 180-2, 180-3, 183-3, 184-2, 184-3, 

188-1, 188-3, 189-3, 191-1, 193-3,  

BUYRULDU 192-2,  

TEZKİRE 180-1, 181-2, 188-2, 190-2, 193-2,  

MEKTUP 

 1-1, 1-3, 1-4 168-1, 168-2, 170-3, 178-2, 179-2, 

182-2, 182-3, 183-2, 189-2, 190-2,  
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I - İDARÎ YAPIYLA ALAKALI VE MERKEZDEN GÖNDERİLEN 

BELGELER 

Şer’iye sicillerindeki kayıtlar sadece kadılar tarafından kaleme alınan belgeler 

değildir. Zira merkezde ve hem de özellikle taşrada herhangi bir beylerbeyine yahut 

eyalete veyahut sancak ve kaza merkezine idare tarafından gönderilen ve hüküm 

denilen yazılı emirlerin çoğunluğu hep kadılara hitaben yazılırdı. Kadılar şer’î işlere 

memur oldukları gibi bulundukları yerde yürütme gücünü de üzerlerine almışlardı. 

Kadı da kendisine padişah tarafından gönderilen fermanları, beratları ve benzeri 

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

teşkilâtlarından kendisine gönderilen diğer yazılı belgeleri kadı sicillerine 

kaydederdi
1
.  

A - RESMİ NİTELİKLİ VE PADİŞAHTAN GELEN EMİR VE 

FERMANLAR 

 

Padişahtan gelen emir ve fermanları iki ana grupta toplayabiliriz; Birincisi: 

Padişahın kendisine İslâm hukuku tarafından tanınan içi boş yasama yetkisine 

dayanarak veya icrâ kuvvetinin başı olarak kaleme aldığı ve kadı sicillerinde “evâmir 

ve ferâmin” diye zikredilen hükümlerdir. Padişah ya ihtilaflı olan bir şer’î meselede 

mevcut görüşlerden birini tercih ettiğini kadıya bildirir; ya şer’î hükümlerin icrasını 

te’yid için yazılı emir gönderir veya düzenleme yetkisi bulunan sahalarda bazı 

düzenleyici kaideleri Divan-ı Hümayun’un telhisi üzerine tanzîm eder ve durumu 

kadılara bildirir. Müstakil bir defter tutulmadığı zaman, bazen kadı sicillerinin 

başına, bazen ortasına, bazen de diğer kayıtlardan ayrılması için ters olarak sicillere 

kaydedilir. İkincisi; Yine padişahtan sadır olan, ancak birinci gruptaki gibi umumu 

değil husûsi şahısları ilgilendiren ve vazîfe tevcihi, tımar tefvizi, ticaret beratı ve 

benzeri konulara ilişkin olarak kaleme alınan ferman, berât ve nişanlardır. İşte bu 

                                                 
1
 Ahmed Akgündüz , “Şer’iye Mahkemeleri ve Şer’iye Sicilleri”, Türkler, C.X, Yeni Türkiye yay., 

Ankara 2002, s.57. 
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ferman ve beratların bir sureti ilgili yerdeki kadı sicillerine mutlaka 

kaydedilmektedir
2
.
  

 

1- FERMAN 

Bir iş veya maslahat siparişini mutazammin padişah tarafından verilen yazılı 

emir manasına gelen bir tabirdir. Farsça emir irade buyruk demektir
3
. Terim olarak 

genellikle belirli bir kişiye ya da grupla veya bir konuyla ilgili olan fermanlar; 

uygulanmak üzere doğrudan doğruya bir topluluğa, cemaate, sınıfa ya da sorumlu bir 

görevliye gönderilen ve üçüncü şahısları da bağlayan yaptırımlı emirlerdir
.4

.
 

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 gönderildigi 

kisiye dua ve niyaz edilir. “Tevki‘-i refi‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ala ki…” 

ibaresiyle gönderilen mesajın ferman olduğu belirtilir. Fermanın gönderiliş sebebi, 

ferman çıkaranın arzusuna 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 ve muvaffakiyeti için dua edilir ayrıca fermanın tarihi ve 

gönderildiği yer belirtilir. 

Divân-ı Hümayuna gelen şikayetler üzerine sorumlu kişilere yapılan yanlışlığın 

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

gönderüb” diyerek yapılan şikayet dile getirilmiş ve yapılan yanlışlıkların 

düzeltilmesi için gerekli emir verilmiştir
5
. 

                                                 
2
 Ö.F. Gökdeniz, 262 Numaralı Adıyaman Kadı Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, 

K.S.İ.Üniv. Sosyal Bil. Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş 2006,s.19 
3
 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.III, İstanbul 2004,s.697 

4
 Akgündüz, s.66 

5
 Pakalın, s.491 
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İncelediğimiz 14 numaralı Şer’iye Sicili’nde 24 adet ferman mevcuttur. (114-  

169-1 /  174-1
6
 nolu fermanlarda Konya ve çevresinde içki ve şarap üretilmesi 

kesinlikle yasaklanmış, içki satılan meyhanelerle ilgili düzenleme yapılarak binaların 

şahıs veya vakıflara ait olmalarına göre akaratlarının yeniden düzenlenmesi 

öngörülmüştür. Bu duruma göre Osmanlı toplum yapısında yer alan azınlıkların 

yaşayış ve geleneklerine karışılmayıp ancak buraların fitne ve fesad yuvaları olmaları 

üzerine müdahalede bulunulmuştur. Böyle olmasına rağmen buralarla ilgili 

düzenlemelerde ekonomik durumlar göz ardı edilmemiştir. Ayrıca bunlardan başka 

bir belgede yeniçeri kethüdasının bölgeye görevlendirilmesi ve kendisine yardımcı 

olunması ile ilgili ferman
7
, yine başka bir fermanda Fatmâ Hâtûn zaviyesinin 

zaviyadarı olan İbrahim adlı kişinin gelirlerine müdahale edilmemesi buyrulmuştur
8
. 

Bunların dışında bölgedeki vergilerin toplanmasından
9
 tutun da Miras Hakkında 

Fermana
10

 Oradan Avarız Toplanması Hakkında Ferman
11

, Raiyet Hakkında 

Ferman
12

, Avârızhâne Hakkında Ferman
13

, Voyvodanın Malları Hakkında Fermana
14

 

kadar dönemin askeri ve siyasî işleri ile ilgili fermanlar mevcuttur. 

2- BERATLAR 

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

ifade eder
15

. Osmanlı devlet teşkilatında bazı vazîfe, hizmet ve memuriyetlere tayin 

edilenlere vazîfelerini icra salahiyetini tevdi etmek üzere padişahın tuğrası ile verilen 

mezuniyet veya tayin emirleri hakkında kullanılan bir ıstılahtır. Berat’a biti, berat-ı 

şerif, nişan, nişan-ı şerif hüküm de denilirdi
16

. Bir tarih terimi olarak berât, Bir 

göreve atama, maaş bağlanması, rütbe, unvan, dirlik verilmesi, vergi bağışıklığı ya 

da herhangi bir ayrıcalık tanınması, maden isletmek, tuz çıkarılması ve tekeli; para 

                                                 
6
 K.Ş.S. 14 /114-1;169-1; 174-1    

7
 K.Ş.S. 14 / 174-1   

8
 K.Ş.S. 14 / 175-1  

9
 K.Ş.S. 14 / 175-2 

10
 K.Ş.S. 14 / 183-1 

11
 K.Ş.S. 14 / 184-1  

12
 K.Ş.S. 14 / 186-2. 

13
 K.Ş.S. 14 / 187-1. 

14
 K.Ş.S. 14 / 189-1. 

15
 Ferit Devellioglu, Osmanlıca-Türkçe Lûgat, (Yayına Haz. Aydın Sami Güneyçal), Aydın Kitabevi 

Yay., Ankara 1999, s.388. 
16

 Pakalın,  s. 295 
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basımı ve tedavülü, gümrük ve kapanlar; sabun, hububat, mum, pirinç, susam gibi 

zorunlu ihtiyaç maddeleri inhisar ve iltizamları verilmesi padişahın genel olarak 

berat-ı hümayun denilen tuğralı ruhsat belgesi ile mümkün olurdu
17

. Beratlarda 

verilen hizmetin adı, mahalli, maaşı ve geliri, verilen kisinin ismi, ne için verildigi ve 

kendisinden ne istenildiği belirtilirdi. Kime berat verilirse ondan berat resmi adında 

bir vergi alınırdı
18

.  

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

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

hitâbet, ferâset ve tabâbete mezuniyeti hâvi berâtlar gibi konularına göre 

isimlendirilirler
19

. 

Defterde Berât-ı cibâyet Derviş Ali, Mustafâ Efendi Hatiblik Görev Berâtı, 

Mehmet Efendi Medrese Görev Berâtı, Gayri Müslim Teb’adan Cizye Toplama 

Berâtı gibi çeşitli konularda verilmiş 26 adet berat mevcuttur. 

Konya kadısı Mustafa Efendi’nin padişaha mektup yazarak Sultan Alaaddin 

tarafından yaptırılan dârü’ş-şifânın mütevellilik görevini yürüten Abdullah’ın fevt 

olması üzerine yerine Hacı Mustafâ’nın görevlendirme isteği padişaha bildirilmiş, 

padişah da bu isteği kabul ederek Mustafa Efendi’nin beş akçe yevmiye ile 

görevlendirilmesi hakkında berat göndermiştir
20

.
 

Konya kadısı Mevlana Mustafa Efendi’nin Çukur nam karyede İbrahim Bey 

tarafından yaptırılan câmi-i şerifte görevli Sefer Halife’nin ölümü üzerine yerine 

Mehmet Halife’nin görevlendirilmesi için padişahtan berat istemiştir
21

.
 

Ermenek’te bulunan merhum Musa Paşa ve medresesi ile ilgili 1081 

Cemaziye’l-evvelin on birinci gününden itibaren Mevlana Mustafa Efendi’ye 

mütevellilik verilmesiyle ilgili berat-ı hümâyun gönderilmiştir
22

.
 

Bunlardan başka Konya’da medfûn Kocakapı Sultan Vakfı’nın mütevellileri 

olan Seyit Emrullah ve Mehmet’in mütevellilikten alınıp yerine Ahmet’in 

                                                 
17

 Erol Özbilgin, Bütün Yönleriyle Osmanlı ‘‘Adab-ı Osmaniyye’’, İz Yay., İstanbul 2002, s.127 
18

 İsmail Hakkı Uzunçarsılı, Osmanlı Devleti’nin lmiye Teskilatı, TTK Yay., Ankara 

1988, s. 523 
19

 Uzunçarşılı, s.523 
20

 K.Ş.S. 14 / 162-2 
21

 K.Ş.S. 14 / 168-3 
22

 K.Ş.S. 14 / 168-4 
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atanmasına dair berat
23 

ile Sinan Paşa’nın yaptırdığı çeşmelerin mütevellileri olan 

Seyit Emrullah ve Mehmet’in bu görevden alınıp yine yerlerine Ahmet’in 

görevlendirilmesiyle ilgili beratlar
24

 da bulunmaktadır. 

 

3- MEKTUPLAR 

Sicilde 13 adet mektûb bulunmaktadır. Sicilde bulunan bu mekûbların hepsi 

askeri konularla ilgilidir. İlk mektub ki, defter bu belge ile başlamıştır. Anadolu 

Kadıaskerinin Konya Umûr-ı Kısmet-i Askeriyesinin tüm askerî işlerle ilgili 

görevlendirilmesi vardır. Bu mektupta daha önce bu görevi yerine getiren Mustafa 

Efendi’nin yerine Yahya Efendi getirilmiştr
25

. Yine başka bir belgede İznikmit 

Kâdısı es-Seyyid Hüseyin Efendi 1081 yılından itibaren tüm askerin iş ve işlemlerle 

ilgili görevlendirilmiş
26

 hatta bu görevlendirmenin alanı genişletilerek ölen askerlerin 

miras işlemleri ve Konya Sancağı’nın tüm kazaları bu görevlendirme içerisine dâhil 

edilmiştir
27

.  

 

B-SADRAZAM, BEYLERBEYİ VE KAZASKERDEN GELEN 

BELGELER 

Osmanlı Devleti’nde padişahtan sonra şer'î ve kanunî hükümleri icrâ ve takip 

ile görevli olan makam, padişahın bir nev’i mutlak vekili bulunan sadrazamlardır. 

Sadrazamlar padişahın emrine dayanarak bazı husûsları kadılara hatırlatabilirler. İşte 

kadı sicillerinde bulunan kayıtlardan biri de sadrazamların yazılı emirleri demek olan 

buyruldulardır. Aslında buyruldu sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi ve 

kazasker gibi devlet erkânının yazılı emirlerine denir
28

. 

                                                 
23

 K.Ş.S. 14 / 170-1 
24

 K.Ş.S. 14 / 170-2 
25

 K.Ş.S. 14 / 1-1  
26

 K.Ş.S. 14 / 1-3 
27

 K.Ş.S. 14 / 1-4 
28

 Özbilgin, s.127 
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1-TEZKİRELER 

Aynı şehir ve kasabada bulunan resmî dairelerin birinden ötekine ve halkın 

birbirine yazdıkları yazılar hakkında kullanılan bir tabirdir
29

. Osmanlı diplomasisinde 

daha ziyade üstten alta veya aynı seviyedeki makamlar arasında yazılan ve resmî bir 

konuyu ihtiva eden belgelere tezkire denmektedir. Şehirlerarasındaki yazışmalara ise 

tahrirat denmesi son zamanlarda adet haline gelmiştir. Şer’iye sicillerinde yer alan 

birinci manadaki tezkereler, başta sadrazam olmak üzere yüksek devlet memurlarının 

özel kalem müdürü demek olan tezkireciler tarafından kaleme alınırdı
30

. 

14 numaralı defterde 5 adet tezkire mevcuttur. Belgelerdeki tezkireler 

genellikle devletin herhangi bir işinin ya da bir hizmetin görülmesi amacıyla 

gönderilmiştir.  

1081 tarihli tezkirede Sahra Nahiyesi’nin tımar gelirlerinden bir kısmından 

faydalanan görevlilerinden bazılarından Güherçile kârhanesinin hizmetinde 

bulunmaları ve ortaya çıkacak masrafların karşılanması istenmiştir.
31

 Başka bir 

belgede de Güherçile kârhanesinin hizmetleri için Sudirhemi ve Hâtûnsaray 

Nahiyelerinde bulunan tımar sahiplerinden de bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve 

masraflar için para istenmiştir
32

. 

Defterdeki başka bir tezkirede de Karaman, Adana ve Maraş Eyaletlerinin 

cizyelerinin toplanmasının sağlanması için Ka'yin Bey ve İbrahim Çelebi vekîl nasb 

ve ta'yîn olunub gönderilmiştir
33

. 

 

2. BUYRULDULAR 

Buyruldular sadrazamlar tarafından bazı konuları kadılara hatırlatmak için 

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

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

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

                                                 
29

 Pakalın, s.491. 
30

 Akgündüz, s.67 
31

 K.Ş.S. 14 / 180-1 
32

 K.Ş.S. 14 / 181-2 
33

 K.Ş.S. 14 / 188-2 
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sadrazamdan başka vezir, kaptan-ı derya, beylerbeyi ve kazasker gibi devlet erkânı 

da gönderebiliyordu
34

. 

İncelediğimiz defterde 1 adet buyruldu mevcuttur. Bu buyruldu da Konya’nın 

cami ve mescit imamlarına emir verilerek akşam namazından sabah namazına kadar 

mahallelerde tüfek atılmaması, atanlar olursa bunların tespit edilip bildirilmesi 

istenmiştir
35

. 

 

II. İKTİSADÎ HAYAT İLE İLGİLİ BELGELER 

A- MÜLK SATIŞLARI İLE İLGİLİ BELGELER 

Mülk satışları başlığı altında topladığımız belgeler genellikle ev, bağ, bahçe, 

tarla, arsa, dükkân gibi gayr-i menkullerdir. Osmanlı’da mülk istenildiği şekilde 

satılabilir, devredilebilir ve başkasının hakkını çiğnememek kaydıyla kullanılabilirdi. 

14 Numaralı defterde 122 tane mülk satışı ile ilgili belge mevcut olup, bunlar 

ağırlıklı olarak ev satışları ile ilgilidir. Defterdeki mülk satışlarından 57’si ev satışı, 

39’u bağ satışı, 13’ü dükkan satışı, 13’ü de tarla ve arsa satışıdır. 

1. EV SATIŞLARI 

Satış hüccetleri genellikle bir kalıpla formüle edilmiştir. İlk önce satışı 

geçekleştirecek kişinin mahallesi, adı ve baba adı zikredilmektedir. Sonra mülkü 

alacak kişinin kimliği verilmekte, satışı yapılan mülkün nerede olduğu ve sınırları 

kaydedilmektedir. Satış ücretinin miktarı verilditen sonra da satış işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Bu işlem “bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ eyledim” ifadesi 

ile formüle edilir. Sonrasında satış tescil edilir. Yapılan satışlarda akrabalar arasında 

yapılan satışlarla diğer emsallerine göre daha ucuzdur. Evlerde genellikle tabhane, 

kiler, ahır, bir veya iki oda, izbe olur. Bundan başka evler ya bir ya da iki katlıdır. 

Ev eşyası olarak da leğen, ibrik, tabak, yastık, yorgan, döşek, yastık yüzü, yüz 

yastığı, köhne kilim, keçe, tilki kürkü gibi eşyalar olurdu
36

. 

17.Yüzyılda Konya’da ev satışları ile ilgili belgelerin temel düzeni: 

                                                 
34

  Pakalın, s. 248 
35

 K.Ş.S. 14 / 192-2 
36

  Ferrayi Acartürk ‘1672 – 1673 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal Ve Ekonomik Durumu’ SOSBE. 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.30 
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1. Oldur ki budur ki (yazılmayabilir.) şehrin adı; 

2. Satıcının, vekilinin varsa vârislerinin kimliği; 

3. Satıcı ile alıcının veya vekillerin ifade verdiği yer meclis-i şer’veya meclis-i 

kaza; 

4. Satın alanın ya da vekilinin kimliği; 

5. Satıcının ifadesi ile ilgili formül “takrir-i kelam idüb”; 

6. Mülkün ya da evin tanıtımı; mahalle, sınır, komşuların durumunu açıklayan 

bilgiler; 

7. Satış yapıldığı ve fiyatlandırmanın yapıldığını belirtir satıcıya ait açık ifade; 

8. Mülkün satış işlemi sonunda alıcıya ait olduğunun satıcı tarafından tescili; 

9. Satın alanın kısa tasdiki; 

10. Anlaşmanın sicile kaydedilmesi ve tarih
37

. 

Mülk Satışları içerisinde ev satışları oldukça fazladır. Ev satışları ile ilgili 57 

adet belge mevcut olup satışlar genellikle yukarıdaki kalıba uygun yapılmıştır. Ev 

tabiri yerine genellikle menzil tabiri kullanılmıştır
38

. 

Örnek belgede İhtiyarûddin Mahallesinden İsmail kardeşi İbrahim Efendinin de 

hazır bulunduğu bir ortamda kendi hissene düşen evin bir bölümünü yine kardeşi 

İbrahim Efendiye 20 esedi kuruşa satmıştır. Buradaki satış akrabaya yapılan bir satış 

olduğundan fiyatı diğerlerine oranla daha düşük bir satıştır. 

Ev satışları ile ilgili belgeler, nüanslar dışında genelde tek düzelik arz 

etmektedir. Bu nüanslar satılan evin satış sekli ile ilgili olmaktadır. Bunlar, 

müzayede yoluyla yapılan satışlar, vârisler tarafından sûk-i sultanîde yapılan satışlar, 

vekiller aracılığıyla yapılan satışlar vs.dir
39

. 

                                                 
37

 Ruhi Özcan ’17.yüzyılda Mülk Satışları ve Fiyatlar’ SOSBE. Yayınlanmamış Doktora Tezi, s.20 
38

 Bir örnek için bkz. Mahmiye-i Konya’da İhtiyarûddin Mahallesi sâkinlerinden İsmâ’îl bin ‘Ömer 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb İbrahîm Efendi mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı tarik-i has bir tarafı mezbûr İbrahîm 

Efendi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd menzilden benim muayyen olan bir izbe ve bir 

mikdar havlumu mezkûr İbrahîm Efendi’ye yirmi esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İbrahîm 

Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i 

müşterasıdır. K.Ş.S. 14 / 9-1 
39

 Özcan,  s.11 
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Evlerde genellikle tabhane, kiler, ahır, bir veya iki oda, izbe olur. Bundan 

başka evler ya bir ya da iki katlıdır. Ev eşyası olarak da leğen, ibrik, tabak, yastık, 

yorgan, döşek, yastık yüzü, yüz yastığı, köhne kilim, keçe, tilki gibi eşyalar olurdu
40

. 

Ev fiyatlarında temel etkenin evin müştemilatı olduğu muhakkaktır. Fakat bu 

tek başına yeterli değildir. Evin müştemilatını destekleyen, evin güvenli bir yerde 

olması, ulaşımın kolay olması ve bazı avantajlara sahip olması gibi unsurlar 

bulunmalıdır. Ayrıca evin müştemilatın olması, satılacak evi daha câzip hale 

getireceğinden ev fiyatlarında etkili olmaktadır
41

. 

2. BAĞ SATIŞLARI 

14 Numaralı defterde 39 adet bağ satışı ile ilgili belge mevcuttur. Bağ satışını 

etkileyen unsurlar, bağın müştemilatı, bağ evinin olması ya da bağın yoz ve hali ya 

da yenice olmasıdır. Bağa kolay ulaşım ve bağın bulunduğu yerin iklimi de bağ 

fiyatlarını etkilemektedir. Genellikle aranan bu özellikler, bağın verimliliği ve 

merkeze yakınlığı ile alakalıdır
42

. 

Bağ satışları, ev satışlarında olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 

Bağ satısı mahkemede kadı ve şahitler huzurunda, tarafların hazır bulunmasıyla, 

bağın bulunduğu mevkiye ya da belirleyici bir unsur ile tarif edilerek ve alış-veriş 

sonunda hüccet denilen belge ile satış tescil edilmiştir
43

. 

                                                 
40

 Bir örnekte; Mahmiye-i Konya’da ‘Abdülaziz Mahallesi sâkinlerinden Safer veled-i Karagöz nâm 

zımmî meclis-i şer’-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde sulbî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb Karagöz nâm zımmî 

müvacehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Mehmed Çelebi 

ve Receb mülkleri ve bir tarafı konuk evi ve bir tarafı Burak zimmi mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd fevkâni bir oda ve iki tabhane ve bir izbe ve bir kiler ve havluyu müştemil 

menzilimi mezkûr Karagöz zımmîye atmış beş esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüb 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Karagöz yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz idüb teslîm-i mebî’ eyledim” denilmektedir. Bkz. K.Ş.S. 14 / 10-2 
41

 Bu konuda bir örnek için bkz. Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ bin Ahmed Hoca meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Seyyid Hacı Süleymân bin Hüseyin mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp Hocabeg Mahallesinde vâki’ bir tarafı Sarı Ve’li mülkü ve bir tarafı Yûsuf 

Beşe mülkü ve tarefeyni tarîk-ı âmm ile mahdûd eşcârıyla evlerim harabesini mezbûr Seyyid 

Süleymân Çelebi’ye râic-i fi’l-vakt bin akçaya bey’-i bât-ı sahîhi şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Seyyid Süleymân Çelebi 

yedinden bi’t-temam ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim. K.Ş.S. 14 / 58-4; Ayrıca 33 

numaralı sicilde yer alan başkaca örnekler için bkz. M.Ali Güven, ‘33 Numaralı Konya Ser‘iye 

Sicili (Değerlendirme ve Transkripsiyon) SOSBE. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.50 
42

 Özcan,  s. 65 
43

 Güven,  s. 52; Bir örnek için bkz. Mahmiye-i Konya’da Hâcı Eymür Mahallesi sâkinelerinden Nesli 

bint-i Mustafâ nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i Şer’iye ile ârifân olan Ebûbekir Çelebi ibn Muharrem ve Îsâ bin Mehmed 
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Bağ satışlarında kullanılan ölçü birimleri tahta, erkek, pusta, dönüm ve 

evlektir. Fakat en fazla tahta kullanılmıştır. Bölümlere ayrılan bağın her bölümüne 

tahta, tahtalar arasındaki su yollarına erkek denilmektedir. Puşte ise, tepelerde 

yapılan bagcılıkta kullanılan ve tepelerin her birine verilen bir addır
44

. 

3. DÜKKÂN SATIŞLARI 

1669-1670 yıllarına ait 13 adet dükkân satışı ile ilgili belge mevcuttur
45

. 

Konya’da dükkânlar, Alâeddin Tepesinin civarındaki iç kale surlarından başlayarak, 

kentin güneyi ve kuzey doğusuna doğru uzanan bölgede, bilhassa dış surlarda 

mevcut olan altı kapı civarında yoğunluk arz etmektedir. Bu kapılar ise; Taş kapı, At 

pazarı kapısı, Çeşme kapısı, Ertaş kapısı, Aksaray kapısı ve Larende kapısıdır
46

. 

Dükkân satışlarında dükkânın kendi yeri satıldığı gibi işletme olarak da 

satılmıştır
47

. Belgede Tabhane işletme olarak satılmıştır. Bazı dükkânların Zemini bir 

vakfa ait olan dükkân satışlarında, arsa vakfa aittir. Bu tür dükkan satışlarının, 

kiracının kiracılık durumunu göstermesi ve vakfa ait dükkanların esnafın hizmetine 

sunulması suretiyle, atıl durumda olmalarına engel olmak gibi faydaları vardır. 

Bunların yanında dükkânlar sayesinde halka çeşitli hizmetler götürülmesi gibi bir 

faydasının da olduğu unutulmamalıdır
48

. 

                                                                                                                                           
şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbi’te olan zevci Mevlûd bin Hacı meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Halîme bint-i Ahmed nâm hatun tarafından tasdîka vekîl-i şer’îsi karındaşı 

el-Hâc Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i ketâm idüp müvekkilem merkûme Nesli 

mahmiye-i merkûme zeylinde Burhâneddin karyesinde vâki’ tarafeyni merkûme Halîme Hatun 

mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı tarîk-ı âmm ile mahdûd bir örtme ve havluyu ve arz-ı hâliye ve 

eşcârı müştemîl dört tahta bağını merkûm Halîme Hatun’a râic-i fi’l-vakt on bir bin akçaya bey’-i 

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

mezbûru merkûme Halîme yedinden bi’t-temam ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledi. K.Ş.S. 

14 / 58-3. 
44

 Özcan, s. 70-71; Bazı örnekler için bkz. K.Ş.S. 14 / 41-1; 42-3; 49-1; 49-3; 50-2; 56-4; 58-3; 60-

4;63-1; 65-3; 66-2; 66-4; 75-1; 75-3; 76-3; 90-3; 96-1. 
45

 Bazı örnekler için bkz. 41-3; 104-3; 106-4; 112-3;115-1;124-4; 127-3; 131-3; 132-2;158-3. 
46

 Özcan,  s. 89 
47

 Örneğin; Mahmiye-i Konya’da Fakîh Dede sâkinlerinden Nûri bin Hasan meclis-i şer’-i hatîr-ı 

tâzımü’t-tevkîrde hemşiresi râfi’atü’l-kitâb Esmâ nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i ketâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Nebî mülkü ve tarafeyni merkûme Emîne hatun mülkü 

ve bir tarafı tarîk-ı âmm ile mahdûd bir tâbhânemi târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem merkûme 

Emîne hatuna beş esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîhi şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme Emîne hatun yedinden bi’t-temamm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim. K.Ş.S. 14 / 55-4 
48

 Güven,  s.54 
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Ayrıca bir örnekte Nalçacı vakfına ait dükkan Siyavuş Ağanın ölümü üzerine 

vârisleri tarafından Emine Hatuna icaresi 30 esedi guruşa satılmıştır
49

.Bazı 

dükkânlarında hisse satışı gerçekleşmiştir. Yukardaki belgede Raziye Hatun 

Eskipazarda bulunan börekçi dükkânındaki hissesini Seyyid Mustafâ Çelebiye 4500 

akçeye satmıştır
50

. 

4. TARLA SATIŞLARI 

1669-1670 yıllarına ait 13 adet tarla ile ilgili satış belgesi mevcuttur
51

. Tarla 

satışlarını etkileyen unsurlar, tarlanın sulanabilir olması ve ulaşım imkanlarının 

olmasıdır. Arazi değerinde müştemilatın çeşitliliği ve arazinin büyüklüğü ile ilgilidir. 

Tarla satışlarında ölçü birimi olarak dönüm, evlek ve adımın kullanıldığı 

görülmüştür. 

Devlete ait olan tarıma dayalı arazi yani tarla kişiden kişiye satılamazdı. Ancak 

sipahi, vakıf idarecisi ya da başka bir hak sahibinin izniyle köy idarecisi veya bir hak 

sahibinin izniyle köylü, miri arazi denilen devlete ait tarlanın tasarruf hakkını başka 

bir kişiye devredebilmekteydi. Bir gayrimenkulü, bilinen bedeli karşılığında bir 

kimsenin üstüne bırakma anlamına gelen tefviz ile ilgili satışlar, normal satışlar ile 

mukayese edildiğinde, tefvizlerin daha düşük fiyatı olduğu görülmektedir. Çünkü, 

                                                 
49

 Mahmiye'-i Konyada Aklan mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât eden Havva bint-i 

Siyâvuş Ağanın ihzârı üzerine vârisleri karındaşı Mehmed Ağa ve zevcî Hasan Ağa İbn-i Ali 

asaleten ve kızı Fatmâ tarafından bey'-i atiyü'l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrara vekîl olub 

merkûmeyi ma'rifet-i şer'iye ile ârifân olan mezbur Mehmed Ağa ve Veli Bey İbn-i Mehmed 

şehâdetleriyle şer'ân vekâleti sabi’te olan babası mezbur Hasan Ağa vekâleten meclis-i şer'-i hatîr-ı 

tâzımü't-tevkîrde râfı'atü'l-kitâb Emine bint-i Musa nâm sağirenin vasisi olan Halil Bey İbn-i İbra-

him mahzarında her biri bi'1-asâle ve bi'1-vekâle ikrar ve takrîr-i ketâm edib mürisemiz mütvaffât-ı 

mezbûre Havva teçhiz ve tekfin evsâ'ir mesârif mühimmesine vasiyet eylediği tahte'lekal'a boğa-

zında vâki' tarafeyni tarik-i âmm ve bir tarafı Şeyh ‘Ömer dükkânı ve bir tarafı Mehmed Ağa 

mülkü ile Mahdûd zımmînin Nalçacı Medresesi vakfına beher sene doksan akçe icâresi olan bir bâb 

ekmek dükkanını sağire'-i merkûme Emine otuz esedi kuruşa bey' ve teslîm ve kabz-ı semen 

eyledik. K.Ş.S. 14 / 112-3 
50

 Mahmiye-i Konya'da Kerimdede Mahallesi sâkinelerinden Raziye binti el-Hâc Hasan nâm hatun 

meclis-i şer'i hatir-i lâzimü't-tevkîrde râfi'u'l-kitâb es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid 

Mehmed Çelebi mahzarında ikrar ve takrîr-i-i kelâm idüb Eskibazarda vâki' etrafı rabi'ası tarîk-i 

amm ile mahdûd börekçi dükkânında olan hisses-i şayi'amı mezbûr Seyyid Mustafâ çelebiye dört 

bin beşyüz akçeye bey'i bat-i sahîhi-i şer'i ile bey' idüb ol dahi semen-i merkum ile iştira ve kabul 

eylemeğin meblağ-ı mezbûrü mezkûr Seyyid Mustafâ Çelebi yedinden bi't-tamâm ahz ve kabz 

eyleyüb teslîm-i mebi' eyledim. K.Ş.S. 14 / 47-2 
51

 Bazı örnekler için bkz. K.Ş.S. 14 / 7-3; 48-2; 74-3; 80-3; 86-2; 90-3; 119-1; 139-1; 141-3; 152-2. 
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tefvizlerde sadece tarlanın kullanım hakkı devredilmekte iken, satışlarda tarla mülk 

olarak alınmaktadır
52

. 

Dükkanlarda olduğu gibi satışı yapılan bazı tarlaların kira gelirleri vakıflara 

aittir. Bir örnekte Türbe-i Celâliye vakfına on altı akçe icaresi olan Ebdan denilen 

mevkideki tarla Mustafâ Çelebi tarafından Mustafâ’ya kırk bir esedî guruşa 

satılmıştır
53

.  

 

B- ALACAK DAVALARI 

Sicilde alacak davaları ile ilgili 53 adet belge mevcuttur
54

. Bunlar genellikle 

daha önce verilen borç bir paranın geri iade edilmesi ile ilgili olabildiği gibi
55

.  Bazı 

alacak davalarında da yaşanılan mekan dışında beraber olunan bir zamanda da borç 

verilip bir kısmının alınamayışı iddia edilerek dava edilmiştir
56

. Bazı alacak 

davalarında da verilen para değil mal yada herhangi bir eşya olduğundan bunların 

geri iadesi istenmiştir. Yada daha önce kendisine verilen bir emaneti iade etmiş, bu 

iadeyi kayıtlara geçirilmesini istemiştir. Bir örnekte Mecah adlı kişinin Halebde 

                                                 
52

 Güven,  s.53 
53

 Mahmiye-i Konya’da Mu’in Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn ‘Alî meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Abdî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb mahmiye-i merkûme zeylinde Ebdan kurbünde vâki’bir tarafı Ebdan ve bir tarafı Himmet 

oğlu mülkü ve bir tarafı Canbaba mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd beher sene Türbe-i 

Celâliye vakfına on altı akçe icaresi olan dört dönüm tarlamı mezbûr Mustafâ’ya kırk bir esedî 

guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüb teslîm- mebî’ 

eyledim. K.Ş.S. 14 / 7-3 
54

 Bazı örnekler için bkz. K.Ş.S. 14 / 3-3,  7-1,  8-2,  10-5,  13-1,  13-3,  14-1,  14-2,  14-3,  16-4, 20-1, 

21-3, 23-2, 24-2, 28-3, 33-3, 34-2, 38-2, 42-1, 42-2, 44-3, 45-1, 46-1, 50-1, 50-3, 54-1, 60-1, 63-3, 

71-1, 80-4, 82-2, 83-2, 84-1, 87-1, 87-4, 91-3, 92-3, 93-2, 98-3, 100-3, 107-3, 116-2, 118-1, 118-3, 

119-3, 121-1, 125-4, 126-2, 127-2, 135-1, 135-2, 141-2, 143-1, 156-1 
55

 Mahmiye-i Konya’da Sinan parekende Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Emine nâm hatunun 

sulbî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde iş bu Hasan ibn el-

Hâc Emrullah mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb vâlidem müteveffâ-i merkûme 

muhallefâtından dokuz bin üç yüz akçeyi mezbûr Hasana teslîm eylemiş idim hâlâ meblağ-ı 

mezbûru taleb iderin su’âl olunsun dedikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında fi’l-

vâki’meblağ-ı mezbûr dokuz bin üç yüz akçeyi mezbûr Mustafâ bana verib teslîm idüb ben dahî 

yedinden alub kabz eyledim deyü bi-tav’ihi ikrâr ve i’tiraf etmeğin ikrârı mücibince meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Mustafâ’ya teslîme mezbûr Hasana tenbîh birle mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb 

olundu. K.Ş.S. 14 / 3-3 
56

 K.Ş.S 14, 7-1  
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kendisine teslîm edilen malları teslîm ettiğini ve kendisinde herhangi bir mal 

kalmadığı ile ilgili mahkemeye kayıt altına aldırmıştır
57

. 

 

III- SOSYAL HAYAT İLE İLGİLİ BELGELER 

Bir insanın yalnız basına yaşamını sürdürmesi, neslini devam ettirmesi ve 

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

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

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

değişen aile meseleleri vardır. 

1- NAMZEDLİK 

Osmanlı aile hukukunda evliliğin ön aşaması olan nişanlanma tarafların 

karşılıklı iradeleriyle evlenmek için anlaşmaya varmalarıdır
58

. Belgelerde geçen, 

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

Namzedlikle ilgili bilgiler, namzedligin sona ermesi başka bir deyişle sorunun 

mahkemeye taşınmasıyla ortaya çıkmaktadır
59

. Nişanlanma, bir evlenme vaadi olup, 

taraflara evlenme mecburiyeti yüklemez, taraflar her an nişanı bozabilir
60

. 

Konya sakinlerinden İsmihan adlı bayan mahkemeye müracaat ederek Hasan 

isimli birisinin kendisiyle nişanlandığını fakat kendisinden ayrıldığını ve bu durumun 

sebebinin kendisinden sorulmasını ister. Hasan da cevâben nişanlandıklarını kabul 

eder fakat aralarında nikâh gerçekleşmediği için kendisinin ayrılabileceğini bildirir
61

. 

Demek ki nişan aynı zamanda nikâh anlamına gelmiyor. 

                                                 
57

Mahmiye-i Konya'da Debbâğhane Mahallesi sakinlerinden iken vefât eden el-Hâc Kasım Beşe ibn 

'‘‘Osman nâm kimesnenin sulbî sağîr oğlu Üveys ve sağire kızı Esmâ ve Fatmâ ve 'Alime ve 

'Alimenin kıbel-i şer'den mansûb vasileri olan Yahya bin Mustafâ vesayeten ve zevce-i metrûkeleri 

'Aişe ve Müminenin vekîl-i sâbi’tü'l-vekâleleri olan mezbûr Yahya vekâleten meclis-i şer'i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde rafi'u'l-kitâb Mecâh Ebubekir ibn 'Abdülkâdir mahzarında bil-vesâye ve bi'1-

vekâle ikrar ve takrîr-i kelâm edib mukeddemâ mezbûr Mecâh Kasım beşenin Halebden merkum 

Mecâh Ebubekir sekiz alaca ve birtab Halep alacasını götürüb bana teslîm edib ben dahî vesayet 

vekâletim hasabiyle yedinden alıb kabz eyledim baki bir habbesi kalmadı. K.Ş.S. 14 / 143-1 
58

 Halil Cin, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, S.Ü. Yay., II. Baskı, Konya 1988, s. 122. 
59

 Güven,  s. 33 
60

 Halil Cin - Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, (Kısaltma Hukuk), C. II, SÜ. Yay., Konya 1989, 

s. 263;  
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 K.Ş.S. 14 / 31-2 
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İlginç bir namzedlik davada da; Kariş kazasının Divle köyünden Zülfi Hatun 

mahkemeye müracaatla Mehmet Çelebinin kendisiyle nişanlandığını ifade eder. 

Divle kadısıda aralarında nikâha hükm eder.Kadının bekareti bozulur. Bununla İlgili 

İstanbul’dan Emr-i Şerif alınır ve Kariş kadısına emir verilir. Bu seferde Mehmed 

Çelebi mahkemeye müracaatla Zülfi Hatunla anlaştıklarını ve kendisini serbest 

bıraktığını Zülfi Hatunun da önceki şikayetinden vaz geçtiğini mahkemeye kayıt 

altına aldırır
62

. 

İncelenilen belgelerde de davayı erkek ve kız tarafı açabilmektedir. Davalarda 

kadı, nisanı bozmak isteyen tarafın isteğini tescil etmekten başka bir şey 

yapmamıştır. Çünkü evlilikte her iki tarafının rızasının olması önemlidir. Bu tür 

davalarda kadıya, namzedlik döneminde tarafların birbirlerine verdikleri hediyelerin 

iadesiyle ilgili görev düşmektedir. 

2- NİKÂH 

Şer'i bir devlet olan Osmanlı Devleti'nin aile hukukuna yönelik uygulamaları 

İslam aile hukukundan etkilenmiş, İslam hukukunun tatbikinin yaşandığı bir 

hukuktur. Konu itibarıyla mehir de bu hukukun bir parçasıdır. Medenı bir akit olarak 

nitelendirilen, nikâh akdi esnasında kadının bizzat kendisine ya evlilik sırasında ya 

da daha sonra verilmek üzere tespit edilen mehir; zevcenin nikâh akdi ile müstahak 

olduğu mal için kullanılan bir tabir olup, evlilik akdinin şartlarından biridir. Evlilik 

akdiyle birlikte erkeğin kadına vermeği taahhüt ettiği bir miktar mal veya mal olarak 

değerlendirilebilen kıymetli eşya, menfaat de mehir kabul edilmektedir. Evlilik 

akdinin şartlarından biri olan mehir iki türlüdür. İlki mehir-i mu'accel denilen ve 

evlenme sırasında erkeğin kadına peşin olarak verdiği miktardır. İkinci tür mehir ise; 

mü’eccel mehir olarak adlandırılan ve evlenme sırasında erkeğin kadına sonradan 

vermeyi taahhüt ettiği, eşlerin ölmesi veya karı-koca arasındaki ayrılıkla tahakkuk 

eden mehirdir
63

. Nikâh akdi’nin Muharrem ve Safer aylarına rastlamaması, diğer 
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K.Ş.S. 14 / 46-2 
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 Jülide Akyüz  “Evlenme Sözleşmesinin Önemli Bir Ögesi Olan "Mehir" Hakkında Bazı 

Düşünceler” Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Yayınları, S. 216 
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ayların da Perşembe ve Pazartesi günlerinden birinin seçilmesi çok gözetilen 

husûslardandır
64

. 

Evlenme ile ilgili akidler kadı tarafından sicile kaydedilmiştir. Fakat bu 

cümleden tüm evlenmelerin sicillere kaydedildiği anlamı çıkarılmamalıdır. Zira 

mahalle veya köyün imamı da nikâhı kıyabilirdi. Ama imamın nikâhı hemen kıyması 

söz konusu değildir, evlenmek isteyenler bulundukları yerin mahkemesinden nikâh 

akdi için gerekli izni alıp, o din adamına hitaben bir izin kâgıdı (izinname) 

getirdikleri zaman bu vazîfe yerine getirilirdi
65

. 

İncelediğimiz 14 numaralı defterde nikâh akdi ile ilgili herhangi bir belge 

mevcut olmayıp,1080-1081 (1669-1670) tarihlerinde yapılan evlilikler yukarıdaki 

cümleden olmak üzere mahallenin yada köyün imamı tarafından kıyılmıştır. 

 

3- MUHÂLAA, TALÂK (BOŞANMA) 

İslam hukukunda evlilik üç şekilde sona ermektedir: 

Kocanın tek taraflı iradesiyle herhangi bir sebep göstermeksizin ve karısının 

rızasını aramaksızın evliliğe son vermesine tâlak; kadının bazı haklarından feragat 

ederek ve karşılıklı anlaşarak ayrılmasına muhâla’a denir. Kadının kocasına vereceği 

bir bedel karşılığında evlilik bağından kurtulması veya kadının bir bedel karşılığı 

tâlakı kocasından satın alması şeklinde ta’rif edilebilir. Bir başka deyişle İslâm 

hukukunda kadınların belli hâk ve alakalarından feragat etmek suretiyle kocalarını 

kendilerini boşamaya razı etmeleri yoluyla boşanmalarıdır. Sicilde kocalarından bu 

şekilde boşanma yoluna giden kadınların daha çok mehr-i mü’eccel, nafaka-i iddet 

ve mü’net süknalarından feragat etmek suretiyle boşandıkları görülmektedir
66

. 

İslam hukuku erkeğe verdiği boşama hakkını kadınlara hul' adı altında 

uygulanan bir boşanma hakkıyla vermiştir. Hul'; kadınların kocalarından boşanmak 

istemeleri ve bunun karşılığında kocasına kendi malından bir ödeme yapmasıdır. Hul' 

evlilik sözleşmesi gibi bir öneri ve bir kabulden oluşmakta, cinsel ilişkiyle 

temâmlanmış bir evlilikte hul' süreci kadının girişimiyle, kadının kocasına boşanma 

                                                 
64

 Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri, TTK yay. İstanbul 2002,s.111. 
65

 Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Toplum Yapısı, Bilge Yay., İstanbul 2003, s. 193. 
66

 Acartürk,  s.21 
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karşılığında maddi tazminat önermesiyle başlamakta, evli kalmak istemeyen kadının 

boşanma için bir takım haklarından vazgeçmektedir. Kadınlar sicillerde açıkça yer 

almayan bir takım nedenlerle kendilerini nikâh akdinden kurtarmak için kanuni 

hakları olan mehirlerinden feragat etmektedirler. Ancak, mehirin her evlenme 

sırasında ödenecek olması kadınlar için bir avantaj olmakta ve hul' talebinin yaygın 

olmasını etkilemektedir. Mehirden kurtulmak isteyen erkek kadının harekete 

geçmesini beklemektedir. Kendileri için talak durumunda maddi yük getirecek olan 

mehiri ödemek istemeyen erkekler kadınların hul' talebini memnuniyetle karşılamış 

olmalıdırlar
67

. 

Muhala‘a sonucu boşanmanın mahkemeye kaydı kadınlar tarafından 

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

haklarından vazgeçtiğini beyan ederek sicile kaydettirmiştir. Boşanmaların kayıt 

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

ileride mehir davalarından koruma amacı ile yapılmıştır. Müslümanların yanı sıra 

gayr-i Müslimlerde de benzer davalar görülmektedir
68

. Bir örnekte Çalıkoğlu 

Mahallesinden Rabia Hatun mahkemeye müracaat ederek eşi Mehmet’in Selifar 

denilen yerde bulunan tarlasını üvey oğlu için nadas ettirirse inşallah üç talak üzere 

kendisini boşayacağını beyan etmiş bu durumda kendisinin ahvalini sormuştur. 

Mahkemede olayı eşi Mehmede sormuş, Mehmedde olayı kabul etmiş fakat bununla 

ilgili fetva aldığını ifade ederek fetvayı ibraz ederek boşanmanın gerçekleşmediğini 

ifade etmiştir. Bir örnekte davada da Haca Habib Mahallesinden Emine Hatun 

mahkemeye müracaat ederek eşi Mehmetle aralarında geçimsizlik olduğunu bu 

yüzden ayrıldıklarını ve üzerinde bulunan bütün haklardan feragat ettiğini ve daha 

                                                 
67

 Akyüz,  s.226 
68

 Güven,  s.35;Mahmiye-i Konya’da Çalıkoğlu Mahallesi sâkinelerinden Râbi’a binti ‘Alî nâm hatun 

meclis-i şer’î şerif’de zevci râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin Ahmed müvacehesinde da’vâ ve takrîr-i 

ketâm idüb mezbûr Mehmed târîh-i kitâbdan yirmi iki gün mukaddem Selifar nâm mevzı’da vâki’ 

tarlasını Öğey oğlu hazır bi’l-meclis Receb içün nadas ittirirsem inşaallahü zevcim talak-ı selâse 

ile boş olsun demiş su’âl olunsun dedik de gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında fi’l-vâki’ 

târîh-i mezbûr’de merkûme Recebe salîfü’z-zikr tarlammı nadas idersem muttasılan inşaallahü 

dimekle talakı vâki’a olmadığına fetva-i şerîfe aldım deyü mazmunü takrîr-i meşruhuna mutabık 

fetva-i şerîfe îbraz idüb ber-mucib-i fetva-i şerîfe muttasıl inşaallahü didiğine mezbûr Mehmede 

yemîn teklif olundukda ol dahî muttasıl inşaallahü didim deyü yemîn bi’llahi’l-azîm itmeğin mâ 

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu. K.Ş.S 14. 12 / 1 
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sonraki dönemlerde de herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını ifade ederek bu 

durumu kayıt altına aldırmıştır
69

. 

4- MİRAS  

Miras davalarıyla ilgili belgelerde ilk önce ölen kişi ve vârisleri tanıtılmıştır
70

. 

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

bölümünde ise davanın sebebi anlatılmıştır. Davanın sebebi, mirasçıların 

anlaşmazlığa düşmeleri olabileceği gibi, vasi ataması veya paylaşılan hisselerin 

onaylatılması gibi durumlar olabilmektedir
71

. 

Belgelerde geçen sekli ile “ölünün bıraktığı şey”
72

 anlamına gelen muhallefât 

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

müteveffatın yerine getirmediği maddi ve manevi vecibeler çıkıldıktan sonra 

muhallefâtın geriye kalan kısmı mirasçılara aittir
73

. 

İncelediğimiz defterdeki hiç şüphesiz en kapsamlı miras Girit Seferi sırasında 

vefât eden Mehmet Beyin mirasıdır
74

. 

Kâdı Alemşah Mahallesi sâkinlerinden iken cezire-i Giridde vefât iden 

Mehmed Beg ibn Kemâl Begin verâseti sulbî sağîr oğlu ‘Ömer ve zevce-i metrukesi 

Şemsi Binti Mehmed Hâlîfeye münhasıra olub kablel-kısmet mezbûre ‘Ömer dahî 

vefât idüb verâseti vâlidesi mezbûre Şemsi ve li-üm kız karındaşı Fâtımâ ve li-eb 

ammisi el-Hâc ‘Osmân’a münhasıra olub menkulatını mukaddemân beyinlerinde 

taksîm eylediklerinden sonra ba’del-münaza’a ve’t-taleb dahî ber mucibi-i fetva-yı 

                                                 
69

 Mahmiye-i Konya’da Hocahâbib Mahallesi sâkinelerinden Emine Binti Mehmed nâm hatun meclis-

i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb Mehmed Beşe ibn Nebi mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb mezbûr Mehmed Beşe zevcim olub beynimizde hüsnü zendekani ve mûsâfat 

olmamakla zimmetinde mütekarrer ve ma’kud-ı aleyh olan dört bin akçe mehr-i mü’eccelimden ve 

nafaka-i iddetimden ve mü’net-i süknâm’dan ve zevciyyete müteallik cem’î’i da’vâm’dan fariğa 

olub muzbur Mehmed Beşenin zimmetini îbra eylediğimde oldahî muhâla’a idüb kat’ı alâka eyledi 

min ba’d da’vâ ve niza’ım ve hak ve alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müteallik bir tarik 

ile da’vâ idersem tede’l-hukkam mesmu’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu. K.Ş.S. 14 / 16-2 
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Şerîfe kırk sekiz sehim olunub yirmi sehmi Şemsi’ye ve yirmi bir sehmi el-Hâc 

‘Osmân’a ve yedi sehmi Fâtıma’ya isabet etmekle tevzi’ olundu. 

Menzil der-mahalle-i mezbûre 1 kıymeti 50 esedî guruş  

Bağ der-mevzı’i Abdürreşid li-hisse–3 menzil 1 kıymeti 75 esedî guruş  

Tarla der-kurbi Pir Alî sultan 2 dönüm kıymeti 20 guruş  

tarla der-kurbi pirayi dönüm 8 kıymeti 40 guruş   

Baha-i Bargir ra’s 1 kıymeti 9 guruş   

Merçuka Endaze 4 kıymeti 6 guruş  

Dükkan der süki haffafat hisse 1 kıymeti 80 guruş yekün 280 guruş  

Anha Minhâ hisse-i Şemsi 116 buçuk guruş ‘Osmân’a 

Menzil-i mezbûr der-mahalle-i merkûme hisse 1 kıymeti 50 guruş  

PirAlî sultan kurbünde bir kıt’a tarla dönüm 8 kıymeti 40 guruş  

Dükkân-ı mezbûrdan nisfi şayi’ kıymeti 40 guruş yekün 130 guruş  

Meblağ-ı mezbûr yüz otuz guruşu yüz on altı buçuk guruşu ve iki sümünü 

merkûme’nin hissesine isabet edib baki on üç guruş  ve beş sümünün üç guruş  ve 

beş sümünü Fâtıma’ya ve on guruşu  el-Hâc ‘Osmân’a verecektir. 

Hisse-i Fâtımâ  

Bağ-ı mezbûr’dan canib-ı garbi’de mumcu Mehmed bağına muttasıl Abide 

bağı dimekle ma’ruf bir tahta bağ ve zikr olunan bir tahtaya muttasıl mehri bağı 

demekle ma’ruf bir tahta… şimâl tarafında on üç puşte bağ eşcarlarıyla ve bağ 

evleriyle kıble tarafından tariki amme varınca kıymeti 382 guruş  

Vâlidesi Şemsi hissesinden ziyâde aldığı guruşlar alacağı guruş kıymeti 3 guruş 

5 sümün Yekün guruş 402 sümün 5 

Hisse-i el-Hâc ‘Osmân 

Bağ-ı mezbûr’dan şark canibinde el-Hâc Mehmede muttasıl bir tahta bağ ve 

eşcarı bahçesi ve mehri bağı demekle ma’ruf bir tahta bağın kıble canibinde menzile 

karib beş puşte bağ ve harabe oda yeri kıymeti 38 guruş  

Haffaflar sükûnda vâki’ bir bab dükkanın nisfi şayei’i kıymeti 40 guruş   

PirAlî Sultan kurbünde bir kıt’a iki dönüm tarla kıymeti 20 guruş  

Şemsi’den alacak nakid 10 guruş  bargir bahası 9 guruş  

Merçuka endaze kıymeti 6 guruş yekün 122 buçuk guruş cem’an 380 guruş   
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Derviş Mustafâ bin Cum’a/ İbrahîm Beşe ibn ‘Alî Beg/ El-Hâc ‘Osmân 

mimarbaşı/Mahmûd el-Mahzar. 

Sonraki belgede de
75

 mirasçılar aralarındaki miras taksimini mahkemeye tescil 

ettirmişlerdir.  

Mirasla ilgili anlaşmazlıklar; şahitlerin doğrulaması ile ya da yemîn 

verdirilerek çözülmüştür. Miras davalarının bir kısmı kendi aralarında anlaşılarak bir 

kısmı mirastan alacağını diğer mirasçılara hibe ederek, bir kısmı ücret karşılığı veya 

takas yoluyla, bir kısmı da anlaşmazlığa düşerek mahkemede çözülerek sicile 

kaydedilmiştir. Görüldüğü üzere anlaşmazlıklar ancak mahkemede çözülmektedir.
76

 

Bir başka miras davasında da Gödeneli olup İstanbul Üsküdar’da vefât eden 

İsmail Ağanın vârisleri tarafından miras taksiminde anlaşmazlık olup Mümine Hatun 

Konya’nın Larende bölgesinde yıkılan dükkanın kerestelerinden pay istemiştir. 

Mahkemede hisseyi vermediği iddia edilen Mehmet Beye durumu sormuş oda 

kereste satışından elde edilen beş bin akçeyi Mümine Hatuna verdiğini ifade etmiş, 

Mümine Hatun bunu doğrulamış fakat geri kalanını da istemiş, mahkemede  Mümine 

Hatunu haklı bularak geri kalan kerestenin de Mümine Hatuna verilmesine hükm 

etmiştir
77

. 

Miras davalarında az da olsa kişinin sağ iken mallarını paylaştırdığı 

görülmektedir. Burada kişi ölümünden sonra mirasçıların her hangi bir anlaşmazlığa 

düşmesini enlemek için böyle bir uygulama ortaya koymuş olmalıdır. Bazen de 

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

kişinin vârislerinden tahsil etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere ölen kişi miras 

olarak mallarını bırakabildiği gibi, bezende borcunu bırakabilmektedir. Böyle 

durumlarda borçlu iken ölen kişinin vârisleri, bu borcu ödemektedir. 

5- HIRSIZLIK 

Osmanlı Devletinde toplumun genel yapısında hırsızlık ve gasp affedilemez 

suçlardandı. Bu hatayı yapanlar toplum tarafından dışlandıkları gibi, mahkeme 
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 K.Ş.S. 14 / 19-1. 
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 Güven,  s.38. 
77

 K.Ş.S. 14 / 67-3. 
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tarafındangerekli cezaya da çarptırılırlardı
78

. İncelediğimiz dönem ile alakalı toplam 

10 adet hırzıslık gerkçesi ile ilgili dava vardır
79

.  

Elimizdeki bir örnekte; 16 Muharrem sene 1081 tarihinde Konya'da 

Çiftenerdüban Mahallesinden Hürmüz veledi Enderbas nâm zimmî çerçicilik 

yaptığını Hatunsaray nahiyesine tabi' Çağlak köyü yakınlarında Hasan adında 

birisinin önüne çıktığını kendisini öldüreceğini söyleyerek heybesini bir kısım 

eşyalarını aldığını ifade ederek davacı olmuş, olay Hasana sorulmuş ada olayı kabul 

etmiş fakat aldığı eşyaları geri bıraktığını ifade etmiş fakat mahkeme Hasanı suçlu 

bulmuştur
80

. 

6- DARP, KÜFÜR VE YARALAMA 

İnceldiğimiz 14 numaralı defterde bu başlık altında toplam 37 adet belge 

mevcuttur
81

. Bunlar herhangi bir sebepten kavga edip birbirlerine vuran veya 

küfreden ya da yaralanma ile sonuçlanan olaylara karışanların da’valarından 

oluşmaktadır. Darp da’valarında da’vacılar daha çok da’va ettikleri kimseler için 

‘beni darb-ı şedid ile darb eyledi.’ Şeklinde şikâyette bulunarak cezalandırılmasını 

istemektedir
82

. 

Küfür da’valarında ise mağdur olan taraf mahkemeye müracaatla, kendisine 

veya anasına avradına küfredildiğini ve karşı taraftan sorulmasını talep etmektedir. 

Bu da’valarda, çoğu zaman küfür ifadeleri yazılmayarak yalnızca “şütûm-ı galizâ ile 

şetm eyledi” şeklinde bir formülle olay geçiştirilirken bazı da’valarda ise “hırsız, be 

hey kebe Kilisenin hırsızı, kahbe ve rosbu, pezevenk karı, kafir ve hınzır, seni hınzır 

                                                 
78

 Betül Özger, 74 / F–4 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre Sosyal, İdarî, Dinî, Hukukî Ve 

Kültürel Açıdan Konya,  SOSBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.37. 
79

Hırsızlıkla ilgili dava örnekleri için bkz. K.Ş.S 14.  43-1, 45-4, 47-3, 78-2, 82-3, 102-3, 103-1, 108-

2, 108-3, 151-2. 
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 K.Ş.S 14/ 21-4. 
81

 Belge Örnekleri için bkz. K.Ş.S 14/  3-4, 4-2, 9-4, 12-2, 12-3, 24-1, 20-3, 38-1, 43-2, 44-1, 44-4, 

46-3, 51-2, 51-3, 55-3, 57-3, 59-1, 68-2, 72-3, 73-1, 76-2, 80-2, 95-2, 100-4, 114-2, 114-3, 116-1, 

121-4, 122-2, 124-3, 128-3, 132-5, 142-1, 142-2, 152-3, 157-1. 
82

 İzzet Sak– Cemal Çetin, 45 Numaralı Konya Şe’riye Sicili,  Selçuklu Belediyesi Kültür Yay. Konya 

2008; İnsuyu kazasına tâbi’ Akçakuyu köyünden Ali isimli birisi mahkemeye başvurarak, 

Konyadan Nehrikâfir Mahallesi sâkinelerinden Hâcı Süleymânın kendisine yumruk ile vurduğunu 

ifade ederek şikayetçi olur. Olay Hâcı Süleymâna sorulur oda olayı kabul eder. Fakat sonuçta ne 

ceza verildiğini bilemiyoruz. K.Ş.S 14. 3-4; Başka bir darp olayı da Sadırlar Mahallesinde 

gerçekleşmiştir. Mahalle sakinlerinden Satı mahkemeye müracaat ederek hamile olduğu bir 

zamanda aynı mahalleden Döndü ve Neslihanın kendisini yumrukla dövdüklerini söyleyerek olayı 

şahitlendirmiştir. K.Ş.S. 14 / 4-2. 
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depeler gibi depelerim, … şeklinde küfür ifadelerinin aynen yazıldığı da 

görülmektedir.  

Benzer bir davada Beghekim Mahallesinden Fatıma Hatun, aynı mahelleden 

Halil adında birisinden şikayet ederek kendisine kahbe ve rosbu deyü şetm edildiği 

gerekçesiyle mahkemeye başvurur. Mahkeme kadının durumunu mahalleden sorar 

kendi halinde Saliha bir kadın olduğu mahalleli tarafından ifade edilir. Mahkeme 

olayı subaşına bildirerek olayı kayıtlara geçirir. Subaşının ceza verip vermediğini 

bilemiyoruz
83

. 

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

ayrılmasıdır. Bu tür fiillerin cezaları ise; kısas, diyet veya ta‘rizdir
84

. 

  

7- Fİ’L-İ ŞEN’Î 

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

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

evlilik şüphesi veya mülkiyet bağı bulunmadan, kendi rızalarıyla cinsi münasebette 

bulunmalarıdır
85

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

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

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

kişinin evine girse evli olursa evli cürmin vire ve eğer ergen olursa ergen cürmin 

vire kız oğlan çeken ve hıyanet ile bir kimesnenin evine girenin ve kız ve avret 

çekmeğe bile varan kimesneye siyaset için zekeri kesile…”
86

 

Fiil’i Şen-i davaları yanında bu durumla ilgili şu davalarda sayılabilir: Iftira, Zina, 

Kapıya Katran Sürmek Namahremle Görüşmek, Livata. 
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 K.Ş.S. 14 / 15-4. 
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 Cin-Akgündüz, Hukuk, C.I, s. 275;  Bir örnekte Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Ahmet 

mahkemeye müracaatla Alinin kendisini bıçakla yaraladığını bunun karşılığının 300 akçesini 

aldığını ve yaralanma karşılığının daha fazla olması gerektiğini ifade ederek da’va açar. 

Mahkemede bu olayı şahitleri dinleyerek sonuçlandırır. Ahmet’in alması gereken paranın 

temâmını aldığına hükm ederek Ahmet’î davadan men eder. K.Ş.S. 14 / 9-4. 
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 Cin-Akgündüz, Hukuk, C. I, s. 265. 
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 Feriha Karadeniz, “XVI. XVII. Yüzyıllarda Farklı Sınıflardaki Osmanlı Kadınına Genel Bir Bakış”, 
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Mahkemede güvenilir bazı kimselerin ve şahitlerin ifadelerinde suçlananlar 

için “iyi insan, iyi halli, kendi halinde, hüsnü hal sahibi” gibi ifadeler kullanılır. 

Mahkemelerde “yemîn edildiği, araştırma yapıldığını da görmekteyiz
87

.    

 

IV- HUKİKİ HEYET VE MAHKEMENİN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ 

BELGELER  

 

1. VASİ TAYİNİ 

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

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

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

birinin ölmesi veya vesayet edilen kişinin İslam dinini seçmesi nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. Bu gibi hallerde vasiliği sağ olan üstlenmiştir. Fakat anne ve babadan 

biri vasi olarak atanamıyorsa, kadı en yakın akrabadan başlayarak atamayı 

yapmaktadır. Bu bir kural olmadığı için hariçten kimseler de vasi olarak atanmıştır
88

.  

Müteveffanın (ölünün ) kendisi tarafından tefviz edilmiş ise “vasiyy-i meyyit” 

kadı tarafından tayin edilmişse “vasiyy-i kadı”denir. Kadı tarafından tefviz olunana 

“Musaleh”de denir. Mûsî tarafından ölümünden sonra malında veya çocuklarının 

işlerinde tasarruf etmek üzere tayin olunan vasiye “vasiyy-i muhtar” hakim 

tarafından tayin olunana “vasiyy-i mansub” denir
89

.  

Vasi atamalarında önce vefât 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. 

                                                 
87

 Bir örnekte 23 Safer 1081 tarihinde Ahmed Dede Mahallesi Mahallesi sakinlerinden Mûsâ 

mahkemeye müracaat ederek kapısına katran sürüldüğünü kendi ve eşinin bu durumlarının 

mahalleliden sorulmasını isterler. Mahkemede bunların durumunu mahalleliden sorarak 

özelliklede İmamdan bilgi alarak bunların kendi hallerinde Salih ve Saliha kimseler olduğuna 

hükm edip bu olayı kayıtlara geçirirler. Bir başka örnekte Hoşhan Mahallesinden bazı kişiler 

mahkemeye başvurup Deveci Hatunun, Ali Baba isimli bir şahsın evine na-mahrem olmasına 

rağmen girip çıktığını önce mahkemede kayıt altına aldırılar. K.Ş.S 14. 84-2; Devam eden belgede 

de aynı kişilerin Deveci Hatunu evden ve mahalleden attırdıklarını görmekteyiz. K.Ş.S. 14 / 84-3. 
88

 Güven,  s.37 
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29 Zî’l-hicce 1080 Tarihinde Konya’da Börçüklü Mahallesi sâkinlerinden 

Mûsâ ve Hanefi ibn İsa nâm karındaşlar üvey babalarının zabt eylediği mallardan 

dolayı Ca’fer Beşeyi kendilerine mahkemenin de onayı ile vasi tayin etmişlerdir
90

. 

Bir başka belgede de Şeyh Sadreddin Nevverallahü Teâla Merkadehü 

Mahallesi sakinlerinden iken vefât iden Süleyman nâm kimesnenin sulbi sağir oğlu 

Mehmede mahkemece Selime binti Eymir nâm hatun vasi olarak tayin edilmiştir
91

. 

2. VEKİL TAYİNİ 

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

tasarrufa bir sahsın kendi yerine başkasını yetkili kılmasına denir. Aynı manayı 

tevkil kelimesi de ifade eder
92

.  

Vekâletle ilgili davalarda, önce vekil tayin eden kişi tanıtılarak sonra vekâleti 

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

alakalı mirasın devri, mülk satısı gibi örnekler vardır. Sicilde sadece bir davaya 

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

çözülmeye çalışılmıştır. 

Vekil tayin etme konusunda, kadınların erkeklerden daha çok vekil tayin 

etmeleri dikkati çekmektedir. Bu durum kadınların toplum içinde konuşmaktan 

sıkılmaları gibi sebeplerle açıklanabilir. Zira vekil olan kadınların sadece kendi 

çocuklarının vekâletini almaları ya da büyüyen oğluna diğer çocuğunun vekâletini 

verme gibi olaylar başka türlü izah edilemez
93

.  

Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinelerinden rafi’atü’l-kitâb Elif Binti Ertin 

nâm hatun mahkemeye müracaatla eşi  Mehmed bin Hüseyin’in sefere gitmek 

murad eylediğini kendisini nafaka ve kisvesini vermeğe mezbûr Hasanı vekîl etmiş 

oda bu görevini yerine getirmemiştir, olayı soruşturan mahkeme Hasana durumu 

sormuş ada Mehmet’in İstanbul’da öldüğünü şahitlendirerek vekâleti iptal 

ettirmiştir
94

. 
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3. CARİYE VE KÖLE AZADI 

Eskiden savaşlarda esir edilen veya başka bir yolla ele geçirilip satın alınan 

erkeklere köle denmektedir. Aynı şekilde savaşlarda esir edilen veya satın alınan 

kadınlara da câriye denmektedir. Köle ve câriyeler hürriyetlerine sahip olmayan, 

başkasının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, para ile alınıp satılan kimselerdir. 

Bunlar hukuki, iktisadi ve sosyal bakımdan hür insanlardan farklı ve aşağı statüde 

bulunmaktadır. Bir şahsın tabiî hürriyetinden mahrum olarak bir başkasına mülk 

olmasına ise kölelik denir
95

.  

İslamiyet köleliği eski bir Arap müessesesi olarak buldu. Bu müessesenin 

sınırlarını daraltarak, köleliğin kaynağını sadece savaş esirlerini inhisar ettirdi ve 

böylece köleliğin tedrici surette kaldırılmasının yollarını hazırladı
96

.  

Osmanlı devleti iki rakip dünyanın ( Müslüman dünyası ile Hıristiyan dünyası) 

sınırları arasında kurulmuş bir devletti. Kendileri Müslüman olmaları hasebiyle 

komşuları olan Hıristiyan âlemi ile savaş halindeydiler ve onlar için Hıristiyan 

beldeleri “dâru’l- harb”di. Savaşlarda elde edilen esirler gaziler veya orduyu takip 

eden tüccarlar eliyle Anadolu ya getirilip esir pazarlarında satılıyorlardı
97

.  

Konya’da alınıp satılan azad edilen yahut da kaçan köleler çoğunlukla, 

sicillerde geçtiği şekliyle “Ruisü’l-asl’ olanlardır
98

. Yani o dönem Konya da bulunan 

kölelerin büyük çoğunluğu Rus asıllıdır.  

Köle ve cariyelerin serbest bırakılması iki türlü olmuştur. Birincisi 

sadecenAllah’ın rızasını kazanmak için yapılan serbest bırakmadır. Köle ve 

cariyelerin serbest bırakılmalarında ikinci yol ise, belli bir şarta bağlı olarak serbest 

bırakmadır
99

. 

                                                                                                                                           
alınması için Abdullah ibn el-Hâc Ahmedi vekil olarak mahkemeye kaydettirmiştir. K.Ş.S. 14 / 13-
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Sahibi öldükten sonra azad olması gerekirken, mirasçılar tarafından satılmak 

istenen veya efendileri tarafından azad edildiği halde efendilerinin ölümü ile 

mirasçılar tarafından köle olarak kullanılmak istenen azadlıların, azad edildiklerini 

şahitlerle ispatlama durumunda kaldıkları ve bunu tescîl ettirdikleri belgelerdir
100

. 

İncelediğimiz 14 numaralı defterde 5 adet köle ve cariye ile ilgili belge mevcuttur. 

Konya’da Kemâlgarib Mahallesinden Emine Binti İbrahîm nâm hatunun Rus 

asıllı cariye Gülistan Binti ‘Abdullah’ı sağlığında azad ettiği fakat Emine Binti 

İbrahîm nâm hatunun küçük oğlunun kendisini geri istediği ile ilgili olarak Gülistan 

Binti ‘Abdullah mahkemeye müracaat eder. Mahkemede bu durumu Emine Binti 

İbrahîm nâm hatunun küçük oğlununa sorar oda bu durumu bilmediğini ifade ederek 

yemîn eder. Cariyenin serbestliği kayıtlara geçirilir
101

.  

Başka bir davada da Konya da İbn-i Tutu Mahallesi sâkinelerinden Saliha binti 

Hasan nâm hatun mahkemeye müracaatla kendi isteği ve Allah rızası için orta boylu 

sarışın gök gözlü rusu’l-asl rafi'a Lalegül binti ‘Abdullah’ı azad ederek bu durumu 

kayıtlara geçirtmiştir
102

.  

4. NAFAKA TAKDİRİ 

Nafaka: Lügatte çıkmak, gitmek, sarf etmek manalarını ifade ede. Bir insanın 

ayaline sarf ve infak ettiği şeye denir. Fıkıh ıstılahınca, taam, kisve, sükna ile bunlara 

tabi olan şeylerden ibarettir. Örfen yalnız taama ıtlak olunur. Bu itibar iledir ki, 

diğerleri nafaka üzerine atf olunur. Bu itibar iledir ki, diğerleri nafaka üzerine atf 

olunarak: nafaka, kisve ve sükna denilir. Cem’i nafakattır. Nafaka tabiri sadaka 

yerine de kullanılır. 

İnfak: Nafaka vermek, bir malı bir mahalde sarf etmek demektir. 

Kisve: Libas, giyilecek şey demektir.  

Sükna: İkametgah, yani menzil, hane, oda gibi içinde oturulacak mahaldir
103

. 

Kocaları başka yerde olduğu için sıkıntıya düşen kadınların kocaları üzerine 

,babaları ölen küçük yaştaki çocukların vasiylerinin talebiyle kendi mallarından ve 
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kendi geçimini sağlayacak malı olup da bunu kullanamayacak derecede hasta ve 

başkasının bakımına muhtaç olan kimselerin yakınları tarafından hastanın kendi 

malından nafaka bağlanmasını isteyen müracaatlarıyla, kendilerine nafaka 

bağlanmasını içeren belgelerdir
104.

 

5. ÖLÜM, ÖLÜM KEŞFİ  

İncelediğimiz defterde ölüm yada ölüm keşfi ile ilgili olarak yaklaşık 16 adet 

belge mevcuttur. Ölüm keşiflerinde mahalline ehil bir kişi göndermekte bu kişi ceset 

üzerinde tetkikler yaparak ölüm nedenini tespit etmekte ve daha sonra da 

mahkemeye gelerek kanaatini kadıya bildirip, olayı tescîl ettirmektedir
105

. 
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 Acartürk,  s.23, Kasaba-i Niğde de vâki' Hatıb Mahallesi sâkinelerinden Emine nâm hatun 
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kisvesini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe's-su’âl mezbûr Abbas beg vekâlet-i merkûmeyi 

ikrar idüb lakin tarihi kitabdan üç sene mukaddem İstanbuldan mezbûr Süleyman Beşe kasaba-i 

Bolvadine geldikde bi-emrillahi te’âlâ vefât idüb meyti gasl ve defn olunmuşdur deyü cevâb 

vermeğin gıbbe’l-istintak merkûme Eminenin babası mezbûr el-Hâc Emrullah mezkûr Süleyman 

Beşenin vefâtını inkâr etmeğin mezkur Abbas begden takrîrine muvafık beyyine taleb olundukda 

Eskiil kazasına tabi Aynekadılar nâm karyeden Musa bin İsa Konyadan Mehmed bin Mahmud 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehade meclis-i şer'a haziran olub istişhad olunduklarında fı'l-vâki' 

merkûme Eminenin zevci mezkûr Süleyman Beşe tarih-i kitabdan üç sene mukaddem İstanbuldan 

Bolvadin nâm kasabaya geldikde bi-emrillah-i teâla vefât eyledi meyti gasl ve defn eyledik bu 

husûsa şahidleriz şehâdet dahi ideriz deyü eda-i şehâdet-i Şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabulde vâki' olmağın mâ vaka'a bi’t-taleb ketb olunudu. K.Ş.S. 14 / 39-2. 
105

 Mahmiye-i Konya da ‘Uluırmak Mahallesi sakinlerinden râfı'u'l-kitâb fahru'l-kuzât es-Seyyid 

Süleyman Efendi ibn es-Seyyid Mehmed beg meclis-i şer'i şerif vacibü’t-teşrifde best-i meram ve 

takrîr-i kelâm idüb tarih-i kitab günü Şahbaz bin ‘Abdullah nâm ‘Abdi memlûkü Dilaver nâm 

diğer ‘Abdi memlûküm ile ma'an hazreti Mevlâna evkafından olub tahtı tasarrufumda çiftliğim 

olan Aymanas nâm mevzi'de ot biçmek içün irsâl itmişdim anlar dahi varub ot biçerken mezbûr 

Şahbaz mevzı'ı merkûmede cari olan çay-ı kebir üzerinde el-Hâc Kalender köprüsü dimekle ma'rûf 

köprü kurbünde çay-ı mezbûrun obruk tabir olunur amik mevzi'ında suya girüb kendi (Silik) bi-

emrillahi teâla garikan vefât eyledi cânib-i şer'iden keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

savb-i şer'iden Mevlâna es-Seyyid ‘Ömer Efendi irsâl olunub ol dahi Mir-Miran-ı Karaman 

mütesellimi olan Fahru’l-emasil-i ve’l-akran Mehmed Ağa tarafından husûs-ı mezbûre mübâşir 

ta'yîn olunan el-Hâc Mustafâ Ağa ve zeyl-i kitabde muharreril-esami olan sair müslimin ile 

marruz-zikr Aymanas nâm mevzı'da cari çay-ı kebirin mezbûr köprüsü kurbüne varub mezkûr 

Şahbazın ba'del-keşf aza ve cevarihine nazar eylediklerinde asla eseri cerahati olmayub bi-

emrillahi te’âlâ su içinde garikan vefât eylediğini müşahede ve muayene eylediklerini Mevlâna 

mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr idüb ba'dehü şer' ile gelüb ala vuku'ihi ihbar etmeğin mâ vaka'a 

bi't-taleb ketb olundu. Belgede Uluırmak Mahallesi sakinlerinden râfı'u'l-kitâb fahru'l-kuzât es-

Seyyid Süleyman Efendi ibn es-Seyyid Mehmed beyin adamlarından Şahbaz Aymanas mevkiinde 

Kalender köprüsünde suya girip boğulmuş, bilirkişi incelemesinde herhangi bir kusura 

rastlanmamış ve olay kayıtlara geçirilmiştir. 10 Muharrem 1081 (30 Mayıs 1670) tarihli belgede 
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6. VAKIF, VAKIF MÜTEVELLİLİĞİ 

Vakıf kişilerin kendilerine ait menkul ve gayri menkul mallarını ve yahut nakit 

paralarını cemiyetin yararına bağışlamaları olarak tanımlanabilir. Vakfın menşei 

Roma ve Bizans‘a kadar dayandırılmakla beraber müessesenin muhtelif şekillerde 

bütün toplumlarda bulunduğuna şüphe yoktur. Bu arada vakfı temâmıyla İslam 

kökenli sayan bazı araştırmacılarda vardır
106

. Vakıf müessesinde, hayır sahibi 

tarafından tahsis edilen gelirin hangi amaçla ve ne gibi şartlarla ne şekilde 

kullanacağını gösteren belgeye vakfiye denmektedir. Vakfiye kadı huzurunda 

düzenleniyordu. Vakfiyenin sureti sicillerde de kaydedildikten sonra, vakıf kesinlik 

kazanmakta idi. Vakfiye şartlarının yerine getirilmesi ve vakıf tesislerinin gözetimi 

için görevlendirilen kimseye mütevelli denir. Bir de vakıf gelirlerini toplayan cabi 

vardı. Geliri çok fazla olan vakıfların yeterince kâtipleri olurdu ve ayrıca bir nazır 

atanırdı. Bütün vakıfların görevlilerinin denetimi, atanması ve azillerinde arz yetkisi 

kadıya aittir. Bu görevliler bütün incelemeleri, vakfa ait onarımı, genişletme, 

düzeltme gibi husûslara gerçekleştirebilmek için kadının izin almak zorunda idiler
107

. 

Vakıf kurucularına “vâkıf” bu kimselerin vakfettiklerine “mevkûf” ve vakfın 

kuruluş senedi ve tüzüğü mahiyetinde hazırlanan belgeye de “vakfiye” veya “vakıf-

name”denilmektedir. Vakfiyeler; vakıf kurucularının, vakfın teşekkülü ve işleyişi 

hakkında tanzim ettiği hüküm ve kaideleri ve bunların Kadı tarafından tescilini ihtiva 

eden hukuki vesikalardır
108

. 

                                                                                                                                           
de Konya sakinlerinden Zübdetü’l-kuzat el-Hâc Mustafâ Efendinin mahkemeye talebini 

görmekteyiz. Mustafa Efendi Kürden nâm mevzı'de vâki' mülk bağının içinde cari olan şehir 

ırmağına validesi ve babası ‘Abdi memlûkü olan Ebubekir nâm sağirin düşüb suya garikan bi-

emrillah-i teâla vefât eylediğini cânib-i şer'iden üzerine varılub keşf ve tahrîr olunmasını 

istemektedir. Olay bilirkişiler tarafından incelenip kayıtlara geçirilmiştir. K.Ş.S. 14 / 34-3. 
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 Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988,s.22. 
107

 Acartürk,  s.34 
108

 İzzet Sak, Şer’iye Sicillerine Göre Konya’da Vasiyet Yoluyla Yapılan Hayır ve Vakıflar (1700-

1750),  Selçuklu Belediyesi Kültür Yay. S.1 Konya 2008; Ilgın kazasına tâbi’ kutbü’l-arifin 

merkûm Hoca fakih çeşmesi evkafının yevmi iki akçe vazîfe ile mütevellisi es-Seyyid Mehmed 

da’ileri hizmet-i tevliyet’de mecd ve sa’y ve erbâbı mürtezika razı ve şükran üzere olub her vecihle 

mahal ve müstehak iken mücerred ekl ve bey’ içün Ahmed nâm kimesne bir tarikla berat ittirüb 

vakfa külli gadr idüb ol-vecihle ref’olunub yine merkûm es-Seyyid Mehmede kemakân ibka ve 

mukarrar kılınmak ricasına iltimasların bi’l-fiil Ilgın Kâdısı Ebubekir Efendi arz etmeğin üzerine 

olmakla mücibince kemakân ibka ve mukarrer olunmaktadır. K.Ş.S. 14 / 2-1; Yine başka bir 

belgede de Mahmiye-i Konyada Hoşhan Mahallesinde vâki' Bali Beşe bina eylediği mescid-i şerif 

evkafının mütevellisi olan Hüseyin bin Mehmedin hiyaneti zahir olmakla rafı' olunub yerine iş bu 

râfi'u'l-kitâb Velî ibn Mehmed nâm kimesne mukaddem ve müstekimdir deyü mahalle-i merkûme 
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V- MAHKEMEYE İNTİKAL EDEN DAVALAR VE İNTİKAL MAHALLERİ 

A- Şehir Merkezindeki Mahallelerden İntikal İntikal Eden Davalar 

 

S. NO. TARİH  YER MAHALLE 

1 20 Zî’l-ka’de 1080 /  11 Nisan 1670 Konya -------- 

2 21 Zî’l-hicce 1080 /  12 Mayıs 1670 Konya -------- 

3 20 Cem’aziyel evvel 1081 /  5 Ekim 1670 Konya --------- 

4 16 Cemâziye’l-âhir 1081 /  31 Ekim 1670   Konya  ---------- 

5 28 Zî’l-ka’de 1080 /  19 Nisan 1670  Konya Göktaş 

6 28 Zî’l-ka’de 1080 /  19 Nisan 1670 Konya Sinan Perakende 

7 28 Zî’l-ka’de 1080 /  19 Nisan 1670   Konya  Sadırlar 

8 28 Zî’l-ka’de 1080 /  19 Nisan 1670 Konya  Sadırlar 

9 29 Zî’l-ka’de 1080 /  20 Nisan 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

10 2 Zî’l-hicce 1080 /  23 Nisan 1670 Konya Esenlü 

11 4 Zî’l-hicce 1080 /  25 Nisan 1670 Konya Mu’in 

12 4 Zî’l-hicce 1080 /  25 Nisan 1670 Konya Çiftenerdüban 

13 3 Zî’l-hicce 1080 /  24 Nisan 1670 Konya İhtiyarûddin 

14 6 Zî’l-hicce 1080 /  27 Nisan 1670 Konya   Hocahasan 

15 2 Zî’l-hicce 1080 /  23 Nisan 1670 Konya Türkâlî 

16 7 Zî’l-hicce 1080 /  28 Nisan 1670 Konya ‘Abdülaziz 

17 13 Zî’l-hicce 1080 /  4 Mayıs 1670 Konya  ------------ 

18 8 Zî’l-hicce 1080 /  29 Nisan 1670 Konya Akıncı Sultan 

19 14 Zî’l-hicce 1080 /  5 Mayıs 1670 Konya Pirsultan 

20 2 Zî’l-hicce 1080 /  23 Nisan 1670 Konya  Çalıkoğlu 

21 15 Zî’l-hicce 1080 /  6 Mayıs 1670 Konya ------------------ 

22 14 Zî’l-hicce 1080 /  5 Mayıs 1670). Konya Hocafâkih 

23 7 Zî’l-hicce 1080 /  28 Nisan 1670 Konya Sadırlar 

24 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670 Konya ------------- 

25 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670 Konya ‘Alî Şerbeti 

26 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670 Konya   Beghekim 

                                                                                                                                           
ahalisi ilam etmekle mescidi-i mezbûr vakfına Hüseyin mütevelli olundukda ol dahi tevliyet-i 

merkûmeyi kabul ve hizmet-i lazimesini edaya teahhüd ve iltizam etmeğin mâ vaka'a bi't-taleb 

ketb olundu. K.Ş.S. 14 / 27-4. 
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27 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

28 17 Zî’l-hicce 1080 /  8 Mayıs 1670 Konya Çiftenerdübân 

29 17 Zî’l-hicce 1080 /  8 Mayıs 1670) Konya Hocahâbib 

30 19 Zî’l-hicce 1080 /10 Mayıs 1670 Konya   ------- 

31 19 Zî’l-hicce 1080 /  10 Mayıs 1670 Konya Şemseddin-i Tebrizi 

32 20 Zî’l-hicce 1080 /  11 Mayıs 1670 Konya Şemseddin-i Tebrizi 

33 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670 Konya Kâdı ‘Alemşah 

34 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670 Konya Kâdı ‘Alemşah 

35 22 Zî’l-hicce 1080 /  13 Mayıs 1670 Konya Börçüklü 

36 22 zi’l-hnicce 1080 /  13 Mayıs 1670 Konya  --------------- 

37 22 Zî’l-hicce 1080 /  13 Mayıs 1670 Konya --------------- 

38 20 Zî’l-hicce 1080 /  11 Mayıs 1670 Konya  ------------ 

39 22 Zî’l-hicce 1080 /  13 Mayıs 1670 Konya Şeyh Bekir 

40 22 Zî’l-hicce 1080 /  13 Mayıs 1670 Konya Yenice 

41 23 Zî’l-hicce 1080 /  14 Mayıs 1670 Konya Devle 

42 24 Zî’l-hicce 1080 /  15 Mayıs 1670 Konya Börçüklü 

43 24 Zî’l-hicce 1080 /  15 Mayıs 1670 Konya Çiftenerdübân 

44 25 Zî’l-hicce 1080 /  16 Mayıs 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

45 24 Zî’l-hicce 1080 /  15 Mayıs 1670 Konya Esenlü 

46 24 Zî’l-hicce 1080 /  15 Mayıs 1670 Konya  ------------- 

47 25 Zî’l-hicce 1080 /  16 Mayıs 1670  Konya Piri Pâşâ 

48 25 Zî’l-hicce 1080 /  16 Mayıs 1670 Konya -------------- 

49 25 Zî’l-hicce 1080 /  16 Mayıs 1670 Konya  Kemâlgarîb 

50 29 Zî’l-hicce 1080 /  20 Mayıs 1670 Konya Börçüklü 

51 25 Zî’l-hicce 1080 /  16 Mayıs 1670 Konya Sarıya Ya’kub 

52 27 Zî’l-hicce 1080 /  18 Mayıs 1670 Konya -------------- 

53 22 Zî’l-hicce 1080 /  13 Mayıs 1670 Konya ------------- 

54 20 zi'1-hicce 1080 /  11 Mayıs 1670  Konya --------------- 

55 Zi'1-hiccenin sonu 1080/ Mayıs 1670 Konya Aksinle  

56 22 Zi'1-hicce 1080 /  13 Mayıs 1670 Konya  Türbe-i Celâliye 

57 Muharremin başı 1081/ Mayıs 1670 Konya Uluırmak 

58 Zî’l-hiccenin sonu s 1081/Mayıs 1670 Konya Sarı Ya’kub 

59 2 Muharrem 1081 /  22Mayıs 1670 Konya Devle 

60 3 Muharrem 1081 /  23 Mayıs 1670 Konya Sadreddin 

Nevverallahü Te’âla 

Merkadehü 
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61 4 Muharrem 1081 /  24 Mayıs 1670 Konya  Hoşhan 

62 29 zi'1-hicce 1081 /  5 Mayıs 1670  Konya ------------- 

63 5 Muharrem 1081 /  25 Mayıs 1670 Konya Gallecerb 

64 29 zi'1-hicce 1080 /  20 Mayıs 1670 Konya -------------- 

65 5 Muharrem 1081 /25 Mayıs 1670 Konya Devle 

66 6 Muharrem 1081 /  26 Mayıs 1670 Konya Bab-ı Aksaray 

67 29 zi'1-hicce 1080 /5 Mayıs 1670  Konya ---------------- 

68 5 Muharrem 1081 25 Mayıs 1670  Konya  Sadreddin 

Nevverallahü Te’âla 

Merkadehü 

69 5 Muharrem 1081 25 Mayıs 1670 Konya Sadreddin 

Nevverallahü Te’âla 

Merkadehü 

70 6 Muharrem 1081 /26 Mayıs 1670 Konya Hoşhan 

71 6 Muharrem 1081 /  26 Mayıs 1670 Konya ---------------- 

72 6 Muharrem 1081 /  26 Mayıs 1670 Konya Çıralu 

73 5 Muharrem 1081 /25 Mayıs 1670 Konya Sadreddin 

Nevverallahü Te’âla 

Merkadehü 

74 4 Muharrem 1081 /24 Mayıs 1670 Konya Hoşhan 

75 5 Muharrem 1081 /  25 Mayıs 1670 Konya Aklan 

76 5 Muharrem 1081 /  25 Mayıs 1670 Konya Aklan 

77 7 Muharrem 1081 /27 Mayıs 1670 Konya Sadırlar 

78 6 Muharrem 1081 /26 Mayıs 1670 Konya --------------- 

79 8 Muharrem 1081 /  28 Mayıs 1670 Konya -------------- 

80 8 Muharrem 1081 /28 Mayıs 1670 Konya Aklan 

81 10 Muharrem 1081 /  30 Mayıs 1670 Konya --------------- 

82 20 Receb 1080 /14 Aralık 1669 Konya --------------- 

83 2 Muharrem 1081 /  22 Mayıs 1670 Konya Hacı Eymir 

84 Muharrem 1081 /  30 Mayıs 1670 Konya İbn-i Tutu 

85 10 Muharrem 1081 /  30 Mayıs 1670 Konya ---------------  

86 9 Muharrem s 1081 /29 Mayıs 1670 Konya Eflatun 

87 15 Muharrem 1081 /  4 Haziran 1670 Konya Ahmed Fakîh 

88 18 Muharrem 1081/ 7 Haziran 1670 Konya --------------- 

89 10 Muharrem 1081 /  30 Mayıs 1670 Konya --------------- 

90 10 Muharrem, 1081 /  5 Mayıs 1670 Konya Kuzkunkavağı 
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91 9 Muharrem 1081 /  29 Mayıs 1670  Konya ----------------- 

92 Muharremin evveli 1081 /  Mayıs başı 1670)  ------------- ------------------- 

93 7 Muharrem 1081 /  27 Mayıs 1670 Konya ‘Abdülaziz 

94 12 Muharrem 1081 /  1 Haziran 1670  Konya Pîr Esed  

95 20 Muharrem 1081 /  9 Haziran 1670 Konya Fakîhdede 

96 13 Muharrem 1081 /  2 Haziran 1670 Konya Aklan 

97 14 Muharrem 1081 /  3 Haziran 1670  Konya Çiftenerdübân 

98 9 Muharrem 1081 /  29 Mayıs 1670 Konya Göktaş  

99 14 Muharrem 1081 /  3 Haziran 1670 Konya ‘Abdülaziz 

100 15 Muharrem 1081 /  4 Haziran 1670 Konya Kuzkunkavağı 

101 15 Muharrem 1081 /  5 Haziran 1670 Konya Öylebanladı 

102 15 Muharrem 1081 /  5 Haziran 1670 Konya Dinkeş 

103 17 Muharrem 1081 /  7 Haziran 1670 Konya Hoşhan 

104 16 Muharrem 1081 /  6 Haziran 1670 Konya Çiftenerdübân 

105 19 Muharrem 1081 /  9 Haziran 1670 Konya --------------- 

106 Muharremin evveli 1081 /  Mayıs başı 1670 Konya Nevverallahü Te’âla 

Merkadehü 

107 17 Muharrem 1081 /  6 Haziran 1670 Konya Şeyh Âlemşah 

108 14 Muharrem 1081 /  3 Haziran 1670 Konya Beghekim 

109 14 Muharrem 1081 /  3 Haziran 1670 Konya -------------- 

110 15 Muharrem 1081 7 4 Haziran 1670   Konya Cedid-i Kurburlu 

111 8 Muharrem 1081 /  7 Haziran 1670 Konya Börçüklü 

112 18 Muharrem 1081 /  7 Haziran 1670  Konya Hâcı Eymür 

113 14 Muharrem 1081 /  3 Haziran 1670  Konya Çıralû Mescid 

114 11 Zi'1-hicce 1080 /  2 Mayıs 1670  Konya Hoca Cihan 

115 11 Muharrem 1081 /  31 Mayıs 1670  Konya ---------------- 

116 21 Muharrem 1081 /  10 Haziran 1670 Konya Kerimdede 

117 19 Muharrem 1081 /  8 Haziran 1670 Konya ---------------- 

118 20 Muharrem 1081 /  9 Haziran 1670 Konya Bordabaşı 

119 24 Muharrem 1081 /  13 Haziran 1670 Konya Beghekim 

120 22 Muharrem 1081/ 11 Haziran 1670 Konya Nevverallahü Te’âla 

Merkadehü 

121 4 Muharrem 1081/ 13 Haziran 1670 Konya İbn-i Tûtî 

122 24 Muharrem 1081/ 13 Haziran 1670 Konya Hocahasan 

123 24 Muharrem 1081/ 13 Haziran 1670 Konya Şemseddîn-i Tebrîzi 

124 26 Muharrem 1081 /  15 Haziran 1670 Konya Sinan Perâkendesi 
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125 27 Muharrem 1081/ 16 Haziran 1670 Konya Kuzkunkavağı 

126 26 Muharrem 1081/ 15 Haziran 1670  Konya Kerimdede 

127 26 Muharrem 1081/ 15 Haziran 1670  Konya Kalecik 

128 28 Muharrem 1081/ 17 Haziran 1670 Konya ‘Ali Şerbeti 

129 20 Muharrem 1081/ 9 Haziran 1670 Konya Şemseddîn-i Tebrîzi 

130 29 Muharrem 1081/ 18 Haziran 1670 Konya --------------------- 

131 28 Muharrem 1081/ 17 Haziran 1670 Konya --------------------- 

132 29 Muharrem 1081/ 18 Haziran 1670 Konya --------------------- 

133 1 Safer 1081 /  20 Haziran 1670 Konya Fakîh Dede 

134 1 Safer 1081 /  20 Haziran 1670 Konya Tavuk 

135 9 Muharrem 1081/ 18 Haziran 1670 Konya Sinan Perâkendesi 

136 24 Muharrem 1081/ 13 Haziran 1670 Konya Akıncı Sûltan 

137 23 Muharrem 1081/ 12 Haziran 1670 Konya Hocahasan 

138 3 Safer 1081/ 22 Haziran 1670 Konya Türk’Ali 

139 2 Safer 1081/ 21 Haziran 1670 Konya --------------------- 

140 5 Zi’lkade 1080 /  27 Mart 1670  Konya Hâcı Eymür  

141 6 Safer 1081/ 25 Haziran 1670 Konya --------------------- 

142 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670  Konya Hâcı Eymür  

143 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Konya Hâcı Eymür  

144 6 Safer 1081/ 25 Haziran 1670 Konya --------------------- 

145 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Konya Devle 

146 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Konya --------------------- 

147 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Konya Yenice 

148 11 Safer 1081 /  30 Haziran 1670 Konya Devle  

149 9 Safer 1081 /  28 Haziran 1670  Konya Debbâğhâne 

150 10 Safer 1081/ 29 Haziran 1670 Konya Hocahabîb 

151 13 Safer 1081/ 2 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

152 17 Safer 1081/ 6 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

153 16 Safer 1081/ 5 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

154 16 Safer 1081/ 5 Temmuz 1670  Konya --------------------- 

155 16 Safer 1081/ 5 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

156 7 Safer 1081/ 26 Haziran1670 Konya Şeyh ‘Alimân 

157 12 Safer 1081/ 1 Temmuz 1670  Konya Sâhib Yakası 

158 16 Safer 1081/ 5 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

159 19 Safer 1081/ 8 Temmuz 1670 Konya Seb’a Havân 

160 19 Safer 1081/ 8 Temmuz 1670 Konya ‘Ali Şerbeti 



 

 

40 

161 20 Safer 1081/ 9 Temmuz 1670   Konya Kadı ‘Alemşah 

162 21 Safer 1081/ 10 Temmuz 1670 Konya Sadırlar 

163 24 Safer 1081/ 13 Temmuz 1670  Konya Kayan 

164 23 Safer 1081/ 12 Temmuz 1670 Konya Ahmed Dede 

165 23 Safer 1081/ 12 Temmuz 1670 Konya Nevverallahü Te’âla 

Merkadehü 

166 26 Safer 1081/ 15 Temmuz 1670 Konya Beghekîm 

167 26 Safer 1081/ 15 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

168 28 Safer 1081/ 17 Temmuz 1670 Konya Çiftenerdübân 

169 28 Safer 1081/ 17 Temmuz 1670 Konya İbn-i Tûtî 

170 25 Safer 1081/ 14 Temmuz 1670 Konya ------------------- 

171 2 Rebî’ü’l-evvel 1081 /  20 Temmuz 1670 Konya Sadırlar 

172 28 Safer 1081/17 Temmuz 1670 Konya -------------------- 

173 25 Safer 1081/14 Temmuz 1670 Konya Çiftenerdübân 

174 1 Rebî’ü’l-evvel 1081/19 Temmuz 1670 Konya Arablar 

175 25 Safer 1081/14 Temmuz 1670 Konya Çiftenerdübân 

176 1 Rebî’ü’l-evvel 1081/19 Temmuz 1670 Konya Hâcı Eymür  

177 1 Rebî’ü’l-evvel 1081/19 Temmuz 1670   Konya Hâcı Eymür  

178 27 Safer 1081/16 Temmuz 1670 Konya Ferhûniye 

179 25 Safer 1081/14 Temmuz 1670  Konya İhtiyâreddûn 

180 24 Safer 1081/13 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

181 7 Rebî’ü’l-evvel 1081/25 Temmuz 1670 Konya Ahmed Fakîh 

182 2 Cemâziye’l-âhir 1080-28 Ekim 1669  Konya Nehrikâfur 

183 2 Rebî’ü’l-evvel 1081/20 Temmuz 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

184 3 Rebî’ü’l-evvel 1081/21 Temmuz 1670 Konya -------------------- 

185 3 Rebî’ü’l-evvel 1081/21 Temmuz 1670 Konya Sarı Ya’kub 

186 3 Rebî’ü’l-evvel 1081/21 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

187 2 Rebî’ü’l-evvel 1081/20 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

188 7 Rebî’ü’l-evvel 1081/25 Temmuz 1670 Konya Pîrîpâşâ 

189 10 Rebî’ü’l-evvel 1081/28 Temmuz 1670 Konya Akşemseddîn 

190 10 Rebî’ü’l-evvel 1081/28 Temmuz 1670 Konya Şekerfûruş 

191 12 Rebî’ü’l-evvel 1081/30 Temmuz 1670  Konya --------------------- 

192 11 Rebî’ü’l-evvel 1081/29 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

193 12 Rebî’ü’l-evvel 1081/30 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

194 8 Rebî’ü’l-evvel 1081/26 Temmuz 1670   Konya --------------------- 

195 10Rebî’ü’l-evvel 1081/28 Temmuz 1670 Konya Aklan 



 

 

41 

196 15 Rebî’ü’l-evvel 1081/2 Ağustos 1670 Konya Karaciğan 

197 15 Rebî’ü’l-evvel 1081/2 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

198 15 Rebî’ü’l-evvel 1081/2 Ağustos 1670  Konya Sarı Ya’kub 

199 18 Rebî’ü’l-evvel 1081/5 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

200 22 Rebî’ü’l-evvel 1081/9 Ağustos 1670   Konya --------------------- 

201 10Rebî’ü’l-evvel 1081/28 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

202 13 Zî’l-hicce 1077/6 Haziran 1667 Konya Hocafaruk 

203 20 Rebî’ü’l-evvel 1081/7 Ağustos 1670  Konya Hoşhan 

204 17 Rebî’ü’l-evvel 1081/4 Ağustos 1670 Konya Ahmed Dede 

205 12Rebî’ü’l-evvel 1081/30 Temmuz 1670 Konya --------------------- 

206 19 Rebî’ü’l-evvel 1081/6 Ağustos 1670 Konya Beghekim 

207 22 Rebî’ü’l-evvel 1081/9 Ağustos 1670 Konya Değirmenderesi 

208 21 Rebî’ü’l-evvel 1081/8 Ağustos 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

209 20 Rebî’ü’l-evvel 1081/7 Ağustos 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

210 21 Rebî’ü’l-evvel 1081/8 Ağustos 1670 Konya Sarıhasan 

211 22 Rebî’ü’l-evvel 1081/9 Ağustos 1670 Konya Karaciğan 

212 20 Rebî’ü’l-evvel 1081/7 Ağustos 1670 Konya Hoşhan 

213 24 Rebî’ü’l-evvel 1081/11 Ağustos 1670 Konya Çavuş 

214 20 Rebî’ü’l-evvel 1081/7 Ağustos 1670 Konya Hoşhan 

215 27 Rebî’ü’l-evvel 1081/14 Ağustos 1670  Konya Hâcı Eymür 

216 26 Rebî’ü’l-evvel 1081/13 Ağustos 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

217 25 Rebî’ü’l-evvel 1081/12 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

218 26 Rebî’ü’l-evvel 1081/13 Ağustos 1670 Konya Hocafaruk 

219 28 Rebî’ü’l-evvel 1081/15 Ağustos 1670  Konya --------------------- 

220 25 Rebî’ü’l-evvel 1081/12 Ağustos 1670   Konya Eflatun 

221 24 Rebî’ü’l-evvel 1081/11 Ağustos 1670 Konya Hocafâruk 

222 28 Rebî’ü’l-evvel 1081/15 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

223 24 Rebî’ü’l evvel 1081/11 Ağustos 1670 Konya Mu’în 

224 21 Rebî’ü’l-evvel 1081/8 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

225 22 Rebî’ü’l-evvel 1081/9 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

226 24 Rebî’ü’l-evvel 1081/11 Ağustos 1670 Konya Eflâtûn 

227 26 Rebî’ü’l-evvel 1081/13 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

228 1 Rebi'ül-Ahir 1081 /  18 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

229 26 Rebi'ü'l-evvel 1081/ 13 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

230 1 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 18 Ağustos 1670  Konya --------------------- 

231 27 Rebi'ü'I-Evvel 1081/ 14 Ağustos 1670   Konya Türbe-i Celâliye 
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232 27 Rebi'ü'I-Evvel 1081/ 14 Ağustos 1670   Konya Türbe-i Celâliye 

233 1 Cemâziye’l-evvel 1081/ 16 Eylül 1670  Konya Seb'ahân 

234 24 Rebi'ü'l-Evvel 1081/ 11 Ağustos 1670   Konya --------------------- 

235 24 Rebi-ül-Evvel 1081/ 11 Ağustos 1670 Konya Devle 

236 3 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 20 Ağustos 1670 Konya Ahmed Fakîh 

237 30 Rebi'ü'l-Evvel 1081/ 17 Ağustos 1670  Konya Hoca Cihan 

238 2 Rebi'ü'I-Ahir 1081/ 19 Ağustos 1670  Konya Çerkâb 

239 28 Rebî’ü’l-âhir 1081/14 Eylül 1670  Konya İbn-i Salih 

240 7 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 24 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

241 4 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 21 Ağustos 1670   Konya --------------------- 

242 5 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 22 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

243 28 Rebi'ü'I-Ahir 1081/14 Eylül 1670   Konya Eflatûn 

244 6 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 23 Ağustos 1670 Konya Aklân 

245 10 Rebi'ü’l-Ahir 1081/ 27 Ağustos 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

246 12 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 29 Ağustos 1670   Konya Türbe-i Celâliye 

247 10 Rebi'ü'l-Ahir 1081/ 27 Ağustos 1670 Konya Ferhûniye 

248 12 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 29 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

249 15 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 1 Eylül 1670 Konya --------------------- 

250 15 Rebi'ü'l- Ahir 1081/ 1 Eylül 1670 Konya Ahmed Dede 

251 16 Rebi'ü'l Ahir 1081/ 2 Eylül 1670 Konya Hoca Bey 

252 14 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 31 Ağustos 1670  Konya Esenlû 

253 24 Rebi'ü'l-Evvel 1081/ 11 Ağustos 1670 Konya Sâhib Yakası 

254 15 Rebi'ü'l-Ahir 1081/ 1 Eylül 1670 Konya Pürçeklû 

255 17 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 3 Eylül 1670 Konya Aksinle 

256 14 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 31 Ağustos 1670 Konya Şeyh Beyi 

257 16 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 2 Eylül 1670 Konya Karaciğan 

258 2 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 19 Ağustos 1670   Konya Şeyh ‘Osmân-ı Rumî 

259 18 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 4 Eylül 1670 Konya ‘Ali Şerbeti 

260 18 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 4 Eylül 1670 Konya --------------------- 

261 20 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 6 Eylül 1670 Konya Bağ-ı Evliya 

262 2 Rebi'ü'l-Ahir 1081/ 19 Ağustos 1670   Konya Can Emir 

263 18 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 4 Eylül 1670 Konya Sadırlar 

264 24 Rebi'ül-Ahir 1081/ 10 Eylül 1670 Konya Pınârı 

265 25 Rebî’ü’l-âhir 1081/11 Eylül 1670 Konya --------------------- 

266 22 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 8 Eylül 1670  Konya --------------------- 

267 22 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 8 Eylül 1670 Konya Topraklık 
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268 26 Rebi'ül-Ahir 1081/ 9 Eylül 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

269 29 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 12 Eylül 1670 Konya Debbâğhâne 

270 28 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 11 Eylül 1670   Konya Aksinle 

271 15 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 1 Eylül 1670   Konya Cedid-i Kurb Borda 

272 3 Cemâziye’l-evvel 1081/ 17 Eylül 1670 Konya --------------------- 

273 4 Cemâziye’l-evvel 1081/ 19 Eylül 1670 Konya Aklân 

274 10 Cemâziye’l-evvel 1081/ 25 Eylül 1670 Konya Dinkeş 

275 6 Cemâziye’l-evvel 1081/ 21 Eylül 1670   Konya Aklân 

276 5 Cemâziye’l-evvel 1081/ 20 Eylül 1670 Konya Debbağhâne 

277 2 Cemâziye’l-evvel 1081/ 17 Eylül 1670 Konya İbn-i Tutî 

278 10Cemâziye’l-evvel 1081/ 25 Eylül 1670 Konya -------------------- 

279 6 Cemâziye’l-evvel 1081/ 21 Eylül 1670 Konya İçkal’a 

280 8 Cemâziye’l-evvel 1081/ 23 Eylül 1670 Konya Debbâğhâne 

281 12Cemâziye’l-evvel 1081/ 27 Eylül 1670 Konya Nehr-i Kâfûr 

282 12 Cemâziye’l-evvel 1081/27 Eylül 1670  Konya Nehr-i Kâfûr 

283 12 Cemâziye’l-evvel 1081/ 27 Eylül 1670  Konya --------------------- 

284 18 Cemâziye’l-evvel 1081/ 3 Ekim 1670  Konya Kıymık Ahmed 

285 12Cemâziye’l-evvel 1081/ 27 Eylül 1670 Konya Abdülvâhid 

286 15Cemâziye’l-evvel 1081/ 30 Eylül 1670 Konya Göktaş 

287 14Cemâziye’l-evvel 1081/ 29 Eylül 1670   Konya Abdülvâhid 

288 17 Cemâziye’l-evvel 1081/ 2 Ekim 1670 Konya Karakayış 

289 14Cemâziye’l-evvel 1081/ 29 Eylül 1670 Konya ----------------- 

290 10Cemâziye’l-evvel 1081/ 25 Eylül 1670 Konya Şeyh Ahmed 

291 21 Cemâziye’l-evvel 1081/ 6 Ekim 1670  Konya --------------- 

292 20 Cemâziye’l-evvel 1081/ 5 Ekim 1670 Konya --------------------- 

293 17 Cemâziye’l-evvel 1081/ 2 Ekim 1670 Konya Kalenderhâne 

294 8 Cemâziye’l-evvel 1081/ 23 Eylül 1670 Konya Hoca Cihan 

295 19 Cemâziye’l-evvel 1081/ 4 Ekim 1670  Konya ------------ 

296 23 Cemâziye’l-evvel 1081/ 8 Ekim 1670 Konya İmâret 

297 6 Cemâziye’l-evvel 1081/ 21 Eylül 1670 Konya Bağ-ı Evliya 

298 20 Cemâziye’l-evvel 1081/ 5 Ekim 1670 Konya Bab-ı Aksaray 

299 24 Cemâciye'l-Evvel 1081/9 Ekim 1670 Konya Piri Pâşâ 

300 6 Cemâziye’l-evvel 1081/21 Eylül 1670 Konya -------------------- 

301 24 Cemâziye’l-evvel 1081/ 9 Ekim 1670 Konya --------------------- 

302 25Cemâziye’l-evvel 1081/ 10 Ekim 1670 Konya ----------------- 

303 28Cemâziye’l-evvel 1081/ 13 Ekim 1670 Konya Nehr-i Kâfur 
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304 23 Cemâziye’l-evvel 1081/ 8 Ekim 1670 Konya Boladlar 

305 Cemâziye’l-evvel 1081/ 13 Ekim 1670 Konya Karaöyük 

306 24 Cemâziye’l-evvel 108l/ 9 Ekim 1670 Konya --------------------- 

307 25 Cemâziye’l-evvel 1081/10 Ekim l670 Konya İçkal’a 

308 26 Cemâziye’l-evvel 1081/ 11 Ekim 1670 Konya İbn-i Tutî 

309 1-10 Rebî’ü’l-evvel 1081/19 Temmuz 1670  Konya --------------------- 

310 24Cemâziye’l-evvel 1081/M.9 Ekim 1670 Konya Fakîh Dede 

311 22 Cemâziye’l-evvel 1081/7 Ekim 1670   Konya --------------------- 

312 28 Cemâziye’l-evvel 1081/13 Ekim 1670 Konya Esenlü 

313 21 Cemâziye’l-evvel 1080-17 Ekim 1669  Konya Türbe-i Celâliye 

314 29 Cemâziye’l-evvel 1081/ 14 Ekim 1670   Konya Şeyh 'Alimân 

315 25 Cemâziye’l-evvel 1081/10 Ekim 1670 Konya --------------------- 

316 25 Cemâziye’l-evvel 1081/10 Ekim 1670 Konya -------------------- 

317 1-10 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 18 Ağustos 1670 Konya --------------------- 

318 29 Cemâziye’l-evvel 1081/14 Ekim 1670 Konya Şeker Fûruş 

319 28 cemâziye'l-evvel 1081/13 Ekim 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

320 2 Cemâziye’l-âhir 1081/17 Ekim 1670  Konya Türbe-i Celâliye  

321 29 Cemâziye’l-evvel 108 l/ 14 Ekim 1670   Konya Hacı Cemâl 

322 20 Cemâziye’l-evvel 1081/5 Ekim 1670 Konya 'Abid 

323 9 Cemâziye'l-âhir 1081/24 Ekim 1670 Konya Sadırlar 

324 23 Cemâziye’l-evvel l081 /  8 Ekim 1670 Konya İbn-i Tutî 

325 ----------------------------------------------- Konya İçkâl'a 

326 29 Cemâziye’l-evvel 1081/ 14 Ekim 1670 Konya 'Aynidâr 

327 3 Cemâziye’l-âhir 1081/18 Ekim 1670 Konya Sarı Hasan 

328 3 Cemâziye’l-âhir 1081/18 Ekim 1670 Konya Devle 

329 29 Cemâziye’l-âhir 1081 /  13 Kasım 1670 Konya ----------------- 

330 3 Cemâziye’l-âhir 108l/ 18 Ekim 1670   Konya İhtiyâreddün 

331 29 Cemâziye’l-evvel 108l/ 14 Ekim 1670 Konya Kayacık 

332 3 Cemâziye’l-âhir 1081/ 18 Ekim 1670 Konya Mu'in 

333 3 Cemâziye’l-âhir 1081/18 Ekim 1670 Konya ----------------- 

334 4 Cemâziye’l-âhir 1081/19 Ekim 1670 Konya   ----------------- 

335 4 Cemâziye’l-âhir 1081/19 Ekim 1670 Konya --------------- 

336 5 Cemâziye’l-âhir 1081/20 Ekim 1670 Konya Kerim Dede 

337 5 Cemâziye’l-âhir 1081/ 20 Ekim 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

338 5 Cemâziye’l-âhir 1081/ 20 Ekim 1670  Konya Kara Arslan 

339 5 Cemâziye’l-âhir 1081/ 20 Ekim 1670  Konya 'Ali Şerbeti 
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340 5 Cemâziye’l-âhir 1081/ 20 Ekim 1670 Konya Ulu’ırmak 

341 5 Cemâziye’l-âhir 1081/ 20 Ekim 1670  Konya Çiftenerdübân 

342 5 Cemâziye’l-âhir 1081/ 20 Ekim 1670 Konya 'Abdülaziz 

343 8 Cemâziye’l-âhir 1081/ 23 Ekim 1670  Konya Hoşhan 

345 7 Cemâziye’l-âhir 1081/ 22 Ekim 1670 Konya Nehr-i Kâfur 

346 8 Cemâziye’l-âhir 1081/ 23 Ekim 1670  Konya ----------------- 

347 6 Cemâziye’l-âhir 1081/ 21 Ekim 1670 Konya Çiftenerdübân 

348 4 Cemâziye’l-âhir 108l/ 19 Ekim 1670  Konya Hacı Cemâl 

349 9 Cemâziye’l-âhir 1081/ 24 Ekim 1670 Konya Aksinle 

350 2 Cemâziye’l-âhir 1081/ 17 Ekim 1670  Konya Türbe-i Celâliye 

351 2 Cemâziye’l-âhir 108l/ 17 Ekim 1670 Konya Hoca Hasan 

352 11 Cemâziye’l-âhir 1081/ 26 Ekim 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

353 ( 8 Cemâziye’l-âhir 1081/ 23 Ekim 1670 Konya ‘Arablar 

354 5 Cemâziye’l-âhir 1081/ 20 Ekim 1670 Konya Şeyh 'Alimân 

355 9 Cemâziye’l-âhir 1081/ 24 Ekim 1670 Konya Nurullah Merkade 

356 9 Cemâziye’l-âhir 1081/ 24 Ekim 1670 Konya  Nurullah Merkade 

357 12 Cemâziye’l-âhir 1081/ 27 Ekim 1670 Konya Kürkçü 

358 12 Cemâziye’l-evvel 1081/ 27 Eylül 1670 Konya Hacı Cemâl 

359 14 Cemâziye’l-âhir 1081/ 29 Ekim 1670 Konya Göktaş 

360 12 Cemâziye’l-âhir 1081/ 27 Ekim 1670 Konya Kürkçü 

361 13 Cemâziye’l-âhir 1081/ 28 Ekim 1670   Konya Çiftenerdübân 

362 12 Cemâziye’l-âhir 1081/ 27 Ekim 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

363 13 Cemâziye’l-âhir 1081/ 28 Ekim 1670 Konya Şükran 

364 12 Cemâziye’l-âhir 1081 /  27 Ekim 1670   Konya ‘Arablar 

365 13 Cemâziye’l-âhir 108 l, 28 Ekim 1670 Konya Hacı Eymür 

366 20 Cemâziye’l-âhir 1081/ 4 Kasım 1670 Konya ----------------- 

367 19 Cemâziye’l-âhir 1081/ 3 Kasım 1670   Konya ----------------- 

368 14 Cemâziye’l-âhir 1081/ 29 Ekim 1670   Konya ---------------- 

369 18 Cemâziye’l-âhir 1081/ 2 Kasım 1670 Konya Hoca Hasan 

370 ll Cemâziye’l-âhir 1081/ 26 Ekim 1670 Konya Hacı Eymür 

371 19 Cemâziye’l-âhir 1081/ 3 Kasım 1670 Konya Debbağhâne 

372 14 Cemâziye’l-âhir 1081/ 29 Ekim 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

373 9 Cemâziye’l-âhir 1081/ 24 Ekim 1670 Konya Şerefşirin 

374 12 Cemâziye’l-âhir 1081/ 27 Ekim 1670   Konya 'Abdülvâhid 

375 16 Cemâziye’l-âhir 1081/ 31 Ekim 1670   Konya Abdülvâhid 

376 l Cemâziye’l-âhir 1081/ 16 Ekim 1670 Konya  Nurûllah Te'ala 
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Merkâde 

377 20 Cemâziye’l-âhir 1081/ 4 Kasım 1670 Konya Göktaş 

378 14 Cemâziye’l-âhir 1081/ 29 Ekim 1670   Konya Türbe-i Celâliye 

379 22 Cemâziye’l-âhir 1081/ 6 Kasım 1670   Konya Mu'in 

380 2 Cemâziye’l-âhir 1081/ 17 Ekim 1670 Konya Türbe-i Celâliye 

381 24 Cemâziye’l-âhir 1081/ 8 Kasım 1670   Konya Türk 'Ali   

382 24 Cemâziye’l-âhir 1081/ 8 Kasım 1670   Konya Ahmed Dede 

383 15 Cemâziye’l-âhir 1081/ 30 Ekim 1670   Konya Şeyh Ahmed 

384 23 Cemâziye’l-âhir 1081 /  7 Kasım 1670   Konya Türbe-i Celâliye 

385 25 Cemâziye’l-âhir 1081/ 9 Kasım 1670 Konya Aksinle 

386 23 Cemâziye’l-âhir 1081/ 7 Kasım 1670   Konya Fakih Dede 

387 27 Cemâziye’l-âhir 1081/ l 1 Kasım 1670 Konya Şeyh ‘Osmân-ı Rumi  

388 25 Cemâziye’l-âhir 108 l/ 9 Kasım 1670   Konya Çiftenerdübân 

389 25 Cemâziye’l-âhir 1081/ 9 Kasım 1670   Konya Alaca Mescid 

390 25 Cemâziye’l-âhir 1081/ 9 Kasım 1670   Konya ---------------- 

391 28 cemaziye’l-ahir 1081 /  12 Kasım 1670 Konya ---------------- 

392 24 Cemâziye’l-âhir 1081/ 8 Kasım 1670   Konya Ulu’ırmak 

393 25 Cemâziye’l-âhir 1081/ 9 Kasım 1670   Konya Eflâtun 

394 1-10 Recep 1081 /14-24 Kasım 1670  Konya Nehr-i Kâfur 

395 29 Cemâziye’l-âhir 1081 /  13 Kasım 1670   Konya Hoca Cihan 

396 29 Cemâziye’l-âhir 108l/ 13 Kasım 1670   Konya Seb'ahân 

397 29 Cemâziye’l-âhir 1081/ 13 Kasım 1670   Konya Hoca Fakîh 

398 2 Receb 1081 /  15 Kasım 1670 Konya Seb'ahân 

399 24 Cemâziye’l-âhir 1081 /  8 Kasım 1670 Konya Alaca Mescid 

400 24 Cemâziye’l-âhir 1081/ 8 Kasım 1670  Konya ----------------- 

401 2 Receb 1081/ 15 Kasım 1670 Konya Hoca Cihan 

402 2 Receb 1081/ 15 Kasım 1670 Konya Hoca Cihan 

403 4 Receb 1081 /  17 Kasım 1670 Konya -------------------- 

404 4 Receb 1081 /  17 Kasım 1670 Konya Ulu’ırmak 

405 4 Receb 1081 /  17 Kasım 1670   Konya -------------------- 

406 4 Receb 1081 /  17 Kasım 1670   Konya Sadırlar 

407 5 Receb 1081 /  18 Kasım 1670   Konya Çalıklar 

408 2 Receb 1081/ 15 Kasım 1670 Konya Karaöyük 

409 2 Receb 1081/ 15 Kasım 1670 Konya Türbe-i Celâliye   

410 29Cemâziye’l-âhir 1081 /13 Kasım 1670   Konya Bağ-ı Evliya  

411 5 Receb 1081 /  18 Kasım 1670   Konya ------------------- 
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412 29Cemâziye’l-âhir 1081 /13 Kasım 1670 Konya Hoca Fakıh 

413 5 Receb 1081/ 18 Kasım 1670 Konya -------------------- 

414 2 Receb 1081/ 15 Kasım 1670 Konya ‘Abid 

415 6 Rebi'u'1-Ahir 1081 /  23 Ağustos 1670 Konya Asaf Paşanın 

Muhallefâtları 

416 Merhum Asaf Paşanın Defni Esnasında Harcanan Mesarif Beyanı 

417 6 Cemâziye’l-âhir 1081 /  21 Ekim 1670 Konya Çiftenerdübân 

418 7 Receb 1081 /  20 Kasım 1670   Konya ‘Abid 

419 4 Receb 1081/ 17 Kasım 1670 Konya Aklân 

420 5 Receb 1081 /  18 Kasım 1670 Konya Fakih Dede 

421 29Cemâziye’l-âhir 1081 /13 Kasım 1670 Konya Türk 'Ali   

422 2 Receb 1081 /  15 Kasım 1670 Konya İhtiyârüddin 

423 5 Receb 1081 /  18 Kasım 1670  Konya Beremâni 

424 5 Receb 1081 /  18 Kasım 1670 Konya Akıncı Sultan 

425 3 Receb 1081/ 16 Kasım 1670 Konya Aklan 

426 13 Receb 1081 /  26 Kasım 1670 Konya Muhtar 

427 3 Receb 1081 /  16 Kasım 1670 Konya Aklan 

428 30 Zi'1-Hicce 1080 /  20 Mayıs 1669  Konya Avarız Beyanları 

429 4 Muharrem 1080 /  26 Mayıs 1669   Konya ------------------------ 

  

B- Kazalar, Köyler Ve Şehir Dışından İntikal Eden Davalar 

S. NO TARİH YER KÖY 

1 12 Rebi’ul-evvel 1081 /  30 Temmuz 1670 Ilgın Kazası -------- 

2 28 Zî’l-ka’de 1080 /  19 Nisan 1670 İnsuyu Kazası Akçakuyu 

3 29 Zî’l-ka’de 1080 /  20 Nisan 1670 Anduğu Kazası Gödene 

4 
Zî’l-hiccenin evveli 1080 /  Nisan’ın ilk 10. 

günü 1670 

Endoğu Kazası Konak  

5 2 Zî’l-hicce 1080 /  23 Nisan 1670 Sahra Nahiyesi Göğercinlik 

6 29 Zî’l-ka’de 1080 /  20 Nisan 1670   Anduğu Kazası Konak 

7 27 Zî’l-ka’de 1080 /  18 Nisan 1670   Anduğu Kazası Gödene 

8 4 Zî’l-hicce 1080 /  25 Nisan 1670    Endoğu Kazası Konak 

9 2 Zî’l-hicce 1080 /  23 Nisan 1670 ----------------- Kiraslı 

10 26 Zî’l-ka’de 1080 /  17 Nisan 1670  Sahra Nahiyesi  Teke 

11 2 Zî’l-hicce 1080 /  23 Nisan 1670   ------------------  Kiraslı 

12 7 Zî’l-hicce 1080 /  28 Nisan 1670 Belviran Kazası  Koçaç 
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13 7 Zî’l-hicce 1080 /  28 Nisan 1670 İnsuyu Kazası Bölük 

14 12 Zî’l-hicce 1080 /  3 Mayıs 1670   Sahra Nahiyesi Celâlî 

15 12 Zî’l-hicce 1080 /  3 Mayıs 1670 Sa’idili Nahiyesi Saraycık 

16 14 Zî’l-hicce 1080 /5 Mayıs 1670  Belviran Kazası Sakarlar 

17 12 Zî’l-hicce 1080 /  2 Mayıs 1670  Belviran Kazası Sakarlar 

18 15 Zî’l-hicce 1080 /  6 Mayıs 1670 Seydişehri Kazası Zuzumla 

19 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670 Belviran Kazası Seniroğlan 

20 16 Zî’l-hicce 1080 /  7 Mayıs 1670  Seydişehri Kazası Zuzumla 

21 17 Zî’l-hicce 1080 /  8 Mayıs 1670   Sahra Nahiyesi  Müneccim 

22  18 Zî’l-hicce 1080 /  9 Mayıs 1670   İnsuyu Kazası Eğribayat 

23 12 Zî’l-hicce 1080 /  3 Mayıs 1670  İnsuyu Kazası   Bulmuş 

24 17 Zî’l-hicce 1080 /  8 Mayıs 1670 Anduğu Kazası  Ortaköy 

25 17 Zî’l-hicce 1080 /  8 Mayıs 1670   Hatunsaray Nahiyesi  Botsa   

26 26 Zî’l-hicce 1080 /  17 Mayıs 1670  Sahra Nahiyesi  Çumra 

27 2 Muharrem 1081 /  22Mayıs 1670  Bayburd Kâzası  Kayaüyüğü 

28 5 Muharrem 1081 /  25 Mayıs 1670 Hatunsaray Nahiyesi Yenice 

29 5 Muharrem 1081 /  25 Mayıs 1670 ------------------- Pirhasanlı 

30 Zî'l-hiccenin sonları 1080 /  Mayıs 1670  İnsuyu Kâzası Suvarık 

31 2 Muharrem 1081 /  22 Mayıs 1670 Belviran Kazası   Balçıkhisarı  

32 7 Muharrem 1081 /  27 Mayıs 1670   Bayburd Kâzası Kayakilisa 

33 7 Muharrem 1081 /  27 Mayıs 1670 Belviran Kazası Mescidli 

34 2 Muharrem 1081 22 Mayıs 1670  Bayburd Kâzası   Kayakilisa 

35 12 Muharrem 1081/ 1 Haziran 1670  --------------   Adiller 

36 10 Muharrem 1081 , 30 Mayıs 1670 -------------- Tekke 

37 14 Muharrem 1081 /  3 Haziran 1670 Niğde Hatıp 

38 16 Muharrem 1081 /  5 Haziran 1670 Bayburd Kâzası Kayaüyüğü 

39 20 Muharrem 1081 /  9 Haziran 1670  Sudirhemi Nahiyesi Ulumuhsine 

40 14 Muharrem 1081 /  3 Haziran 1670  ---------------- Bulmuş 

41 20 Muharrem 1081 /  9 Haziran 1670   Kariş Kâzası   Divle 

42 21 Muharrem 1081 /  10 Haziran 1670 ---------------- İçyurt 

43 19 Muharrem 1081 /  8 Haziran 1670  Sudirhemi Nahiyesi Ulumuhsine 

44 23 Muharrem 1081 /  12 Haziran 1670 Bayburd Kâzası Davudlar 

45 
22 Muharrem 1081/ 11. Haziran 1670 ------------------- Değirmen 

Deresi 

46 20 Muharrem 1081/ 9 Haziran 1670 --------------------  İbn-i Hacı 

47 25 Muharrem 1081/ 14 Haziran 1670 ----------------- Necmeddin
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48 25 Muharrem 1081/ 14 Haziran 1670 ----------------- Necmeddin 

49 25 Muharrem 1081/ 14 Haziran 1670   Gümüş Kazâsı   Düğenci 

50 28 Muharrem 1081/ 17 Haziran 1670  Sahra Nâhiyesi Kura 

51 20 Muharrem 1081/ 9 Haziran 1670 Aksaray Kazâsı ------------  

52 29 Muharrem 1081/ 18 Haziran 1670 İnsuyu Kazâsı  Balcalı  

53 29 Muharrem 1081/ 18 Haziran 1670 İnsuyu Kazâsı Balcalı 

54 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Hatunsarây Nâhiyesi Akviran 

55 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Belvîrân  Senir Oğlanı 

56 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Sudirhemi Nahiyesi   Hatîb 

57 7 Safer 1081/ 26 Haziran 1670 Sudirhemi Nahiyesi Karadiğin 

58 10 Safer 1081/ 29 Haziran 1670 -------------------- Harmancık 

59 9 Safer 1081/ 28 Haziran 1670 Belvîrân Kazâsı  Yarımca 

60 10 Safer 1081/ 29 Haziran 1670 Aladâğ Kazâsı Habiller 

61 10 Safer 1081 /  29 Haziran 1670  ------------------    Gödeler 

62 10 Safer 1081/ 29 Haziran 1670 Sahrâ Nâhiyesi  Gödeler 

63 10 Safer 1081/ 29 Haziran 1670 Bayburd Kâzası   Kayakilisa 

64 11 Safer 1081 /  30 Haziran 1670 -------------- Harmancık 

65 13 Safer 1081/ 2 Temmuz 1670  Sudirhemi Nâhiyesi   Sille 

66 17 Safer 1081/ 6 Temmuz 1670  Saidili Nâhiyesi   Said 

67 17 Safer 1081/ 6 Temmuz 1670 ------------------ - Kozağacı 

68 20 Safer 1081/ 9 Temmuz 1670  ------------------   Gödene 

69 20 Safer 1081/ 9 Temmuz 1670   ------------------- Gödene 

70 20 Safer 1081/ 9 Temmuz 1670  ------------------  Gödene 

71 24 Safer 1081/ 13 Temmuz 1670 ------------------- Hoca Cihân   

72 28 Safer 1081/ 17 Temmuz 1670 -------------------  Hatîb 

73 29 Safer 1081/ 18 Temmuz 1670 Baybûrd Kazâsı Yabalu 

74 1 Rebî’ü’l-evvel 1081/19 Temmuz 1670   ---------------------  Melas 

75 8 Rebî’ü’l-evvel 1081/26 Temmuz 1670 Sahra Nâhiyesi   Efe 

76 10 Rebî’ü’l-evvel 1081/28 Temmuz 1670 ---------------- Sille 

77 10 Rebî’ü’l-evvel 1081/28 Temmuz 1670 Saidilî Nâhiyesi Sarayini 

78 11 Rebî’ü’l-evvel 1081/29 Temmuz 1670  -------------------- Sille 

79 12 Rebî’ü’l-evvel 1081/30 Temmuz 1670 --------------------- Sahibyakası 

80 14 Rebî’ü’l-evvel 1081/1 Ağustos 1670 Saidilî Nâhiyesi  Ladik 

81 12 Rebî’ü’l-evvel 1081/30 Temmuz 1670 Bayburd Kazâsı Göbükler  

82 12 Rebî’ü’l-evvel 1081/30 Temmuz 1670 Aladağ Kazâsı  Habiller 
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83 15 Rebî’ü’l-evvel 1081/2 Ağustos 1670  Sahra Nâhiyesi   Efe 

84 15 Rebî’ü’l-evvel 1081/2 Ağustos 1670 Sudirhemi Nâhiyesi   Ariyet 

85 24 Rebî’ü’l-evvel 1081/11 Ağustos 1670 Halepü’ş Şihab   Bahsire 

86 17 Rebî’ü’l-evvel 1081/4 Ağustos 1670   Ilgın Kasabası ----------- 

87 27 Rebî’ü’l-evvel 1081/14 Ağustos 1670  Begşehir Kasabası ----------- 

88 2 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 19 Ağustos 1670 Akseki Kâzası Çatılı Çukur 

89 8 Rebî’ü’l-âhir 1081/25 Ağustos 1670  Anduğu Kazâsı  Orta  

90 12 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 29 Ağustos 1670 --------------    Du’acılar 

91 14 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 31 Ağustos 1670 Ereğli Kasabası -------------- 

92 14 Rebi'ü'l -Ahir 1081/ 31 Ağustos 1670 Esk’il Kazâsı   Ekek 

93 17 Rebî’ü’l-âhir 108l/ 3 Eylül 1670 Sudirhemi Nahiyesine Sille 

94 12 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 29 Ağustos 1670 Sahra Nâhiyesi  Efe 

95 22 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 8 Eylül 1670 Esk’il Kazâsı  Ahmedi 

96 
22 Rebî'ü’l-âhir 1081/ 8 Eylül 1670   Türkmen Tâ'ifesinden Behlavanlı 

Cemâ'ati 

97 26 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 9 Eylül 1670 Turgud Kazâsı  Ağzı Karalar 

98 26 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 9 Eylül 1670 Turgud Kazâsı  Ağzı Karalar 

99 26 Rebî’ü’l-âhir 1081/ 9 Eylül 1670   Sudirhemi Nahiyesi  Kozağaç 

100 2 Cemâ’ziye’l- Evvel 1081/ 17 Eylül 1670  Konstantiniyye (Ferman) 

101 8 Cemâizye'l-Evvel 1081/ 23 Eylül 1670 Sudirhemi Nahiyesi İnedolu Çiftlik) 

102 20 Cemâziye’l-evvel 1081/ 5 Ekim 1670  Ilgın Kasabası ----------- 

103 20 Cemâziye’l-evvel 1081/ 5 Ekim 1670 Belvirân Kazâsı Mescidli 

104 25 Cemâziye’l-evvel 1081/ 10 Ekim 1670 ------------------- Sille 

105 28 cemâziye'l -evvel 108l/ 13 Ekim 1670   İnsuyu Kâzası   Suvarak 

106 22 cemâziye'l - evvel 1081/7 Ekim 1670   Belviran Kâzası  Seferler 

107 29 Cemâziye’l-evvel 108l/ 14 Ekim 1670 -------------------- Sille 

108 29 Cemâziye’l-evvel 108l/ 14 Ekim 1670   İnsuyu Kâzası  Maryus  

109 27 Cemâziye’l-evvel 1081/ l2 Ekim 1670   İnsuyu Kâzası  Suvarak 

110 19 Cemâziye’l-evvel 1081/ 4 Ekim 1670 Belvirân Kâzası Ali Beyöyüğü 

111 22 Cemâziye’l-âhir 1081/ 6 Kasım 1670   Karaman Kâzası  Tavas 

112 20 Cemâziye'l-âhir 1081/ 4 Kasım 1670 İnsuyu Kâzası   Zengicek 

113 16 Cemâziye’l-âhir 1081/ 31 Ekim 1670   Sudirhemi Nahiyesi   Saran 

114 16 Cemâziye’l-âhir 1081/ 31 Ekim 1670  Sudirhemi Nahiyesi   Saran 

115 19 Cemâziye’l-âhir 1081/ 3 Kasım 1670  ------------------- Ayât 

116 20 Cemâziye’l-âhir 1081/ 4 Kasım 1670  ------------------- Gödene 

117 22 Cemâziye’l-âhir 1081/ 6 Kasım 1670  ------------------- Detse 
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118 5 Cemaziye’l-ahir 1081 (20 Eylül 1670 Eski-il Kazası Karatekin 

119 25 Cemâziye’l-âhir 1081/ 9 Kasım 1670 -------------   Sarayönü 

120 25 Cemâziye’l-âhir 1081 /  9 Kasım 1670 ------------- Hatıb 

121 29 Cemâziye’l-âhir 1081/ 13 Kasım 1670 Ermenek -------------- 

122 
20 Cemâziye’l-âhir 1081/ 4 Kasım 1670 Danişmendlû Kâzası Küçük Şerefli 

Cemâ'at 

123 
20 Cemâziye’l-âhir 1081/ 4 Kasım 1670 Danişmendlû Kâzası  Küçük Şerefli 

Cemâ'ati 

124 30 Cemâziye’l-âhir 1081/ 14 Kasım 1670 Saîdili Nahiyesi   Katanhân 

125 30 Cemâziye’l-âhir 108l/ 14 Kasım 1670  Ermenek ---------------- 

126 20 Cemâziye’l-âhir 1081/ 4 Kasım 1670 Kilis Kasbası   ---------------- 

127 29 Cemâziye’l-âhir 1081/ 13 Kasım 1670 ----------- Kozağaç 

128 
20 Cemâziye’l-âhir 1081 /  4 Kasım 1670   Danişmendlû Kâzası  Küçük Şerefli 

Cemâ'ati 

129 
20 Cemâziye’l-âhir 1081 /   4 Kasım 1670 Danişmendlû Kâzası  Küçük Şerefli 

Cemâ'ati 

130 
28 Cemâziye’l-âhir 1081 /  12 Kasım 1670  Ermenek ------------------

-- 

131 
28 Cemâziye’l-âhir 1081 /  12 Kasım 1670 Ermenek    ------------------

-- 

132 
28 Cemâziye’l-âhir 1081 /  12 Kasım 1670 Ermenek ------------------

-- 

133 
29 Cemâziye’l-âhir 1081/ 13 Kasım 1670  Ermenek ------------------

-- 

134 
28 Cemâziye’l-âhir 1081 /  12 Kasım 1670   Ermenek  ------------------

--  

135 28 Cemâziye’l-âhir 1081 /  12 Kasım 1670 Ermenek  ------------------ 

136 
28 Cemâziyel-Ahir 1081 /  12 Kasım 1670 Ermenek   ------------------

-- 

137 
28 Cemâziye’l-âhir 1081 /12 Kasım 1670   Ermenek ------------------

-- 

138 2 Receb 1081 /  15 Kasım 1670 Belvirân Kâzası Kozvirân 

139 28 Cemâziye’l-âhir 1081 /  12 Kasım 1670 Belvirân Kâzası Alibeyöyüğü 

140 4 Receb 1081 /  17 Kasım 1670 ------------  Yenice Kışla 

141 5 Receb 1081/ 18 Kasım 1670   Eski-il Kazası   Saferi 

142 29 Cemâziye’l-âhir 1081 /13 Kasım 1670 ----------------- Değirmen 
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143 1-10 Muharrem 1081 /  21-31 Mayıs 1670   Kostantiniyye   Berat-ı şerif 

144 18 Cemâziye’l-âhire 1081 /  2 Kasım 1670   Er menek   ------------- 

145 Selh-i Cemâziye’l-evvel 1081/15 Kasım 1670  Kostantiniyye   Mektub 

146 Selh-i Cemâziye’l-evvel 1081/15 Kasım 1670  Kostantiniyye Mektub 

147 1-10 Şevvâl 1080/ 11-21 Şubat 1670 Kostantiniyye Berat-ı şerif 

148 17 Cemâzie'l-Evvel 1081 /  2 Ekim 1670 Edirne   Berat-ı şerif 

149 
11-20 Rebi'u'1-Ahir 1081 /28 Ağustos- 6 

Eylül 1670 

Edirne Ferman  

150 
1-10 Rebî’ü’l-evvel 1081 /  19-29 Ağustos 

1670 

Kostantiniyye Berat-ı şerif 

151 
10–20 Rebî’ü’l-evvel 1081 /  28 Temmuz-

7Ağustos 1670  

Kostantiniyye  Berat-ı şerif 

152 
10-20 Rebi'u'1-Ahir 1081 /  27 Ağustos- 6 

Eylül 1670  

 Kostantiniyye  Mektub 

153 
6 Muharremu'l-harâm s 1081 /  26 Mayıs 

1670 

Kostantiniyye Berat-ı şerif 

154 Rebî’ü’l-evvel 1081 /  Temmuz 1670  Kostantiniyye Ferman  

155 4 Rebi’u’1-Ahir 1081 /  21 Ağustos 1670 Edirne Berat-ı şerif 

156 27 Safer 1081 /  16 Temmuz 1670 Kostantiniyye Ferman 

157 
fi-Selh-i Rebî'ü'l-âhir sene 1081 /  2 Ağustos 

1670 

Kostantiniyye Berat-ı şerif 

158 20 Cemâziye’l-âhir 1080 /  15 Kasım 1670  Kostantiniyye Berat-ı şerif 

159 3 Zî’l-hicce 1080 /  24 Nisan 1670   Selanik  Berat-ı şerif 

160 20-29 Şevvâl 1080 /  13-22 Mart 1670 Kostantiniyye   Ferman 

161 1–10 Muharrem 1081 /  21–30 Mayıs 1670  Kostantiniyye Ferman 

162 1-10 Zî’l-hicce 1081 /  11-20 Nisan 1670  Selanik Ferman 

163 13 Cemâziye’l-âhir sene 1081/ 28 Ekim 1670   -------------- Mektub 

164 27 Rebî’ü’l-evvel 1080/ 25 Ağustos 1670   Kostantiniyye   Ferman 

165 27 Rebî’ü’l-evvel 1080/ 25 Ağustos 1670 --------------- Mektub 

166 1-10 Muharrem 1081 /  21-30 Mayıs 1670 Kostantiniyye Berat-ı şerif 

167 1-10 Zi'1-ka'de 1081 /  12-21 Mart 1670  -------------- Tezkire 

168 20-29 Zi'1-hicce 1080 /  11-20 Mayıs 1670 Kostantiniyye   Berat-ı şerif 

169 27 Rebî’ü’l-evvel 1081 /  14 Ağustos 1670 Kostantiniyye  Berat-ı şerif 

170 12 Receb 1080 /  6 Aralık 1670   Kostantiniyye Ferman 

171 1-10 Şa’bân 1080 /  16-26 Aralık 1670 Niğde Tezkire 

172 17 Muharrem 1081 /  6 Haziran 1670 ------------------ Mektub 
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173 23 Rebî’ü’l-evvel 1081 /10 Ağustos 1670 Karaman Mektub 

174 20 Rebî’ü’l-evvel 1081/ 7 Ağustos 1670 Edirne  Ferman 

175 6 Rebi'u'1-Ahir sene 1081 /  23 Ağustos 1670 ------------- Mektub 

176 1 Rebi'ü’l-evvel 1081 /  19 Temmuz 1670 Kostantiniyye Berat-ı şerif 

177 20-29 Safer 1081 /  9-18 Ağustos 1670 Kostantiniyye Berat-ı şerif 

178 20-30 Muharrem 1081 /  9-19 Haziran 1670 Kostantiniyye Berat-ı şerif 

179 1-10 Muharrem 1081 /  21-31 Mayıs 1670 Kostantiniyye   Ferman 

180 27 Şevvâl 1080/ 3 Mart 1670  Kostantiniyye  Ferman 

181 29 Receb 1080 /  12 Aralık 1669  Kostantiniyye Berat-ı şerif 

182 24 Zî’l-hicce 1080 /15 Mayıs 1670  Kostantiniyye   Berat-ı şerif 

183 1-10 Muharrem 1081 /  21-31 Mayıs 1670   Kostantiniyye Berat-ı şerif 

184 27 Zi'l-ka'de l080 /  8 Nisan 1670 Kostantiniyye  Ferman 

185 29 Zî’l-hicce 1080 /  20 Mayıs 1670 ------------------ Mektub 

186 20-30 Zi'1-ka'de 1080 /  2- 12 Nisan 1670   Kostantiniyye Berat-ı şerif 

187 20-30 Zi'1-ka'de 1080 /  2-12 Nisan 1670 Kostantiniyye   Ferman 

188 1 Zi'l-hicce1080 /  22 Nisan 1670 ------------- Mektub 

189 7 Zi'1-hicce 1080 /  28 Nisan 1670  Edirne  Berat-ı şerif 

190 11 Receb sene 1081 /  24 Kasım 1670 ------------- Tezkire 

191 8 Zî’l-hicce sene 1080 /  29 Nisan 1670   Edirne   Ferman 

192 20 Receb sene 1081 /  2 Aralık 1670  ------------ Buyruldu 

193 ll Cemâziye’l-âhir 1080 /  6 Kasım 1669   Kostantiniyye Ferman 

194 ------------------------------------ ------------ Tezkire 

195 29 Cemâziye’l-âhir 1080/ 13 Kasım 1669  Kostantiniyye Berat-ı şerif 

 

14 Numaralı Şer’iye Sicil defterinde bulunan yaklaşık 624 adet belgeden 

yaklaşık 429 tanesi Konya Mahallelerinden mahkemeye intikal eden davalardırki bu 

toplam davaların oranının yaklaşık %70’inin üzerinde bir orandır. Bu defterde Konya 

Mahallelerinden 97 tanesinden mahkemeye bir şekilde dava ulaşmıştır. Bazı 

belgelerde herhangi bir mahalle ismi bulunmadan Medine-i Konya, Mahmiye-i 

Konya ya da Konya Muzafaatında diye belgeler başlamıştır. Bu durumdaki 

belgelerde mahalle ismi yerine (--------) işareti kullanılmıştır. Defter düzenli bir 

şekilde tarih kronolojisi takip etmemiştir. Muhtemeldir ki davaların sonuçları 

beklenmiştir. Merkezden gönderilen ferman, berat gibi belgeler defterin son 
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bölümlerine kaydedilmiştir. 14 Numaralı defterde mahkemeye ulaşan Konya 

mahalleleri ve adetleri aşağıdaki gibidir. 

 

Sıra No Mahalle Adı Adet 

1 Türbe-i Celaliye 25 

2 Çiftenerdüban 13 

3 Aklan 11 

4 Sadreddin Nevveralahu Te’ala Merkadehu 10 

5 Hacı Eymür 10 

6 Sadırlar 9 

7 Hoşhan 8 

8 Devle 7 

 9 Hoca Cihan 6 

10 Nehr-i Kâfur 6 

11 İbn-i Tutu 6 

12 Göktaş 5 

13 ‘Ali Şerbeti 5 

14 Hoca Hasan 5 

15 Beg-Hekim 5 

16 Fâkih Dede 5 

17 Ahmed Dede 5 

18 Aksinle 5 

19 Eflâtun 5 

20 Debbağhane 5 

21 Pürçüklü 5 

22 ‘Abdulvahid 4 

23 Türk’ali 4 

24 Seb’ahan 4 

25 Esenlü 4 

26 ‘Abdül’aziz 4 

27 Sarı Ya’kub 4 

28 Şemseddin-i Tebrizi 4 

29 İhtiyareddin 4 

30 Ulu’ırmak 4 
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31 Mu’in 4 

32 Şeyh ‘Aliman 3 

33 Piri Paşa 3 

34 Kuzkunkavağı 3 

35 Hoca Faruk 3 

36 Sinan Perakendesi 3 

37 Kerim Dede 3 

38 Akıncı Sultan 3 

39 ‘Araplar 3 

40 Kadı ‘Alimşah 3 

41 Ahmed Fâkih 3 

42 Karaciğan 3 

43 Hoca Fâkih 3 

44 Hacı Cemal 3 

45 ‘Abid 3 

46 Bag-ı Evliya 3 

47 İçkal’a 3 

48 Alaca Mescid 2 

49 Şeyh ‘osman-i Rûmi 2 

50 Kürkçü 2 

51  Karaöyük 2 

52 Bâb-ı Aksaray 2 

53 Hoca Habib 2 

54 Sarı Hasan 2 

55 Dinkeş 2 

56 Çalıkoğlidu 2 

57 Cedid-i Kurb 2 

58 Yenice 2 

59 Şeker Fûruş 2 

60 Ferhuniye 2 

61 Çıralu Mescid 2 

62 Sahip Yakası 1 

63 Kemal Garib 1 

64 Pir Esed 1 

65 Değirmenderesi 1 

66 Bordobaşı 1 
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67 Öylebanladı 1 

68 Çerkeb 1 

69 İbn-i Sâlih 1 

70 Kalecik 1 

71 Tavuk 1 

72 Şeyh Bekir 1 

73 Şeyh ‘Alemşah 1 

74 Hoca Beg 1 

75 Akşemseddin 1 

76 Kayan 1 

77 Gallecerb 1 

78 Sahip Yakası 1 

79 Çavuş 1 

80 Boladlar 1 

81 Kara Arslan 1 

82 Topraklık 1 

83 İmared 1 

84 Kayacık 1 

85 Pınarı 1 

86 Kalenderhane 1 

87 Beramani 1 

88 Muhtar 1 

89 Can Emir 1 

90 Şeyh Ahmed 1 

91 ‘Aynidar 1 

92 Şerefşirin 1 

93 Karakayış 1 

94 Şükran 1 

95 Kıymık Ahmed 1 

96 Şeyh Beg 1 

97 Pir Sultan 1 

 TOPLAM 313 

  

14 Numaralı Şer’iye Sicil defterinde Konya merkez mahallelerinin dışında 

yaklaşık 195 adet belgede de şehir dışından mahkemeye intikal edip, deftere 
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kaydedilen belgelerdir. Bu belgeler 28 ayrı noktadan mahkeme kayıtlarına girmiştir. 

Belgelerin çoğunluğunu merkezden gönderilen ferman ve beratlar oluşturmaktadır. 

Bunların dışında Konyaya bağlı kaza, nahiye, kasaba ve bunlara bağlı olan köylere ait 

belgelerdir. Bu belgelerde de düzenli bir kronoloji takip edilmemiştir. Bu çalışmada 

kaza ve kasabalara bağlı olan köylerin isimleri de çıkarılmaya çalışılıp yukarıda şehir 

dışından mahkemeye intikâl eden davalar bölümünde tablolaştırılmıştır. Burada ise 

şehir dışından mahkemeye intikâl eden davalaraın merkezleri ve o bölgeden intikâl 

eden dava yada belge sayıları tablolaştırılmıştır. Buna göre şehir dışından mahkemece 

kayıt altına alınan belgeler ve adetleri şu şekilde oluşmuştur. 

 

SIRA NO YER ADET 

1 Konstantiniyye 32 

2 Belviran 13 

3 Sudirhemi 11 

4 İnsuyu 11 

5 Ermenek 11 

6 Sahra 10 

7 Bayburd 8 

8 Anduğu 7 

9 Edirne 6 

10 Sa’idili 5 

11 Eski-il 4 

12 Danişmendlû 4 

13 Ilgın 3 

14 Hatunsaray 3 

15 Seydişehir 2 

16 Niğde 2 

17 Aladağ 2 

18 Karaman 2 

19 Turgud 2 

20 Selanik 2 

21 Kariş 1 

22 Gümüş 1 

23 Aksaray 1 
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24 Halebü’ş-Şihab 1 

25 Begşehir 1 

26 Akseki 1 

27 Ereğli 1 

28 Kilis 1 

 TOPLAM  148 
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SONUÇ 

1080-1081 (1669-1670) yıllarına ait 14 numaralı Konya Şer’iye Sicili’nde 624 

adet belge bulunmaktadır. Bu belgeler içersinde buyruldu, berat, fermanlar, 

mektuplar berat-ı şerifler bulunmaktadır. Konya şeriyye sicilinde mülk satışları 

ağırlıkta olup bunun yanı sıra miras, hibe, mehr-i mü’eccel nafaka takdiri, darp 

davaları, miras davaları gibi belgelere de rastlanılmaktadır.  

Toplumda meydana gelen yaralama, hakaret, cinayet, darp, içki içme ve zina 

gibi suçlar ihtiva eden belgeler de sicilde yer almaktadır. Sosyal düzeni bozan bu 

suçlara karşılık mahallelinin yükümlülükleri olduğu için suçlar böylelikle en aza 

indirilmeye çalışılmıştır. Bu suçları önleyen unsurlar arasında mahalleli gibi subaşı 

ve kadının da büyük sorumlulukları vardır. Bu şekilde düzen sağlanmakta ve ahengin 

uyumu için herkes eşit miktarda sorumluluk taşımaktadır. Konya ‘da yönetim kadı 

tarafından yürütülmekte, mahkeme binası Şerafettin camii yanında bulunmaktadır. 

Kadı her an her yerde davalara bakabilir, tutanak tutabilirdi. Konya kadısından başka 

naib, katib gibi diğer görevlilerde vardı. 

Konya doğu şehirlerinin güzergâhında olduğu için ticaret gelişmiştir. Ticareti 

canlı tutabilmek için bedesten, çarşı, han, gibi yerler imar edilmiştir. Konya‘da han, 

hamam, bezistan, çarşı gibi yerlerin aynı zamanda şehri oluşturan unsurlar olduğu 

göze çarpmaktadır. Buralarda yaşayan insanlar esnaflıkla uğraştıkları gibi bağ, bahçe 

ile de uğraşmaktaydılar. Çarşı, bezistan gibi yerlerde satılan mallar narha 

bağlanmıştır. Narh her yıl düzenlenmektedir. Halk narh fiyatlarını beğenmezse 

kadıya başvurabilirmektedir. Zaten narhın amacı halkın haksızlığa uğramamasını 

koruyabilmektir. Sicilimizde de narh düzenlenmiş olup o döneme ışık tutmaktadır. 

Konya‘nın dini yaşantısında ise Müslümanlarla gayrimüslimler bir aradadır. 

Genelde aralarında hiçbir sorun göze çarpmazken bazen bir birlerin küfür ettikleri ve 

darp ettikleri göze çarpmaktadır. Ancak genelde yan yana yaşadıkları ve dostça 

yaşadıkları görülmektedir. Konya ‘da aile düzeni ise İslam hukukuna göre kurulurdu. 

Ailenin kurulması aşamasında önce nişanlanma sonra ise nikâh gelmektedir. İslam 

hukukunda akdi nikâh bir resmi sözleşme içeriğidir. Konya ailesinde tek eşlilik 

hâkimi olduğu görülmektedir, çok eşlilik mümkün olduğunca az olduğu 
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gözükmektedir. Genelde çocuk sahibi olmak için çok eşli evlilik yapıldığı 

görülmektedir. Aile kurumunu korumak için vasi tayini ve nafaka takdirleri gibi 

önlemler alınmaktadır. 
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METİN 

1-1 Anadolu Kadıaskerinin Konya Umûr-ı Kısmet-i Askeriyesi 

Hakkındaki Mektûbu 

Fahrü’l-müderrisîn Yahyâ Efendi Kâmiyâb. 

Tahiyyât-ı sâfiyye ithâfıyla inhâ olunur ki fazîletli Altıparmak İbrahîm Efendi 

ricâsıyla ancak Konya Kazâsı’nın umûr-ı kısmet-i ‘askeriyesi Konya kâdısı Mustafâ 

Efendi’ye verilmişdir ba’dehu bin seksen Şevvâli gurresinden Konya Kazâsı’yla 

sancağının umûr-ı kısmet-i ‘askeriyesi cenâbınıza tefvîz olunmuş iken kâdı efendi 

fuzûlen Konya Kazâsı’nı kendisi zabt eylemiş hâlâ kemâkân Konya Kazâsı’yla 

sancağı cenâbınız üzerinedir imdi mektûbumuz vusûlünde kânûnnâme-i hümâyûn 

mantûku üzere mutlaka mevtâ-yı ‘askeriye muhallefâtını cenâbınız terkîm ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iye taksîm ve rüsûm-ı mu’tâdı ahz ve irsâl idüp 

‘askerin nikâhı ve ‘ıtknâmeleriyle vakfiye tahrîri ve esnâ-i kısmetde olan da’vâları 

görmek size müfevvezdir verese-i sıgâr olundukda yahud verese-i kibâr taleb 

etdiklerin muhallefâtı hak ve ‘adl üzere terkîm idüp ziyâde bahâ takdîr etmekden ve 

mu’tâddan ziyâde resm almakdan hazer idesiz min ba’d bunlara kâdıya ta’arruz 

etdirmeyüp ve kâdının fuzûlen aldığını ashâbinâ red itdirüp ol maddelerin bâlâda 

şerh olunduğu üzere tahrîr iktizâ ederse cadde-i hakdan udûl olunma ve’s-selâm 

hurrire fî’l-yevm ‘ışrîn min Zî’l-ka’de li-sene semânîn ve elf (20 Zî’l-ka’de 1080 / 11 

Nisan 1670). 

Mine’l-Muhlis Hâfız Mehmed el-Kâdı bi-’asker-i Anadolu 

Vasale fî (14 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe 1080 / 5 Mayıs 1670). 

 

1-2 Aksarây Haymânelerinin Rüsûm-i Ra’iyyetleri Hakkında Temessük 

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki. 

İşbu bin seksen senesinde mahsûb olmak üzere Aksarây’da olan hisse-i 

Haymâne perâkende re’âyâlarının üzerlerine edâsı lâzım gelen rüsûm-ı ra’iyyetlerin 

ve cürm-i cinâyetden ve bâd-ı hevâ ve sâyir ‘âyid ve râci’ hukûk-ı rüsûmların cem’ 

ve tahsîli içün ba’isü’l-hurûf es-Seyyid ‘Alî Çelebi’ye üç yüzyirmi esedî guruş 

üzerine der-’uhde idüp kabûl itmeğin işbu temessük tahrîr olunup yedine vakt-ı 

hacetde ihticâc oluna tahrîren fî Şevvâli’l-mükerrem li-sene semânîn ve elf (Şevvâl 

1080 / Şubat 1670). 

Halîl Ağa Haymâne Ağası hâlâ. 

Vasale fî (21 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe 1080 / 12 Mayıs 1670). 

 

1-3 Hüseyin Efendi’nin Askeri İşlerle İlgili Görevlendirilmesi ile İlgili 

Mektup 

Şerî’at-ı nisâb siyâdet-i intisâb muvakkaten İznikmid kâdısı es-Seyyid Hüseyin 

Efendi kâmiyâb tahiyyât-ı sâfiye ithafıyla inhâ olunur ki işbu sene ihdâ ve semânîn 

ve elf şehr-i Rebî’ü’l-âhir gurresinden ancak Konya Kazâsı’nın umûr-ı kısmet-i 

askeriyesi size sipâriş olunmuşdur gerekdir ki düşen mevtâ-yı askeriye muhallefâtı 
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terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iye taksîm ve rüsûm-ı mu’tadeyi ahz ve 

irsâl idesiz ve’s-selâm hurrire fî’t-târîh el-mezbûr  

el-fakîr Hafız Mehmed el-kâdı bi-’asker-i Anadolu. 

Vasale fî (20 Cemâziye’l-evvel 1081 / 5 Ekim 1670). 

 

1-4 Hüseyin Efendinin Askeri İşlerle İlgili Görevlendirilme Kapsamının 

Genişletilmesi ile İlgili Mektup 

Tabbaka aslıhü’l-mümzâ el-mahtûm nemakahü’l-fakîr ileyhi te‘âlâ Mehmed 

bin Mustafâ el-molla bi-Medîneti Edirne el-mahmiyye ufiye anhüma. 

Şerâ’it-i nisâb siyâdet-i intisâb muvakkaten İznikmid kâdısı es-Seyyid Hüseyin 

Efendi kâmiyâb tahiyyât-i sâfiyye ithâfıyla inhâ olunur ki bundan akdem Konya 

Sancağı’nın umûr-ı kısmet-i askeriyesi cenâbınıza tefvîz olunmuş idi ma’mûldür ki 

nefs-i Konya ve sancağında olan kazâlara düşen mevtâ-yı askeriye muhallefâtını 

terkîm ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer’iye taksîm ve rüsûm-ı mu’tadeyi ahz ve 

irsâl idesiz ve’s-selâm hurrire fî gurre-i Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (1 Cemâziye’l-âhir 1081 / 16 Ekim 1670). 

el-fakîr Hafız Mehmed el-Kâdı bi-’asker-i Anadolu. 

Vasale fî (16 Cemâziye’l-âhir 1081 / 31 Ekim 1670). 

 

2-1 Hocafakih Çeşmesi Evkâfının Mütevellisi 

Ilgın Kazâsı’na tâbi’ kutbü’l-‘ârifîn merkûm Hoca Fakîh Çeşmesi Evkâfı’nın 

yevmî iki akçe vazîfe ile mütevellisi es-Seyyid Mehmed da’ileri hizmet-i tevliyetde 

mecd ve sa’y ve erbâb-ı mürtezika râzı ve şükrân üzere olup her vecihle mahal ve 

müstehak iken mücerred ekl ve bel’ içün Ahmed nâm kimesne bir tarîkle berât 

itdirüb vakfa küllî gadr idüp ol vecihle ref’ olunup yine merkûm es-Seyyid 

Mehmed’e kemâkân ibkâ ve mukarrer kılınmak ricâsına iltimâsların bi’l-fi’l Ilgun 

kâdısı Ebûbekir Efendi arz itmeğin üzerine olmağla mûcibince kemâkân ibkâ ve 

mukarrer olunmak. 

Vasale fî 12 Rebî’ü’l-evvel sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 30 Temmuz 1670). 

 

3-1 Beyazi Mustafâ Efendinin Konya Kadılığına Görevlendirilmesi 

Hüve’l-fettâh bi’l-kazâyâ ve’l-ahkâmi’l-vâkı’at fî’d-def’ati’s-sâniye ledâ 

a’lemü’l-’ulema’i’l-izâm efdalü’l-fuzalâ’i’l-kirâm menba’ü’l-ulûm ve’l-fazâ’il 

ma’denü’l-me’ârif kerîmü’ş-şemâil Beyâzî Mustafâ Efendi el-kâdı bi-medîne-i 

Konya el-mahmiye hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-kadeti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (29 Zî’l-ka’de 1080 / 20 Nisan 1670).  

 

3-2 Mülk Satışı (Ev ve Ahır) 

Mahmiye-i Konya’da merhûm el-Hâc Mehmed icrâ ettirdiği çeşmeler evkâfı 

mütevellisi olan sulbî oğlu ‘Abdullah Çelebi ve Göktaş Mahallesi mütevellisi 

Mehmed ‘Alî Çelebi ibn Mustafâ Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 
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râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn Yûsuf mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı el-Hâc Mehmed mülkü ve bir tarafı Süleymân 

mülkü ve bir tarafı mezbûr ‘Alî Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

iki fevkânî oda ve bir yazlık ve bir tabhâne ve iki ahur ve bir örtme ve bir izbe ve 

havluyu müştemil menzil mukaddemâ Ferhoğlu Receb Çelebi’nin mülkü olup 

mezbûr Receb Çelebi çeşmeler vakfından yetmiş esedî guruş ve mahalle-i merkûme 

vakfından on esedî alup mukâbelesinde menzil-i mezbûru rehin vaz’ idüp vefâtından 

sonra vârisleri menzil-i mezbûru zikr olunan seksen guruş mukâbselesinde vakfa 

virüp teslîm eylemiş idi hâlâ menzil-i mezbûru tevliyetim hasebiyle mezbûr ‘Alî 

Çelebi’ye seksen esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî Çelebi 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka’de 

li-sene semânîn ve elf (28 Zî’l-ka’de 1080 / 19 Nisan 1670). 

el-Hâc ‘Osmân bin el-Hâc Mustafâ, ‘Abdusselâm Çelebi bin Mehmed, Pîrî 

Beşe ibn el-Hâc Mehmed, İbrahîm bin Ahmed, Süleymân bin ‘Alî, ‘İvaz ibn el-Hâc 

Nasûh, Mustafâ ibn el-Hâc Mustafâ. 

 

3-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkende Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan 

Emine nâm hatunun sulbî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Hasan ibn el-Hâc Emrullah mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp vâlidem müteveffiye-i merkûme muhallefâtından dokuz bin üç yüz 

akçeyi mezbûr Hasan’a teslîm eylemiş idim hâlâ meblağ-ı mezbûru taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında fî’l-vâki’ meblağ-ı mezbûr 

dokuz bin üç yüz akçeyi mezbûr Mustafâ bana virüp teslîm idüp ben dahî yedinden 

alup kabz eyledim deyu bi-tav’ihi ikrâr ve i’tiraf itmeğin ikrârı mûcibince meblağ-ı 

mezbûru mezkûr Mustafâ’ya teslîme mezbûr Hasan’a tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-

kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (28 Zî’l-ka’de 1080 / 19 Nisan 1670). 

Ahmed Halîfe el-imâm, ‘Alî bin Bostân, Mustafâ bin Bostân, İsma’îl bin 

Bostân. 

 

3-4 Yumruk İle Darb Etme 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Akçakuyu nâm karye sâkinelerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Alî 

Beg ibn Kemâl meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da 

Nehrikâfir Mahallesi sâkinlerinden Hâcı Süleymân bin Nasûh mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb günü hilâf-ı şer’ mezbûr Hâcı Süleymân bağrıma 

yumruk ile darb eyledi su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-’acz ‘ani’l-beyyine teklîf olundukda 

mezbûr Hâcı Süleymân yemînden nükul itmeğin mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (28 

Zî’l-ka’de 1080 / 19 Nisan 1670). 
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Mustafâ bin Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin ‘İvaz, Hasan Beg bin 

Mehmed Beg, el-Hâc Ahmed Efendi bin Halîl. 

 

4-1 Mülk Hibesi  

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinelerinden Elîf bint-i Mehmed 

nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sadrî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb 

‘Abdî bin ‘Abdî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ 

bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Şa’bân mülkü ve bir 

tarafı karındaşı mülkleri ile mahdûd bir ahur ve bir samanlık ve bir tabhâne ve sokak 

kapusu köşesinde bir mikdâr havluyu müştemil menzilimi mülkümden ifrâz idüp 

ba’de’t-tahliyeti’ş-şer’iye oğlum mezbûr ‘Abdî’ye hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve 

temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz eyledi ba’de’l-yevm 

mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (28 Zî’l-ka’de 1080 / 19 Nisan 1670). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Veli, Mehmed Halîfe el-imâm, Şeyh Mehmed Efendi 

bin Ezelî, ‘Abdurrahman bin Mehmed, Mûsâ Beg ibn ‘Ârif. 

 

4-2 Yumrukla Darb Etme 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb Hânî 

bint-i İsma’îl nâm hatunun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t tevkîrde mahalle-i 

merkûme sâkinelerinden Döndü bin ‘İvaz ve Neslihân bin ‘Îsâ nâm hatunlar 

mahzarlarından da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp ben hamile iken mahalle-i merkûmede 

mezbûretân Döndü bin Neslihân yumruk ile darb eylediler su’âl olunup takrîrleri 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr merkûm Hânî 

Hatun’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda huzûru müte’azzir olan gâib-i 

‘ani’l-meclis ‘Abdî bin Ahmed ve ‘Osmân bin Hâcı ve Ahmed bin ‘Abdî 

lisânlarından İmâm Ebûbekir Halîfe ibn Mehmed Çelebi ve Seyyid Hâcı Nasûh 

Çelebi ibn Seyyid ‘Abdullah ve Receb bin Hasan ve Velî Dede ibn Mehmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında biz 

şâhidleriz ki merkûmetân Döndü ve Neslihân mezbûre Satı Hatun’u yumruk ile darb 

eyledi biz gördük ve bu mezbûrun ‘Abdî ve ‘Osmân bizim huzûrumuzda şehâdet 

eylediler iktizâ ederse şehâdet eyleyemez didiler biz dahî böyle bilüp lisânlarından 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

makbûle olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (28 Zî’l-ka’de 1080 / 19 Nisan 1670). 

Receb Çelebi bin Hâcı ‘Abdurrahman, Mehmed Dede Ramazân, Hüseyin Beg 

Murâd. 

 

4-3 Vakıf Mahsûlünden Hisse Alınması 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ’ ve tahrîri içün bu fakîr ve Karaman 

mütesellimine hitâben emr-i şerîf-i ‘âlîşân vârid olmağın imtisâlen lil-emri’l-’âlî hâlâ 

Karaman mütesellimi olan iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa zîde kadruhu 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn buyurulan Receb Ağa müzâheretiyle 
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Anduğu Kazâsı’na tâbi’ Kınık nâm karye sâkinlerinden Receb bin Mahmûd nâm 

kimesne Medîne-i Niğde sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb es-Seyyid ‘Alî Çelebi ibn 

es-Seyyid ‘Abdulvehhâb ve Habîb bin Mehmed ve Mehmed bin ‘Abdurrahîm ve 

Fazlullah bin Carullah nâm kimesneler meclis-i şer’-i şerîfe ihzâr ve mahzarlarında 

takrîr-i kelâm idüp merhûm Şeyh Çelebi ibn Dâvud Çelebi benim ecdâdım merhûm 

Şeyh Muhlisa ve ba’dehu evlâdın evlâdına vakıf-ı ta’yîn eylediği İlbasan ve Musâncı 

karyeleri mahsûlünü mezbûr Seyyid ‘Alî Çelebi ben mütevelli oldum deyu mezbûrûn 

Habîb ve Mehmed ve Fazlullah biz (silik) deyu zabt ve ekl ve bel’ eylemeleriyle ben 

âsitâne-i sa’âdet varup i’lâm eylediğimde yedime emr-i şerîf verilüb ber-mûcib-i 

emr-i ‘âlî husûs-ı mezbûru teftîş ve su’âl olundukda mezbûr Seyyid ‘Alî Çelebi 

merhûm Hond Hatun vakfı mütevellisi ve mezbûrûn Habîb ve Mehmed ve Fazlullah 

Hond Hatun Zâviyesi’ne şeyh olanların takrîri olup sâlifü’z-zikr karyelerin 

mahsûlünü Hond Hatun Zâviyesi şeyhi zabt ve ekl eylediği ma’lûmum olup 

mezbûrun dahî min ba’d müdâhale eylemedik ‘alâkamız yokdur Şeyh Muhlis 

vakfında dimeleriyle husûs-ı mezbûra müte’allık mezbûrun Seyyid ‘Alî ve Habîb ve 

Mehmed ve Fazlullah nâm kimesnelerde da’vâ ve nizâ’ım yokdur ba’de’l-yevm 

da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (29 Zî’l-ka’de 1080 / 20 Nisan 1670). 

Fahrü’l-a’yân Süleymân Beşe Serdâr-ı Sâbık, ‘Osmân Ağa bin Mustafâ Beg, 

Mehmed bin Ramazân, Ca’fer Beşe bin el-Hâc Veli. 

 

5-1 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Ümrân bin 

Halîl meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi’atü’l-kitâb Müslime nâm 

hatun tarafından tasdîke vekîl-i şer’îsi olan karındaşı Hasan mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Müslime Hatun ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan 

mehr-i mü’ecceli ve mu’accelesi olan eşyâsı ve nafaka-i ‘iddeti ve me’ûnet-i süknâsı 

mukâbelesinde yedimden iki bin beş yüz akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan 

zimmeti ibrâ ve iskât eylemekle ben dahî merkûme Müslime Hatun’u muhâla’a idüp 

kat’-ı ‘alâka eyledim ba’de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini 

dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka’de li-sene semânîn ve elf (29 Zî’l-

ka’de 1080 / 20 Nisan 1670). 

es-Seyyid Kalender Çelebi Kalender, Süleymân Halîfe Ebûbekir, 

‘Abdurrahman bin Mûsâ, Eyûb bin Yûsuf. 

 

5-2 Vakıf Mahsûlünden Hisse Alınması 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ’ ve tahrîri içün bu fakîre ve Karaman 

mütesellimine hitâben emr-i şerîf-i ‘âlîşân vârid olmağın imtisâlen lil-emri’l-’âlî hâlâ 

Karaman mütesellimi olan iftihârü’l-emâcid-i ve’l-ekârim Mehmed Ağa zîde 

kadruhu tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn buyurulan Receb Ağa 

müzâheretiyle Endoğu Kazâsı’na tâbi’ Kınık nâm karye sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 
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Receb bin Mahmûd nâm kimesne Medîne-i Niğde sâkinlerinden olup merhûme Hond 

Zâviyesi şeyhi olan fahru’s-sulehâ Şeyh Hâmid Efendi ibn Lütfullah ve mütevellisi 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi ibn Seyyid ‘Abdulvehhâb nâm kimesneleri meclis-i şer’-i 

şerîfe ihzâr ve mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp Merhûm Şeyh Çelebi ibn 

Dâvud Çelebi benim ecdâdım merhûm Şeyh Muhlisa ve ba’dehu evlâd-ı evlâdına 

vakf ta’yîn eylediği İlbasan ve Musâncı nâm karyeler mahsûlünü mezbûr Şeyh 

Hâmid Efendi ben şeyh oldum ve merkûm Seyyid ‘Alî Çelebi ben mütevelli oldum 

ve evlâdız deyu zabt ve ekl ve bel’ idüp ben müdâhale ve evlâdiyetimi münkir 

olmalarıyla âsitâne-i sa’âdet varup i’lâm eylediğimde yedime emr-i şerîf verilüb ber-

mûcib-i emr-i şerîf ve sûret-i defter-i hâkânî ben Şeyh Muhlis evlâdından olduğumu 

Anduğu Kâdısı fazîletli Hasan Efendi huzûrunda mezkûrân Şeyh Hâmid Efendi ve 

Seyyid ‘Alî Çelebi muvâcehelerinden isbât idüp yedime hüccet-i şer’iye verilmiş 

iken mahsûl-i vakfdan hissemi virmediler su’âl olunup takrîrleri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Şeyh Hâmid Efendi ve Seyyid ‘Alî 

Çelebi cevâblarında fî’l-vâki’ mezbûr Receb Şeyh Muhlis evlâdındandır ve yedinde 

olan hüccet-i şer’iye bizim muvâcehemizde oldu deyu bi-tav’iha ikrâr ve i’tirâf 

itmeğin mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî gurre-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (1 Zî’l-hicce 1080 / 22 Nisan 1670). 

 Fahrü’l-a’yân Süleymân Beşe ibn Mahmûd, Mahmûd Dede bin Ramazân, es-

Seyyid Mehmed Çelebi bin Seyyid Mustafâ, Habîb bin Mehmed. 

 

5-3 Fi’l-i Şenî’ Kasdıyla Yapışma 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Göğercinlik nâm 

karye sâkinlerinden Seyyid ‘Ömer Seydi ibn Yûnus meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid Yûnus Çelebi ibn Seyyid Mehmed mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Seyyid Yûnus Çelebi sagîr oğlum 

gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Seyyid Hasan’a fi’l-i şenî’ kasdıyle yapışdı deyu da’vâ 

eylediğimde mezkûr Seyyid Yûnus inkâr idüp ityân-ı beyyine içün bana mehl-i şer’î 

verilüb hâlâ mehl-i şer’î temâm olup ityân-ı beyyineden ‘âciz ve kasır olmam ile 

da’vâ-yı merkûmeden mezbûr Seyyid Yûnus Çelebi’nin zimmetini ibrâ ve iskât idüp 

mukaddemâ mezbûr Seyyid Yûnus Çelebi’yi ihzâr-ı şer’ içün harc ve sarf eylediğim 

yediyüz akçeyi yedinden alup kabz eyledim min ba’d da’vâ ve nizâ’ım ve ‘alâkam 

kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersem lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve 

elf (2 Zî’l-hicce 1080 / 23 Nisan 1670). 

 Fahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi, Fahrü’l-meşâyih eş-Şeyh Mustafâ 

Efendi, Zehrü’l-meşâyih eş-Şeyh Mehmed Efendi, Fahrü’s-sâdât Seyyid Süleymân 

Çelebi ibn Üveys, es-Seyyid Sinân Çelebi ibn es-Seyyid Hüseyin, es-Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Halîl, el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc Halîl. 

 

6-1 Vakıf Karyelerin Mahsûlünün Zabt Edilmesi 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ’ ve tahrîri içün bu fakîre ve Karaman 

mütesellimine hitâben emr-i ‘âlîşân vârid olmağın imtisâlen lil-emri’l-’âlî hâlâ 



 

 

69 

Karaman mütesellimi olan iftihürü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa zîde kadruhu 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn buyurulan Receb Ağa müzâheretiyle 

Anduğu Kazâsı’na tâbi’ Kınık nâm karye sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Receb bin 

Mahmûd nâm kimesne Medîne-i Niğde sâkinlerinden olup merhûm Hond Hatun 

Zâviyesi şeyhi olan fahrü’s-sulehâ Şeyh Hâmid Efendi ibn Lütfullah meclis-i şer’-i 

şerîfe ihzâr ve mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp merhûm Şeyh Çelebi ibn 

Dâvud Çelebi benim ecdâdım merhûm Şeyh Muhlis ve ba’dehu evlâd-ı evlâdına vakf 

ta’yîn eylediği İlbasan ve Musâncı karyeleri mahsûlünü mezbûr Şeyh Hâmid Efendi 

zabt ve ekl ve bel’ idüp ben evlâdiyet üzere hissemi taleb eylediğimde virmekde 

muhâlefet ider yedimde olan emr-i şerîf ve sûret-i defter-i hâkânî mûcibince su’âl 

olunup takrîri tahrîr ve ihkâk-ı hak olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Şeyh Hâmid Efendi cevâbında zikr olunan İlbasan ve Musâncı nâm karyeler 

mahsûlünü zabt eyledim deyu inkâr itmeğin mezkûr Receb’den müdde’âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin İbrahîm ve 

Habîb bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Receb’in ceddi olan Şeyh Muhlis vakfı 

olan İlbasan ve Musâncı nâm karyenin mahsûlünü bu ana gelince mezbûr Şeyh 

Hâmid Efendi zabt ve ekl ider deyu bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın 

zikr olunan karyeler mahsûlünden mezbûr Receb’e isâbet iden hissesini virmeğe 

mezbûr Şeyh Hâmid Efendi’ye tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (29 Zî’l-ka’de 

1080 / 20 Nisan 1670). 

Fahrü’l-a’yân Süleymân Beşe, ‘Osmân Ağa Muhtesib, Ca’fer Beşe, Hâcı Veli, 

Hüseyin (bin) Durmuş. 

 

6-2 Yapılan Ta’mîrât ve İnşââatın Masraflarının Tesbîti 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Sefer bin 

Hasan meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp zevcem ‘Âyşe bint-i 

‘Abdulkerîm ve kızı Râbi’a’nın menzilleri içine rızâlarıyla bir fevkânî örtme ve 

tahtânî bir izbe ve içine bir anbar müceddeden binâ eyledim ve ara divarını ta’mîr 

eyledim ve bir kuyu kazdırdım hâlâ bu Cemîle’ye harc ve sarf eylediğim akçemi 

almak lâzım gelmekle cânib-i şer’den üzerine varılup mi’mârbaşı ve sâ’ir 

muhammen tahmîn eyledikleri tahrîr olunmak matlûbumdur didikde savb-ı şer’den 

Mevlânâ es-Seyyid ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda isimleri mestûr 

olan müslimîn ve Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ile menzil-i mezbûrun üzerine varılup 

nazar eylediklerinde cümlesin dörtbin beş yüz akçeye ancak binâ ve ta’mîr olunur 

deyu her biri ikrâr eylediklerin mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba’dehu 

meclis-i şer’a gelüp ‘âlâ vukû’a ihbâr itmeğin meblağ-ı mezbûru merkûm Sefer’e 

teslîme tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (2 Zî’l-hicce 1080 / 23 Nisan 1670). 

 Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân, el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, İsma’îl bin 

‘Alî,  Hâcı Şahin bin Sinân, Mustafâ. 
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6-3 Mülk Satışı (Bağ) (Babanın Ölümü İle Satışdan Para Talebi) 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden el-Hâc Kemâl 

nâm kimesnenin sulbî kebîr oğulları Hüseyin ve Hasan meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Marzıye bint-i Hızır nâm hatun mahzarında her biri 

da’vâ ve takrîr-i-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûr hâl-i hayâtında Gödene 

nâm karyede vâki’ bir tarafı mezbûre Marzıye mülkü ve bir tarafı İnkaya ve bir tarafı 

çay ve bir tarafı Mehmed Beşe mülkü ile mahdûd eşcârı müştemil iki buçuk tahta 

bağını bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile dört bin akçeye mezbûre Marzıye’ye bey’ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eyledikden sonra meblağ-ı mezbûrdan üç bin 

yediyüz atmış akçesini yine babamız mezbûr el-Hâc Kemâl mezkûre Marzıye 

yedinden alup kabz idüp iki yüz kırk akçe olmak üzere on beş semeni merkûmenin 

zimmetinde bâkî iken babammız mezbûr el-Hâc Kemâl vefât idüp biz vârisleri 

olmamız ile meblağı bâkî on beş semeni taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûre Marzıye cevâbında fî’l-vâki’ bağ-ı mezbûru dört bin akçeye 

mezbûrân Hüseyin ve Hasan’ın babaları mezkûr el-Hâc Kemâl’den iştirâ eyledim 

lâkin semeni olan meblağ-ı mezbûru bi’t-temâm mezbûr el-Hâc Kemâl’e edâ ve 

teslîm eyledim dimeğin eserü’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr merkûme Marzıye’den 

takrîr-i meşrûhuna mutâbık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc 

‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca ve Mehmed bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-hakîka mezbûr el-Hâc Kemâl 

hâl-i hayâtında mezbûre Marzıye’ye bey’ eylediği bağ-ı mezbûrun semeni olan dört 

bin akçeyi merkûme Marzıye yedinden bizim huzûrumuzda bi’t-temâm alup kabz 

eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mezbûrân Hasan ve 

Hüseyin bî-vech mu’ârazâdan men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-kadeti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (27 Zî’l-ka’de 

1080 / 18 Nisan 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi Sarac-zâde, Zehrü’l-eşbâh Süleymân 

Serdâr-ı sâbık, ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg, el-Hâc ‘Osmân Mi’mârbaşı. 

 

7-2 Vakıf Karyelerin Mahsûlünün Zabt Etme 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın istimâ’ ve tahrîri içün bu fakîre ve Karaman 

mütesellimine hitâben emr-i şerîf-i ‘âlîşân vârid olmağın imtisâlen lil-emrillahi’l-âlî 

hâlâ Karaman müteSelîmi olan kıdvetü’l-’a’yân Mehmed Ağa zîde kadruhu 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn buyurulan Receb Ağa müzâheretiyle 

Anduğu Kazâsı’na tâbi’ Kınık nâm karye sâkinlerinden Receb bin Mahmûd nâm 

kimesne Medîne-i Niğde sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Şeyh Hâmid Efendi ibn 

Lütfullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ceddim merkûm şeyh Muhlisa ve 

ba’dehu evlâd-ı evlâdına vakf olan İlbasan ve Musâncı nâm karyeler mahsûlünü 

mezkûr Şeyh Hâmid Efendi ibn Şeyh Muhlis evlâdım deyu zabt ve ekl idüp bana 

evlâdın hissemi virmemekle ben âsitâne-i sa’âdete varup ahvâlimi i’lâm eylediğimde 

yedime emr-i şerîf verilüb ber-mûcib-i emr-i şerîf ve sûret-i defter-i hâkânî ben Şeyh 

Muhlis evlâdından olduğumu Anduğu kâdısı fazîletlü Hasan Efendi huzûrunda 

mezbûr Şeyh Hâmid Efendi muvâcehesinde isbât idüp yedime hüccet-i şer’iye alup 

ve ba’dehu mahmiye-i Konya’ya gelüp zikr olunan İlbasan ve Musâncı nâm karyeler 
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mahsûlünü mezkûr Şeyh Hâmid Efendi zabt eylediğini isbât eylediğimde araya 

muslihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup ben bu ana 

gelince zikr olunan karyeler mahsûlünde bu ana gelince evlâdiyet üzere isâbet iden 

mahsûlden fâriğ olup ve mezkûr Şeyh Hâmid Efendi mübâşir ve mütesellim mûmâ-

ileyhin harcını çekmek üzere ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde ben dahî sulh-ı mezbûru 

kabûl idüp bu güne gelince mahsûl-i mezbûrdan bana isâbet iden hissemden fâriğ 

olup zimmetini ibrâ eyledim min ba’d hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (4 Zî’l-hicce 1080 / 25 Nisan 1670). 

Ahmed Çelebi Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, Habîb bin Mehmed, Mehmed 

bin İbrahîm. 

 

7-3 Mülk Satışı (Tarla) 

Mahmiye-i Konya’da Mu’în Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mustafâ Çelebi 

ibn ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Abdî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Abdan 

kurbunda vâki’ bir tarafı Abdan ve bir tarafı Himmet oğlu mülkü ve bir tarafı 

Cânbaba mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd be-her sene Türbe-i Celâliye 

Vakfı’na on altı akçe icâresi olan dört dönüm tarlamı mezbûr Mustafâ’ya kırk bir 

esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm- mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (4 Zî’l-hicce 

1080 / 25 Nisan 1670). 

Mehmed Halîfe bin Mustafâ, Mehmed Halîfe ibn ‘Îsâ Halîfe,  es-Seyyid Nasûh 

bin ‘Alî, ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc Mehmed, ‘Abdulkerîm bin Mehmed, ‘Abdî bin 

Ahmed, Velî Beg ibn Mehmed. 

 

8-1 Bağ Yolu İhtilâfı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olmağın 

mahmiye-i Konya zeylinde Kiraslı nâm mevzi’de vâki’ Safer veled-i Karagöz nâm 

zimmînin bağına varup ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda Şivân veled-i Karaoğlan ve 

Erakil veled-i Masraf ve Kumlu veled-i Hâcir nâm zimmîler meclis-i ma’kûd-ı 

mezbûrda râfi’ü’l-kitâb mezbûr Safer zimmî muvâcehesinde üzerine her biri da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp bizim mülk bağımızın kadîmden mezbûr Safer zimmî bağı içinde 

mürûr ve ‘ubûr idicek tarîkimiz var iken mürûr ve ‘ubûrumuza mezbûr Safer zimmî 

mâni’ olur su’âl olunup takrîri tahrîr olunmak matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Safer zimmî inkâr ile cevâb virmekle araya muslihûn tavassut idüp es-

sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup mezbûr Safer zimmî bağ ve 

menzilinin garb tarafından vâki’ tarîk-i ‘âmme muttasıl mülk evinden bağ divarına 

varınca tûlen yüz yirmi ayak ve arzen on ve bağı içinde on ayak yer mürûr ve ‘ubûr 

eylemek üzere bize virüp teslîm idüp biz dahî mürûr ve ‘ubûr eylemek üzere kabûl 

eyledikde ba’de’l-yevm bi-tarîki’s-sulh verilen yerde bağlarımda mürûr ve ‘ubûr 
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idecek olup bâkî da’vâ ve nizâ’ım kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (2 Zî’l-hicce 1080 / 23 Nisan 1670). 

Receb Çelebi bin Hâcı ‘Abdurrahman, Mehmed Çelebi (bin) Hüdâ virdi, 

Mehmed Çelebi (bin) Hâcı ‘Abdurrahman, Mehmed Çelebi Du’âcı-zâde, Mehmed 

bin ‘Abdullah. 

 

8-2 Alacak Da’vâsı 

Mü’mine’nin vekîli Mahmûd Ağa  /  ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem fevt olan Yûsuf Beg ibn Mehmed’in zevce-i metrûkesi Mü’mine bint-i 

İbrahîm nâm hatun tarafından ibrâ-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Bayram Efendi ibn Mustafâ ve Mustafâ bin 

Süleymân şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Mahmûd Ağa ibn ‘İbâdullah 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun li-ebeveyn karındaşı 

râfi’ü’l-kitâb ‘Osmân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme Mü’mine’nin zevci müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde 

mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan yirmi bin akçe mehr-i mü’eccelini ve 

muhallefâtından irsen intikâl iden hisse-i şâyi’a-yı şer’iyesi mukâbelesinde bi-

tarîki’t-tehârüc muhallefât-ı mezbûrdan Altunpâ nâm mevzi’di vâki’ bir tarafı 

Mü’ezzin Memiş bağı ve bir tarafı İbrahîm Beşe bağı ve bir tarafı Nûrullah bağı ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve bir tabhâne ve havlu ve arz-ı hâliye ve 

eşcârı müştemil bağı ve bir kelâm-ı ‘izzet ve bir yeşil çukaya kablı dilki kürkü ve 

üçbin akçe ve bir kırmızı sofa kablı dilki kürkü ve dört keyl buğday ve onda olan 

hırdavât beyti alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan zimmetini ibrâ eyledi min ba’d 

hak ve ‘alâkası kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ 

idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (4 Zî’l-hicce 1080 / 25 Nisan 1670). 

‘Alî Beg ibn Mehmed, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Mustafâ 

Ağa ibn ‘Abdullah, Şâhidsur Beg bin Îvâd, Mehmed bin Yahyâ, Mahmûd bin 

İsma’îl. 

 

8-3 Ra’iyyet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Tekye nâm karye 

sipâhîsi râfi’ü’l-kitâb Mustafâ Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i 

Celâliye Mahallesi sâkinlerdinden işbu Velî bin ‘Ömer bin ‘Osmân mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Velî benim ra’iyyet ve ra’iyyetim evlâdından 

olmağla resm-i ra’iyyet taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed bin Mustafâ ve İbrahîm bin 

‘Ârif nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Velî mezkûr Mustafâ Beg’in ra’iyyeti ve ra’iyyeti 

oğludur bu ana gelince Tekye sipâhîsi olanlara resm-i ra’iyyet viregelmişdir bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 
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şehâdetleri hayyiz i kabûlde vâkı’a olmağın resm-i ra’iyyeti kânûn üzere teslîme 

mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-kaleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (26 Zî’l-ka’de 1080 / 17 Nisan 1670). 

 Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Hasan bin Mehmed, Hüseyin bin ‘Alî, 

Hüseyin bin Durmuş ve gayruhum. 

 

9-1 Mülk Satışı (Ev Hissesi) 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden İsma’îl bin ‘Ömer 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb İbrahîm Efendi 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı tarîk-i 

hâs bir tarafı mezbûr İbrahîm Efendi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

menzilden benim mu’ayyen olan bir izbe ve bir mikdâr havlumu mezkûr İbrahîm 

Efendi’ye yirmi esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İbrahîm Efendi 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (3 Zî’l-hicce 1080 / 24 Nisan 1670). 

Süleymân Beşe ibn Mahmûd, Ca’fer Beşe ibn el-Hâc Veli, Halîl bin ‘Ömer, 

Hüseyin bin Sefer. 

 

9-2 Bağ Yolu İhtilafı Da’vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olmağın 

mahmiye-i Konya zeylinde Kiraslı nâm mevzi’de vâki’ Safer veled-i Karagöz nâm 

zimmînin yanına varup ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda ashâb-ı hâze’l-kitâb Şirvân 

veled-i Karaoğlan ve Erakil veled-i Hâcir nâm zimmîler meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda 

merkûm Safer zimmî muvâcehesinde üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bizim 

mülk bağımızın kadîmden mezbûr Safer zimmî bağı içinde mürûr ve ‘ubûr idecek 

tarîkimiz var iken hâlâ mürûr ve ‘ubûrumuza mezbûr Safer zimmî mâni’ olur su’âl 

olunup takrîri tahrîr olunmak matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Safer zimmî inkâr ile cevâb virmekle araya muslihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-

ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil muttasıl mülk evinden ve bağı divarına varınca tûlen yüz 

yirmi ayak ve arzen on ve bağ içinde on ayak biz mürûr ve ‘ubûr itmek üzere virüp 

teslîm idüp biz dahî mürûr ve ‘ubûr eylemek üzere kabûl eyledik didiklerinde 

mezbûr Safer zimmî dahî mürûr ve ‘ubûru içün tûlen yüz yirmi ayak ve arzen on 

ayak yeri  virdim ‘alâkam kalmadı mürûr eylesün didikde tarafeynin rızâsıyla li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (2 Zî’l-hicce 1080 / 23 Nisan 1670). 

Receb Çelebi (bin) Hâcı ‘Abdurrahman, Mehmed Çelebi (bin) Hüdâverdi, 

Mehmed Çelebi (bin) Hâcı ‘Abdurrahman, Mehmed Çelebi Du’âcı-zâde, Mehmed 

bin ‘Abdullah. 
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9-3 Hıyânet Kasdı ile Eve Girme İddeası 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Koçaç nâm karye sâkinlerinden Hasan bin Satılmış 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mevlûd bin Mehmed 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Mevlûd benim 

menzilime muttasıl karındaşımın menziline hıyânet kasdıyla dâhil olmuş su’âl 

olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’t-tasdîk mezbûr Mevlûd 

cevâbında mukaddemâ husûs-ı mezbûr Gaferyâd kâdısı fazîletlü Hüseyin Efendi 

huzûrunda şer’ ile görülüp isbâta kâdir olmamağla bana yemîn virüp hüccet-i şer’iye 

almuşdur deyu ibrâ idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mezbûr Hasan hâlâ 

şâhidlerim vardır deyu beş gün mehl alup beş gün temâmına değin gelmezsem 

yedine hüccet viresiz diyüp mehl-i şer’î temâm olup merkûm Hasan gelmemekle 

hıfzen lil-makâl bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (7 Zî’l-hicce 1080 / 28 Nisan 1670). 

Ahmed Çelebi (bin) Cihângîr, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

9-4 Bıçakla Darb ve Yaralama Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin (boş) 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî nâm kimesne tarafından 

vekîl-i şer’îsi vâlidesi Nisâ bint-i Hüseyin nâm hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp bundan akdem mezbûr ‘Alî benim kolumu bıçak ile darb ve mecrûh idüp 

mehlem bahâdan yedinden üç yüz akçe aldım bâkisini taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl merkûm Nisâ Hatun cevâbında meblağ-ı mezbûr üç yüz akçe 

yedinden bi-tarîki’s-sulh alup oğlum mezbûr ‘Alî’nin zimmetini ibrâ ve iskât idüp 

min ba’d da’vâ ve nizâ’ım kalmadı deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr 

merkûme Nisâ Hatun takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Şeyh ‘Alî Efendi ibn Îvâd ve Velî bin Sefer Beşe nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr 

Ahmed bizim huzûrumuzda mezkûr ‘Alî’den mehlem bahâ taleb iderin bi-tarîki’s-

sulh yedinden üç yüz akçe alup kabz idüp mâ’adâdan mezbûr ‘Alî’nin zimmetini ibrâ 

idüp bâkî da’vâm kalmadı didi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eyledikde şehâdetleri makbûle olmağın da’vâ-yı merkûmdan 

mezbûr Ahmed men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (6 Zî’l-hicce 1080 / 27 Nisan 1670). 

Hasan bin Ahmed, Hüseyin bin Durmuş, Ken’ân bin ‘Abdullah. 

 

10-1 Kâdıya Rüşvet Verme İddiası 

Mahmiye-i Konya’da Türk’alî Mahallesi’nde vâki’ râfi’ü’l-kitâb el-Hâc 

İbrahîm ibn el-Hâc Ahmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Ahmed 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed işbu hâzır-ı bi’l-meclis 

olan Yahyâ Efendi ile da’vâsı olmağın mahkeme-i şerîfde hücceti nazar olunmak 

içün mahkemede alıkonmakla bana mezbûr Mehmed hücceti sen alıkodurdun kâdıya 

beş guruş rüşvet virdin beglerbegiye seni tağrîm itdireyim didi su’âl olunup takrîri 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Mehmed ibn el-Hâc İbrahîm ve diğer Mehmed ibn el-
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Hâc İsma’îl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Mehmed bizim huzûrumuda mezkûr el-Hâc 

İbrahîm’e sen kâdıya beş guruş rüşvet virdin hücceti mahkemede alıkoydurdun 

beglerbegiye tağrîm itdireyim didi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-

i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (2 Zî’l-hicce 1080 / 23 Nisan 1670). 

Mustafâ Çelebi bin Seyyid Mehmed, Hâcı ‘Osmân bin Hüdâverdi, Ahmed Ağa 

ibn Eymîr Ağa, Mustafâ bin el-Hâc ‘Osmân, Şeyhî Çelebi-zâde.  

 

10-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Safer  /  bey’-i menzil  /  Karagöz. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul’azîz Mahallesi sâkinlerinden Safer veled-i 

Karagöz nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî kebîr oğlu râfi’ü’l-

kitâb Karagöz nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Mehmed Çelebi ve Receb mülkleri ve bir tarafı konak evi 

ve bir tarafı Budak zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd fevkânî bir 

oda ve iki tabhâne ve bir izbe ve bir kilar ve havluyu müştemil menzilimi mezkûr 

Karagöz zimmîye atmış beş esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Karagöz yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz idüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe-t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min şehr-i Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene semânîn ve elf (7 Zî’l-hicce 1080 / 28 Nisan 1670). 

‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, İbrahîm ibn Süleymân, Süleymân bin ‘Alî, 

Mahmûd Çelebi bin ‘Abdullah, el-Hâc Mehmed ibn el-Hâc Şa’bân, Mehmed Çelebi 

bin İbrahîm, Ahmed Çelebi ibn Mehmed Çelebi. 

 

10-3 Kırkışla Mezrasının Mahsûlünü Kabz Etmek 

İnsuyu Kâza’sına tâbi’ Buluk nâm karye sâkinlerinden Receb bin İbrahîm ve 

Ebûbekir bin ‘Abdullah ve İslâm ibn Mehmed ve Bektâş bin Ramazân ve Gökdede 

bin Îvâd nâm kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kazâ-i merkûma 

tâbi’ Kırkışla nâm mezra’a sipâhîsi râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-a’yân Mustafâ Ağa ibn 

Eyûb Çelebi mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zikr olunan Kırkışla 

mazra’ası At-çeken yurdu olmak ile üç senedir zirâ’at ve hırâset idüp mahsûlünü zabt 

ve kabz eylemişdir hâlâ mezbûr Mustafâ Ağa mezra’a-i merkûme benim tîmârımdır 

deyu sûret-i defter-i hâkânî ibrâz idüp üç senelik ‘öşrün bizden taleb eyledikde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mustafâ Ağa’ya yüz keyl buğday 

virüp teslîm eyledik ol dahî kabûl ve kabz eyledi ve mezra’a-i merkûme tîmârıdır 

min ba’d da’vâ ve nizâ’ımız yokdur didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min şehri Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (7 

Zî’l-hicce 1080 / 28 Nisan 1670). 
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Fahrü’l-a’yân ‘Osmân Ağa bin Mustafâ, es-Seyyid Velî Çelebi (bin) es-Seyyid 

Mustafâ, ‘Alî Beg (bin) Mehmed, Eyûb Çelebi (bin) Hâcı Yahyâ, Mehmed bin 

Şa’bân. 

 

10-4 Cüzzâm Hastalığına Mübtela Olma 

Açıkbaş  /  Şa’bân. 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ Sırçalu Sultân tekyenişîni olan Açıkbaş Dede 

meclis-i şer’-i hatîrda Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Celâlî nâm karye sâkinlerinden 

râfi’ü’l-kitâb Şa’bân bin Mehmed nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr Şa’bân cüzzâm zAhmedine mübtelâ olmağla tekke-i merkûmede Dede 

ile ma’â sâkin olmasını taleb iderin didikde hekîmbaşı Halîl Çelebi meclis-i şer’a 

ihzâr olunup mezbûr Şa’bân’ın a’zâsına nazar eyledikde mezbûr Şa’bân mübtelâ 

olduğu maraz cüzzâm değildir tuzlu balgamdır deyu ihbâr itmeğin da’vâ-yı 

merkûmeden mezbûr Açıkbaş men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (12 Zî’l-hicce 1080 

/ 3 Mayıs 1670). 

Hamza bin Hâcı Mahmûd, Alî bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hasan 

bin Durmuş.  

 

10-5 Alacak Da’vâsı  

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mütesellim olan kıdvetü’l-emasil ve’l-akrân 

Mehmed Ağa adamlarından Velî Beg ibn ‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hasan bin ‘Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

bundan akdem mezbûr Hasan’a beş esedî ve üç rub’ guruş ve iki sade bıçak ve bir 

gümüşlü bıçak ve yirmi beş semen kıymetli bir kırmızı çakşır ve sekiz semen 

kıymetli bir yarım mukaddem ve iki buçuk guruş kıymetli bir kırmızı mukaddem 

kuşak virüp teslîm idüp hâlâ da’vâ eylediğimde dört guruşu ikrâr idüp mâ’adâsını 

inkâr etmekle bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Hasan yedinden dört 

guruş ve bir gümüşlü bıçak alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan fâriğ olup mezbûr 

Hasan’ın zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min ba’d hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-

yevm bu husûsa müte’allık bir tarîkle da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (13 Zî’l-hicce 

1080 / 4 Mayıs 1670). 

Süleymân Çelebi bin Mahmûd, İsma’îl bin Mustafâ, Fahrü’l-meşâyih Ahmed 

Efendi ibn el-Hâc Veli, Mehmed bin ‘Abdullah. 

 

11-1 Nikâh Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa’îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi’ Sarâycık nâm 

karye sâkinelerinden İsmîhân bint-i (boş) nâm bikr-i bâliğa meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Lâdik nâm karye sâkinlerinden Süleymân bin Ramazân nâm 

kimesne üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir buçuk sene 

mukaddem üvey babam Mehmed nâm kimesne ben sagîre iken mezkûr Süleymân 
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beni ‘akd-ı nikâh eylemiş hâlâ ben ‘âkıl ve bâliğ olduğum sâ’at ‘akd-ı mezbûru kabûl 

eylemedim fesh eyledim yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince icrâ-yı şer’ 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Süleymân cevâbında târîh-i 

mezbûrda merkûme İsmîhân’ı hâzır-ı bi’l-meclis olan vâlidesi Döne bint-i Mehmed 

nâm hatun izni ile dört bin akçe mehr-i mü’eccel ile bana ‘akd-ı nikâh ol dahî deyu 

cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk merkûme Döne Hatun ‘akd-ı mezbûra benim iznim 

yokdur deyu inkâr itmekle mezbûr Süleymân’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin târîh-i mezbûrda 

merkûme İsmîhân’ı mezbûr Süleymân’a akd-ı nikâha izn virmediğine merkûme 

Döne Hatun’a ve bâliğa olduğu hâlde mezbûru kabûl eylemeyüp fesh eylediğine 

mezbûr İsmîhân’a yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîni’l-

’azîm itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (12 zi’lhice 1080 / 

3 Mayıs 1670).  

Mustafâ bin Mehmed, Sefer bin Mehmed, ‘Abdullah bin ‘Alî, Seyyid Ahmed. 

 

11-2 Mülk Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da Akıncısultân Mahallesi sâkinelerinden Zeyni bint-i 

Hüseyin nâm hatun tarafından hibe-i âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-i hüccete vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan İbrahîm bin Ahmed ve Mustafâ bin ‘Alî 

şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Ebûbekir ibn Hâcı Mehmed meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî oğlu râfi’ü’l-kitâb Hüseyin bin İbrahîm mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme beni mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Râzıye Hatun mülkü ve bir tarafı Çancı mülkü ve bir 

tarafı Hâcı İsma’îl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd şimâl tarafından bir 

sofa ve bir tabhâne ve kaysı ağacı tarafından kapuya varınca eşcârı ve kapuyu 

müştemil bir mikdâr havluyu mülkünden ifrâz idüp ba’de’t-tahliyeti’ş-şer’iye oğlu 

mezbûr Hüseyin’e hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve teslîm idüp ol dahî mevki’-i 

hibede ithâb ve kabz idüp ba’de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didi didikden sonra mezbûr Huseyin dahî iki garar buğday ve 

bir kaftan ve bir zıbun ve bir babuç ve bir gömlek vâlidem merkûme Zeyni Hatun’a 

hibe ve teslîm eyledim didikde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (8 Zî’l-hicce 1080 / 29 Nisan 1670). 

 Hâcı ‘Alî bin Hâcı Ahmed, Hâcı Mustafâ bin Hâcı Ahmed, Molla ‘Ömer bin 

İbrahîm, İbrahîm Ahmed, ‘Abdurrahîm bin Emrullah. 

 

11-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Yedilersultân Mahallesi sâkinlerinden Eyûb Çelebi ibn 

Mustafâ Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Baryam veled-i 

Karaoğlan nâm zimmî tarafından tasdîka vekîl-i şer’îsi olan oğlu Manik nâm zimmî 

muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı 

benim mülküm ve bir tarafı mescid-i şerîf ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

oda ve bir yazlık ve tahtânî bir ahur ve bir kahve odası ve bir izbe ve fevkânî bir oda 

ve bir ahur ve havluyu müştemil menzili mezbûr Baryam zimmîye yüz seksen üç 
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esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Baryam zimmî yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve 

elf (14 Zî’l-hicce 1080 / 5 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, el-Hâc Şa’bân Hâcı Veli, İbrahîm bin Sinân, 

el-Hâc ‘Osmân Mi’mârbaşı, ‘Abdurrahman Çelebi (bin) Emrullah, Seyyid Mehmed 

Çelebi (bin) Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi ibn Ebûssu’ûd Efendi, Seyyid 

Velî Çelebi (bin) Seyyid Mustafâ Çelebi, ‘Osmân Ağa (bin) Mustafâ Beg ve 

gayruhum. 

 

12-1 Talâk Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Çalıkoğlu Mahallesi sâkinelerinden Râbi’a bint-i ‘Alî 

nâm hatun meclis-i şer’î şerîfde zevci râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin Ahmed 

muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed târîh-i kitâbdan yirmi 

iki gün mukaddem Selifâr nâm mevzi’de vâki’ tarlasını üvey oğlu hâzır-ı bi’l-meclis 

Receb içün nadas ittirirsem inşâallah zevcim talâk-ı selâse ile boş olsun demiş su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında fî’l-vâki’ târîh-i mezbûrda 

merkûm Receb’e salîfü’z-zikr tarlamı nadas idersem muttasılan inşâallah dimekle 

talâk vâkı’a olmadığına fetvâ-yı şerîfe aldım deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhuna 

mutâbık fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe muttasıl inşâallah 

didiğine mezbûr Mehmed’e yemîn teklîf olundukda ol dahî muttasıl inşâallah didim 

deyu yemîn-i billahi’l-’azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sânî min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (2 Zî’l-hicce 1080 / 23 Nisan 

1670). 

Mehmed Çelebi bin İsma’îl, Hasan Çelebi bin Mehmed, el-Hâc Mehmed bin 

Hâcı Hüseyin, Süleymân bin Mehmed. 

 

12-2 Değnekle Darb 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan rafî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân 

Mehmed Ağa zîde kadruhu tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn olunan 

Mîrzâ Ağa müzâheretiyle Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Sakarlar nâm karye sâkinlerinden 

Ahmed Halîfe ibn Muharrem tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer’îsi olan 

sulbî oğlu İbrahîm meclis-i şer’-i şerîfe karye-i merkûme sipâhîsi fahrü’l-eşbâh İshak 

Ağa’yı ihzâr ve mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün 

mukaddem karye-i merkûmede babam mezbûr Ahmed Halîfe’nin hilâf-ı şer’ mezkûr 

İshak Ağa değneği ile başını ve oturağını darb idüp kara bere eyledi su’âl olunup 

takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

İshak Ağa cevâbında gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan fahrü’l-müderrisîn ‘İbâdullah Efendi 

mezkûr Ahmed içün bağıma koyun kodu ve divarım çelengini yıkdı deyu şikâyet 

eylemekle ben dahî mezbûr Ahmed Halîfe eylediğimde merkûmân Ahmed Halîfe 

‘İbâdullah Efendi akıllı adam sözüyle senin gibi ağaya cerîme virmem ve Ağa yedine 
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koymam dimeke ben dahî değnek ile darb eyledim lâkin hilâf-ı şer’ söz söylemekle 

bana bir nesne lâzım gelmediğine fetvâ-yı şerîfe aldım deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-

istintâk vekîl-i mezbûr İbrahîm babası bu makûle söz söylediğini inkâr itmeğin 

mezbûr İshak Ağa’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden İsmîl nâm karye sâkinlerinden Kalender Beşe ibn Hâcı ve ‘İvaz Beşe 

ibn Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem karye-i merkûmede 

mezkûr İshak Ağa mezbûr Ahmed Halîfe’ye sen ‘İbâdullah Efendi’nin bağına koyun 

komuşsun ve çelengini hedm eylemişsin sana şikâyet eyledim didikde mezkûr 

Ahmed Halîfe bizim huzûrumuzda ‘İbâdullah Efendi ‘akıllı adam sözüyle senin gibi 

ağaya cerîme virmem ve adam yerine komam didi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri ba’de’t-ta’dîl ve’t-

tezkiye makbûle oldukdan sonra mezbûr İshak Ağa’nın yedinde olan fetvâ-yı 

şerîfede Zeyd-i sipâhînin re’âyâsı ‘Amr Zeyd’e hilâf-ı şer’ söz söylemekle Zeyd 

‘Amr’a birkaç değnek vursa Zeyd’e şer’an nesne lâzım olur mu el-cevâb olmaz deyu 

buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (14 Zî’l-hicce 

1080 /5 Mayıs 1670). 

Mahmûd Halîfe bin Derviş, Hâcı Ahmed bin Zekeriyâ, Mehmed bin 

‘Abdulmü’min, Süleymân Beşe (bin) ‘Alî, Mevlûd (bin) Muharrem. 

 

12-3 Değnekle Darb Etme Da’vâsı 

Belvîrân Kâza’sına tâbi’ Sakarlar nâm karye sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 

Ahmed Halîfe ibn Mehmed meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan iki gün mukaddem karye-i merkûme sipâhîsi gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan 

İshak Ağa hilâf-ı şer’ benim oturağımı değnek ile darb idüp kara bere eyledi keşf ve 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde mezbûr Ahmed Halîfe’nin a’zâsına ba’de’l-

keşf nazar olundukda başı ve eli ve oturağı kara bere olduğu mukarrer olmağın mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (12 Zî’l-hicce 1080 / 2 Mayıs 1670). 

 Hüseyin ibn Mehmed, Hüseyin ibn Ahmed, Sefer ibn Mustafâ, Hasan ibn 

‘Abdullah. 

 

13-1 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’atü’l-kitâb İbrahîm bin Mehmed meclis-i 

şer’-i hatır-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hüsâm bin Mûsâ mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Hüsâm benden hükm olunmuş kırk guruşum vardır deyu da’vâ 

ve taleb eylediğimde araya muslihûn tavassut idüp bi-tarîki’s-sulh yedimden yirmi 

guruş alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan zimmetimi ibrâ ve iskât eylemiş iken hâlâ 

mu’âraza ider su’âl olunup takrîri tahrîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Hüsâm sulh-ı mezbûru inkâr itmeğin merkûm İbrahîm’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden fahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi 

ibn İsma’îl ve Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Yûsuf nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Hüsâm 
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merkûm İbrahîm’den kırk guruş da’vâ idüp bizim huzûrumuzda yirmi guruşa sulh 

olup bedel-i sulh olan yirmi guruşu mezbûr Hüsâm merkûm İbrahîm yedinden alup 

kabz idüp zimmetini ibrâ eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın 

da’vâ-yı merkûmeden mezbûr Hüsâm men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve mi’ete ve elf (15 

Zî’l-hicce 1080 / 6 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-a’yân Hasan Ağa Ayâs Beg-zâde, Hasan Beşe Serdâr-ı Sâbık, el-Hâc 

Hasan Beşe bin Mustafâ, Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrli. 

 

13-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Hocafakîh Mahallesi sâkinlerinden Mevlûd bin 

‘Alî nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb 

Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Gödene nâm karyede vâki’ bir tarafı 

mezbûr Ahmed mülkü ve bir tarafı ‘Âlime mülkü ve bir tarafı el-Hâc Muslî mülkü ve 

bir tarafı Mustafâ mülkü ile mahdûd bir tahta ve dört puşta bağımı karındaşım 

mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt bin üç yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (14 Zî’l-hicce 1080 / 5 Mayıs 1670). 

 es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin Seyyid Yûsuf, Abdî Çelebi bin ‘Abdurrahman, 

Himmet bin Mustafâ, Balcıoğlu ‘Alî. 

 

13-3 Alacak Da’vâsı 

Seydişehri Kazâsı’na tâbi’ Zuzumla nâm karyede bundan akdem fevt olan 

Himmet’in kız karındaşı ‘Aynî nâm hatunun vekîli zevci ‘Ömer bin Bedel meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun kızı râfi’atü’l-kitâb Fâtıma 

nâm hatun mahzarında ikrâr idüp müteveffâ-yı mezbûr Himmet zimmetinde benim 

beş bin akçem olup mukâbelesinde karye-i merkûmede Nasûh yeri ve Yukarıbaşı 

dimekle ma’rûf iki kıt’a tarlaları virmişler idi hâlâ zikr olunan tarlaları ve karye-i 

merkûmede bezîl ta’bîr olunur bir mikdâr tarlayı ve bir kütük arı ve üçyüz akçeyi 

da’vâ ve taleb eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh merkûme 

Fâtıma’ya zikr olunan arıyı ve bezîl ta’bîr olunan tarlayı ve üç yüz akçeyi virüp ve 

beş bin akçe mukâbelesinde verilen tarla içün seksen semen verüp teslîm eyledim 

mutasarrıf olsun ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (15 Zî’l-

hicce 1080 / 6 Mayıs 1670). 

‘Ömer Beşe ibn Mehmed Beşe, el-Hâc Ahmed bin Hamza, Murâd bin İlyâs, 

Ebûbekir bin Pîr ‘Alî, Alî Çelebi bin Yûsuf. 
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13-4 Vekâlet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb Elîf 

bint-i Artin nâm hatun meclis-i şer’-i şerîf vâcibü’t-teşrîfde işbu Hüseyin bin ‘Îsâ 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem 

zevcim Mehmed bin Hüseyin sefere gitmek murâd eyledikde benim nafaka ve 

kisvemi virmeğe mezbûr Hasan’ı vekîl etmiş idi hâlâ nafaka ve kisvemi taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin vekâlet-i merkûmeyi ikrâr idüp 

lâkin zevci merkûm Mehmed târîh-i mezbûrda Üsük Köprüsü’nde fevt olmuş deyu 

cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Hocafârûk Mahallesi’nden Mustafâ bin Hasan Kuzgunkavağı Mahallesi’nden Ahmed 

Beşe ibn Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem merkûm Elîf 

Hatun’un zevci merkûm Mehmed Üsük Köprüsü’nde fevt olduğunu gördük bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri makbûle olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min 

Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (7 Zî’l-hicce 1080 / 28 Nisan 1670). 

 Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ‘Abdulkâdir Beşe, Ahmed Çelebi (bin) 

Cihângîr Beg, ‘Abdurrahman bin Ahmed Efendi, Hüseyin bin Ahmed. 

 

14-1 Alacak Da’vâsı 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Seniroğlanı nâm karyede vefât iden Velî nâm 

kimesnenin sulbî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb Yûsuf Halîfe meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun kebîre kızı Ördek nâm hatunun vekîl-i 

şer’îsi olan zevci Nûrullah bin Mehmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

bundan akdem silk-i mülkümde münselik olan bir re’s koyun ve bir keçi ve bir öküz 

ve iki göz dam ve üç keyl buğdayı ve yedi keyl arpamı mezbûr Nûrullah kazâ-i 

mezbûr kâdısı huzûrunda müteveffâ-yı mezbûrun mülküdür deyu taleb idüp kâdı-i 

Belvîrân zikr olunan eşyâ müteveffâ-yı mezbûrun mülkü olduğuna merkûme Ördek 

Hatun’a yemîn virüp benden mezbûr Nûrullah alup kabz etmekle fetvâ-yı şerîfeye 

mürâca’at eylediğimde şer’an isbât lâzım geldiğine fetvâ-yı şerîfe alup eşyâ-i 

merkûmeyi hâlâ taleb iderin su’âl olunup ihkâk-ı hak olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrun mülkü olduğuna dört güne dek şâhid ihzâr ideyim dört gün 

temâmında gelmezsem mezbûr Yûsuf Halîfe’ye bir hüccet verilib eşyâ-i merkûmeyi 

karye-i merkûmeye geldikde teslîm edeyim deyu dört gün mehl-i şer’î virilüp mehl-i 

şer’î temâm olup altı gün dahî mürûr idüp gelmemekle hıfzen lil-makâl mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olunup yed-i tâlibe vaz’ olundu ki zikr olunan eşyâyı ber-mûcib-i 

fetvâ-yı şerîfe mezbûr Nûrullah mezkûr Yûsuf Halîfe’ye red eyleye fî’l-yevmi’s-

sâdis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 

Mayıs 1670). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr Beg, Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

14-2 Alacak Da’vâsı 

Seydişehri Kazâsı’na tâbi’ Zuzumla nâm karye sâkinlerinden olup bundan 

akdem tarîk-i hacc-ı şerîfde vefât iden el-Hâc Mehmed’in sulbî kebîr oğlu Ahmed 
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asâleten ve kebîre kızı Safiye nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl 

olup Veled bin Fazlı ve İsma’îl bin Ahmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan 

zevci ‘Ömer bin Mustafâ vekâleten ve sagîr oğlu Mustafâ’nın kıbel-i şer’den vasîsi 

karındaşı mezbûr Ahmed vesâyeten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-

kitâb el-Hâc Velî bin ‘Alî mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed tarîk-i 

hacda vefât eyledikde mezbûr el-Hâc Velî yetmiş üç esedî ve bir rub’ guruşunu zabt 

eylemiş idi hâlâ asâleten ve vekâleten ve vesâyetim hasebiyle meblağ-ı mezbûr 

yetmiş üç esedî ve bir rub’u mezkûr el-Hâc Velî yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp 

zimmetini ibrâ eyledik bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene 

semânîn ve elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 Mayıs 1670). 

 el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Sinân, el-Hâc Receb bin el-Hâc Mehmed, İsma’îl 

bin ‘Îsâ, ‘Alî bin Receb, el-Hâc Ahmed bin Hamza, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc 

Mustafâ.  

 

14-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup şeref-i İslâm ile müşerref olan Hadîce 

bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem 

hâlike olan Gevher nâm nasrâniyenin sadrî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb Garîbşe nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ hâlike-i merkûmenin 

ben zimmîye iken hidmetinden olup bir çift altun küpe ve bir miskâl incü ve on 

değirmi yemeni ve on iki arşun iplik ve bir yekta ve bir sâde ve altı dizi mercân ve 

iki kol bağı ve bir çift babuç ve mest ve bir öreke ve bir ılkadır bir makramem 

kalmışidi hâlâ beş değirmi yemeni ve altu arşun iplik ve bir yekta ve bir sâde ve iki 

dizi mercân ve bir kol bağı ve babuç ve mest ve öreke ve makramemi mezbûr 

Garîbşe zimmî yedinden alup kabz idüp mâ’adâdan zimmetini ibrâ eyledim bâkî bir 

habbem kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene semânîn ve elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 

Mayıs 1670). 

 es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Hüseyin bin Mûsâ, İbrahîm 

bin Ahmed, ‘Abdullah bin ‘Alî. 

 

14-4 Talâka Niyet Etmeden Şart Etme Da’vâsı 

Asiye  /  Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinelerinden Asiye bint-i Ahmed 

nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin 

Himmet mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan otuz gün 

mukaddem zevcim mezbûr Mustafâ benim vâlidem içün evime girerse şart olsun 

demiş idi vâlidem evine girdi lâkin ol mahalde talâka niyet eylemedi mi su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki’ târîh-i mezbûrda 

zevcem merkûme Asiye’nin vâlidesi içün evime girerse şart olsun didim lâkin bu 

takdîrde talâk vâki’ olmadığına fetvâ-yı şerîfe aldım deyu mazmûnu takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık fetvâ-yı şerîfe ibrâz itmeğin ihtiyâten mezbûr Mustafâ’ya ol 
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mahalde talâka niyet idüp zikr eylemediğine yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-’azîm itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mâ-vaka’a 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene semânîn ve elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 Mayıs 1670). 

es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin es-Seyyid Hasan, Seyyid Mustafâ bin Seyyid 

‘Osmân, Receb bin ‘Abdussamed, Mehmed Dede Sofu-zâde, Hamza bin Hâcı 

Mahmûd. 

 

15-1 Vekâlet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Müneccim nâm karye 

sâkinelerinden Râzıye bint-i Mehmed nâm hatun babası mezbûr Mehmed’in 

muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer’î ile intikâl iden hisse-i şâyi’asını da’vâ ve taleb 

ve ahz ve kabza ve kendüye îsâle tarafından râfi’ü’l-kitâb ‘Abdullah ibn el-Hâc 

Ahmed’i vekîl nasb ve ta’yîn eylediği şuhûd-ı ‘udûlden Emrullah Efendi ibn Mustafâ 

ve ‘Ömer bin Mustafâ nâm kimesneler şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite oldukda 

ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm 

itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene semânîn ve elf (17 Zî’l-hicce 1080 / 8 Mayıs 1670). 

Süleymân bin Yahyâ, Hâcı bin ‘Abdulganî, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

15-2 Kahbe ve Rosbu Diye Küfür Da’vâsı 

Fâtıma  /  Veled. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb 

Fâtıma bint-i Nebî ve Hüsnâ bint-i Mûsâ nâm hatunlar meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu Veled bin Mehmed mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Halîl nâm şâb benim menzilim kurbunda vâki’ menzili iştirâ 

eylemek murâd idüp benim menzilime gelüp menzil-i mezbûra şüf’a taleb ider misin 

didikde mezbûr Veled bize kahbe ve rosbu deyu şetm eyledi su’âl olunup takrîri 

tahrîr ve keyfiyet-i hâlim mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr merkûme Fâtıma’nın keyfiyet-i hâli mahalle-i 

merkûme ahâlisinden su’âl olundukda Hasan Halîfe el-imâm ve Seyyid Mutahhar 

Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed ve Ahmed Ağa bin İbrahîm ve İsma’îl bin Mehmed 

nâm kimesneler merkûm Fâtıma kendi halînde sâliha ve müstekîmedir deyu hüsn-i 

hâlini haber virmeğin mâ-vaka’a hâlâ şehir subaşısı Mehmed Ağa mahzarında bi’t-

taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-hicce li-sene semânîn ve 

elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 Mayıs 1670). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

15-3 Koyunlarını Bağa Sürme Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 

Ramazân bin Mevlûd meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu el-Hâc Velî bin 

Hüseyin mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on beş gün 
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mukaddem mezbûr el-Hâc Velî Harmancık semtinde vâki’ mülk bağım içinde 

koyunlarını salıvirüp külli zarar eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunmak 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-ikrâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc Mehmed bin Süleymân ve İbrahîm bin el-Hâc Mehmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l- 

vâki’ târîh-i kitâbdan on beş gün mukaddem mezbûr el-Hâc Velî merkûm 

Ramazân’ın bağına koyunlarını salı virdiğini biz gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a hâlâ şehir subaşısı olan 

Mehmed Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 Mayıs 1670). 

Veli Çelebi el-Mütevelli, es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi (bin) Mahmûd Efendi, 

İbrahîm bin Nuh, Hüseyin bin Durmuş. 

 

15-4 Eğribayat Köyünün Tekâlîf-i Örfiyyesi 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Eğribayat nâm karye ahâlisinden ‘Abdusselâm bin 

‘Abdulmuttalib ve İsma’îl bin ‘Aydoğmuş ve Halîl bin Mustafâ ve Ebi bin ‘İvaz ve 

Himmet bin Mevlûd ve İbrahîm bin ‘Abdussamed nâm kimesneler meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden 

ashâb-ı hâze’l-kitâb el-Hâc Mehmed ve Hüseyin bin ‘Alî ve Sadırlar Mahallesi 

sâkinlerinden ‘Alî bin ‘Abdullah ve ‘Alî bin Bostân ve ‘Abdulhalîm bin Bostân ve 

Sefer bin Hızır ve ‘Alî bin Velî ve Hoca bin Ca’fer ve el-Hâc Mezid nâm kimesneler 

mahzarlarında üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp muharrir-i cedîd hiyn-i tahrîrde 

Eğribayat ma’a Sığırcı deyu tahrîr ve üzerine üç rub’ hâne kayd etmekle mezbûrun 

kimesnelerin cedleri mukaddemâ Sığırcı’dan olmağla vâki’ olan tekâlîf-i ‘örfiye ve 

şakkayı ve sürsâtı bizim ile ma’â edâ eylemelerini taleb iderin su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrun el-Hâc Mehmed ve Hüseyin ve ‘Alî ve diğer 

‘Alî ve ‘Abdulhalîm ve Sefer ve diğer ‘Alî ve Hoca ve el-Hâc Mezîd cevâblarında 

biz ve cedlerimiz mahmiye-i merkûmede sâkinleriz vâki’ olan tekâlîfi mahalle 

ahâlisiyle edâ ideriz zikr olunan Sığırcı’da tekâlîf îcâb ider emlâkimiz yokdur ve 

yedimizde fetvâ-yı şerîfe vardır deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda Zeyd âbâ ‘an ced bir karyeden kat’-ı ‘alâka idüp yetmiş seneden 

mütecâviz bir beldede sâkin olsa ehl-i karye Zeyd’den sâlyâne talebine kâdir olur mu 

el-cevâb olmazlar deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe sâlifü’z-zikr 

Eğribayat ahâlisi mezbûrûn el-Hâc Mehmed ve Hüseyin ve ‘Alî ve Hoca ve diğer 

‘Alî ve ‘Abdulhalîm ve Sefer ve diğer ‘Alî ve el-Hâc Mezîd sâkin olduklarını ve zikr 

olunan Sığırcı nâm karyede emlâkları olmadığını mukır ve mu’terif olmağın da’vâ-yı 

merkûmeden men bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer 

min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (18 Zî’l-hicce 1080 / 9 Mayıs 1670). 

Mehmed Çelebi Sarâclar Yiğidbaşısı, Sâlih Çelebi bin Ahmed, Hamza bin 

Mahmûd. 
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16-1 Su-i Hâli Olanın Hâlinin Araştırılması 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Mehmed Ağa meclis-i şer’-i şerîfe 

Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Abdulkerîm bin ‘Abdullah nâm 

kimesneyi ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdulkerîm’in zevcesi 

Neslihân nâm hatun sû-i hâl olduğunu istimâ’ eyledim keyfiyet-i hâli mahalle-i 

merkûme ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl mahalle-i merkûme sâkinlerinden Şeyh Seyyid Mehmed Efendi ve 

imâm Molla ‘Alî ve Seyyid ‘Îsâ Çelebi ve el-Hâc Sâlih bin İbrahîm ve Sefer bin 

‘Abdullah ve Mehmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a 

hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mezbûr ‘Abdulkerîm ve zevcesi merkûme 

Neslihân kendi hallerinde sâlih ve müstakîmdir deyu hüsn-i hâllerini haber virmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (17 Zî’l-hicce 1080 / 8 Mayıs 1670). 

Hamza Beg ibn ‘Abdullah, Hüseyin bin Hasan, Sefer bin Yûsuf, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

16-2 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya’da Hocahâbib Mahallesi sâkinelerinden Emine bint-i 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed Beşe ibn Nebî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed 

Beşe zevcim olup beynimizde hüsn-i zendegânî ve mûsâfat olmamağla zimmetinde 

mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan dört bin akçe mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i 

‘iddetimden ve me’ûnet-i süknâmdan ve zevciyete müte’allık cemî’ da’vâmdan 

fâriğa olup mezbûr Mehmed Beşe’nin zimmetini ibrâ eylediğimde ol dahî muhâla’a 

idüp kat’-ı ‘alâka eyledi min ba’d da’vâ ve nizâ’ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı 

ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersem lede’l-hükkâm 

mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (17 Zî’l-hicce 

1080 / 8 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Beşe Serdâr hâlâ, ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg, Seyyid 

Pîrli bin Seyyid Mustafâ, Seydi bin ‘Abdurrahman. 

 

16-3 Hıyânet Kasdıyla Eve Girme İddiası 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Bulmuş nâm karye sâkinlerinden İbrahîm bin ‘Alî nâm 

kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Sefer bin Süleymân 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp ashâb-ı ağrâzdan ba’zı kimesneler mezbûr Sefer içün 

hıyânet kasdıyla benim menzilime dâhil oldu deyu ehl-i ‘örfe gamz eylemişler aslı ve 

hakîkatı yokdur da’vâ ve nizâ’ım dahî yokdur benim ve zevcem Eşe Hatun’un 

keyfiyet-i hâlimiz ahâli-i karye-i merkûmeden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunsun 

didikde karye-i merkûme ahâlisinden Şa’bân bin Bulduk ve Halîl bin ‘Abbâs ve 

Mehmed bin Himmed ve Hızır bin ‘Îsâ nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a 

hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mezbûr İbrahîm ve zevcesi merkûme Eşe ve 

merkûm Sefer kendi hallerinde eyi adamlardır deyu hüsn-i hallerini haber virmeğin 
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mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (12 Zî’l-hicce 1080 / 3 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Beşe Serdâr hâlâ, Seyyid Pîrli Çelebi bin Mustafâ, 

Hüseyin bin Durmuş. 

 

16-4 Alacak Da’vâsı 

Anduğu Kazâsı’na tâbi’ Ortaköy’de sâkin Serdâr ‘Ömer Beşe ve Velî Beşe 

nâm râciller meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da hâlâ 

mütesellim olan kıdvetü’l-emâcid-i ve’l-ekârim Mehmed Ağa zîde kadruhu 

adamlarından râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-akrân Hüseyin Ağa mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp bundan akdem karye-i merkûmede Mehmed nâm kimesne ‘İvaz nâm 

kimesneyi katl itmiş deyu mütesellim-i mûmâ-ileyh Mehmed Ağa tarafından mezkûr 

Hüseyin Ağa mübâşir gelüp ‘öşr-i diyet nâmıyla bizim bir gümüşlü kılıç ve bir re’s 

kır at ve yirmi guruşumuzu almışidi hâlâ zikr olan kılıç ve atı yedinden aldık yirmi 

guruşu taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin Ağa 

merkûmân ‘Ömer Beşe ve Velî Beşe yedinden yirmi guruş almadım deyu inkâr 

itmeğin mezkûrân ‘Ömer Beşe ve Velî Beşe’den takrîrlerine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz ve kasır olup istihlâf itmeğin meblağ-ı mezbûr 

yirmi guruşu mezbûrân ‘Ömer Beşe ve Velî Beşe yedlerinden almadığına mezkûr 

Hüseyin Ağa’ya yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-

’azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (17 Zî’l-hicce 1080 / 8 Mayıs 1670). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin ibn Durmuş, Hamza el-Hâc ibn Mahmûd. 

 

17-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi’ Botsa nâm 

karye sâkinlerinden Hasan bin Mustafâ ve ‘Ayî bint-i Receb taraflarından bey’-i 

âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûme ‘Aynî’yi ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Molla İbrahîm bin Hızır ve Hasan Halîfe bin Hüseyin nâm 

kimesneler şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Hasan Halîfe ibn Hüseyin 

vekâleten ve Medam bint-i ‘Abdî tarafından vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye 

ile ‘ârifân olan ‘Alî bin Velî ve Oruç bin ‘Âbid şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite 

olan zevci Emrullah bin Oruç vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb İsma’îl bin Mustafâ mahzarında her biri bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp karye-i merkûmede vâki’ kıbleten Mûsâ mülkü ve bir tarafı mezbûr 

‘Abdulcelîl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir ahur ve üç bâb evi ve 

havluyu ve eşcâr (ve) kürûmu müştemil harîmi müvekkilimiz mezbûrûn Hasan ve 

‘Aynî ve Medam mezkûr ‘Abdulcelîl’e râyic-i fî’l-vakt dört bin akçeye bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüb ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdulcelîl yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşere ve semânîn ve elf (17 Zî’l-hicce 1080 / 8 Mayıs 

1670). 
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Fahrü’l-müderrisîn Hamza Efendi ibn ‘Abdulgaffâr Efendi, ‘Osmân bin 

‘Abdulkerîm, Mevlânâ ‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed, Velî bin Hâcı Beg. 

 

17-2 Nafaka Takdîri (Fâtıma) 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu’l-muvakkı’ a’tâhu el-mütevakkı rızâen mevtâhu li-

nafakati’s-sagîre el-med’uvve Fâtıma bint-i ‘Alî ve li-kisvetihimâ ve li-sâiri havâihe 

ez-zarûriyye külle yevmin yemurru yemzî min yevmin târîhihi bi-zeylihi erba’ati 

derâhimâ atâ ebîhi el-mezbûr bi talebi ümmihâ ve hazenetiha hâmileten hâze’l-

kitâbi’ Nisâ bint-i Nûh el tetihiye mutallaka ‘ale’l-mezbûr ve hiye fî hücriha ve 

terbiyetihi ve ezine lehu bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-mezbûr ileyhi ve bi’l-

istidâneti vakte’z-zarûre ve bi’l-mercu’ atâ ebiyha ‘ınde’z-zafer ve farzen ve iznen 

sahîheyni şer’iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene semânîne ve elf (19 Zî’l-hicce 1080 /10 Mayıs 1670). 

Halîl Beşe bin Karakaş, el-Hâc Mehmed bin Sinân, Ahmed Halîfe ibn Ya’kûb. 

 

17-3 Muhâla’a Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîn-i Tebrîzî Mahallesi sâkinelerinden râfi’atü’l-

kitâb Fâtıma bint-i Receb nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan 

zevci Mehmed bin Mustafâ mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan 

beş ay mukaddem mezbûr Mehmed oğlum Receb’in nafakasına müte’allık ve 

zevciyete müte’allık da’vâsından fâriğ olup ben dahî zimmetinde olan dört bin akçe 

mihrimden fâriğa olup biri birimizin zimmetini ibrâ eyledikden sonra mezbûr beni 

muhâla’a idüp kat’-ı ‘alâka eylemiş idi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mehmed fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan beş sene mukaddem vech-i meşrûh üzere 

merkûme Fâtıma’yı muhâla’a eyledim deyu bi-tav’iha ikrâr itmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve 

elf (19 Zî’l-hicce 1080 / 10 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, Zehrü’l-kuzât Seyyid Süleymân Efendi, es-

Seyyid Pîri Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg. 

 

17-4 Mülk Satışı (Bağ) 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîn-i Tebrîzî Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin 

bin ‘Osmân meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Hadîce bint-i 

Mahmûd nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç sene 

mukaddem Gödene nâm karyede Karadiğin Deresi’nde vâki’ bir tarafı Mehmed 

mülkü ve bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı arz-ı hâliye ile 

mahdûd beş ceviz ağacını ve bir kıt’a bağımı merkûme Hadîce Hatun’a râyic-i fî’l-

vakt iki bin beş yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme Hadîce yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim bağ-ı mezbûr mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikden sonra 

merkûme Hadîce’nin zevci iken vefât iden Mehmed Beşe’nin oğlu Ramazân ve kızı 

Ümmühânî meclis-i mezbûrda bağ-ı mezbûru babamız merkûm Hadîce’nin vekîli 

olup merkûme Hadîce’nin akçasıyla alıvermiş min ba’d babamız ve bizim ‘alâkamız 
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yokdur merkûme Hadîce’nin mülk-i müşterâsıdır didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-’ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (20 Zî’l-hicce 1080 / 11 Mayıs 1670). . 

el-Hâc İbrahîm bin Mûsâ Hoca, Mûsâ bin ‘Abdulkerîm, el-Hâc ‘Osmân bin 

Hüdâverdi, es-Seyyid Mevlûd Çelebi bin Seyyid Hüseyin. 

 

18-1 Mîrâs Taksîmi (Kemâl Beg) 

Kemâl Begoğlu Mehmed Beg’in ‘akârât defteridir. 

Kâdı’âlemşâh Mahallesi sâkinlerinden iken cezire-i Girid’de vefât iden 

Mehmed Beg ibn Kemâl Beg’in verâseti sulbî sagîr oğlu ‘Ömer ve zevce-i metrûkesi 

Şemsî bint-i Mehmed Halîfe’ye münhasıra olup kable’l-kısme mezbûr ‘Ömer dahî 

vefât idüp verâseti vâlidesi mezbûre Şemsî ve li-ümm kız karındaşı Fâtıma ve li-eb 

‘ammisi el-Hâc ‘Osmân’a münhasıra olup menkûlâtını mukâddemâ beynlerinde 

taksîm eylediklerinden sonra ba’de’l-münâza’a ve’t-taleb dahî ber-mûcib-i fetvâ-yı 

şerîfe kırk sekiz sehm olunup yirmi sehmi Şemsî’ye ve yirmi bir sehmi el-Hâc 

‘Osmân’a ve yedi sehmi Fâtıma’ya isâbet etmekle tevzî’ olundu fî’l-yevmi’s-sâdis 

‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfeti li-sene semânîn ve elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 Mayıs 

1670). 

Menzil der-mahalle-i mezbûre ‘aded 1, kıymet esedî guruş 50  //  Bağ der-

mevzi’-i ‘Abdurreşîd tahta 3, menzil 1, kıymet esedî guruş 75  //  Tarla der-kurb-ı 

Pîrâbî Sultân dönüm 2, kıymet guruş 20  //  Def’a tarla der-kurb-ı Pîrâbî dönüm 8, 

kıymet guruş 40.     

Bahâ-i bargir re’s 1, kıymet guruş 9  //  Mor çuka endâze 4, kıymet guruş 6  //  

Dükkân der-sûk-ı haffâfân ‘aded 1, kıymet guruş 80. 

Yekûn guruş 280. 

Minhâ hisse-i Şemsî guruş 116, Sümün 2. 

Menzil-i mezbûr der-mahalle-i merkûme ‘adet 1,  kıymet guruş 50  //  

Pîrâbîsultân kurbunda bir kıt’a tarla dönüm 8, kıymet guruş 40  //  Dükkân-ı 

mezbûrdan nısf-ı şâyi’ kıymet guruş 40. 

Yekûn guruş 130.  

Meblağ-ı mezbûr yüz otuz guruşun yüz on altı buçuk guruş ve iki sümüni 

merkûmenin hissesine isâbet idüp  bâkî on üç guruş  ve beş sümünin üç guruş  ve beş 

sümüni Fâtıma’ya ve on guruşu  el-Hâc ‘Osmân’a virecekdir. 

Hisse-i Fâtıma 

Bağ-ı mezbûrdan cânib-i garbîde Mumcu Mehmed bağına muttasıl ‘Âbide bağı 

dimekle ma’rûf bir tahta bağ ve zikr olunan bir tahtaya muttasıl mihrî bağı dimekle 

ma’rûf bir tahtanın şimâl tarafından on üç puşta bağ eşcârlarıyla ve bağ evleriyle 

kıble tarafından tarîk-i ‘âmma varınca kıymet guruş 37,5. 

Vâlidesi Şemsî hissesinden ziyâde aldığı guruşlar alacağı guruş ‘adet 3, sümün 

5  //  Yekûn guruş 40,5, sümün 5. 

Hisse-i el-Hâc ‘Osmân 
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 Bağ-ı mezbûrdan şark cânibinde el-Hâc Mehmed’e muttasıl bir tahta bağ ve 

eşcâr bağçesi ve mihrî bağı dimekle ma’rûf bir tahta bağın kıble cânibinde menzile 

karîb beş puşta bağ ve harâbe oda yeri kıymet guruş 37,5  //  Haffâflar Sûku’nda 

vâki’ bir bâb dükkânın nısf-ı şâyi’i kıymet guruş 40  //  Pîrâbîsultân kurbunda bir 

kıt’a iki dönüm tarla kıymet guruş 20.  

Şemsî’den alacak nakd guruş 10  //  Bargir bahâsı guruş 9  //  Mor çuka endâze 

4, kıymet guruş 6  //  Yekûn guruş 122,5  //  Cem’an guruş 380.   

Şuhûdü’l-hâl. 

Derviş Mustafâ bin Cum’a, İbrahîm Beşe ibn ‘Alî Beg, el-Hâc ‘Osmân 

Mi’mârbaşı, Mahmûd el-Muhzır. 

 

19-1 Kemâl Begoğlu Mehmed Begin Vârislerinin Hüccetidir 

Kemâl Begoğlu Mehmed Beg’in vârislerinin hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya’da Kâdı’âlemşâh Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem Girid seferinde vefât iden Mehmed Beg ibn Kemâl Beg’in verâseti sulbî sagîr 

oğlu ‘Ömer ve zecvce-i metrûkesi Şemsî bint-i Mehmed Halîfe’ye münhasıra olup 

kable’l-kısme sagîr-i mezbûr ‘Ömer dahî vefât idüp verâseti vâlidesi merkûme Şemsî 

ve li-ümm kız karındaşı Fâtıma ve li-eb ‘ammisi el-Hâc ‘Osmân’a münhasır olduğu 

‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra merkûm Şemsî ‘asâleten ve merkûmenin 

kıbe’l-i şer’den mansûb vasîsi ve dayısı Hasan bin Mehmed Halîfe meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu mezkûr el-Hâc ‘Osmân’ın vekîl-i şer’îsi olan İsma’îl 

Beşe mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Beg’in ve oğlu ‘Ömer’in menkûlâtlarını mukaddemâ 

bi’l-farîzati’ş-şer’iye beynimizde tevzî’ ve taksîm ve herkes hissesine isâbet iden 

eşyâsını kabûl ve kabz eylemiş idi hâlâ ‘akârları olup mahalle-i merkûmede vâki’ 

menzil ve ‘Abdurreşîd nâm mevzi’de vâki’ bağ ve merhûm Pîrâbîsultân Merkadı 

kurbunda vâki’ tarlalar ve Haffâflar Sûku’nda vâki’ dükkânın dahî tevzî’ ve taksîmi 

içün Mevlânâ ‘Ömer Efendi’yi taraf-ı şer’den nâ’ib alup her birinin üzerine varup 

mahallinde bi’l-farîzati’ş-şer’iye beynimizde tevzî’ ve taksîm idüp her birimizin 

hissesine isâbet ideni mevlânâ-yı mezbûr tahrîr ve defter idüp cümlemiz kabûl ve 

kabz idüp taksîm-i mezbûra râzı olup min ba’d da’vâ ve nizâ’ımız ve hak ve 

‘alâkamız kalmadı deyu husûs-ı mezbûrdan ehâdihümâ âharın zimmetini ibrâ itmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (16 Zî’l-hicce 1080 / 7 Mayıs 1670). 

Derviş Mustafâ (bin) Ahmed, İbrahîm Beşe (bin) ‘Alî Beg, Hâcı ‘Osmân 

Mi’mârbaşı, Mahmûd ve gayruhum. 

 

19-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi’nde sâkine Fâtıma bint-i ‘Ömer nâm 

hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan es-Seyid ‘Alî Çelebi bin Velî ve Muslî bin Ahmed 

nâm kimesneler şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Mustafâ Beşe ibn 

Ahmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Memî bin Yûsuf nâm 

kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 
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vâki’ bir tarafı mezbûr Memî mülkü ve tarafeyni merkûme Fâtıma mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhânesini müvekkilem merkûme Fâtıma mezkûr 

Memî’ye on esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Memî yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (22 Zî’l-hicce 1080 / 13 Mayıs 1670). 

el-Hâc Mustafâ bin Hâcı Ahmed, Süleymân bin Mahmûd, ‘Ömer bin 

Seydigâzi, Hüseyin bin Durmuş. 

 

19-3 Hasad Vaktinin Tesbiti 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan râfi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahü mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa zîde kadruhu tarafından Mîrzâ Beg 

meclis-i şer’-i şerîfe bir deste arpa sünbülesiyle bir mikdâr kiras ihzâr ve takrîr-i 

kelâm idüp kurâ ve mezâri’de (zirâ’at) ve hırâset olan arpa ve buğday mahsûlden 

ba’zısı yetişüp harman olmağla ve sürülüp savrulmağla kâbil olup ‘âdet ve kânûn 

üzere hasâdın vakt ve zemânı olmağın vâki’-i hâl tahrîr olunmak matlûbumdur 

didikde ihzâr olunan arpa sünbülesine nazar olundukda harman olmağa kâbil 

olduğundan mâ’adâ hasâdın vakti olduğunu zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ihbâr itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (22 Zî’l-hicce 1080 / 13 Mayıs 1670). 

‘Alî Beg Öksüzoğlu, İbrahîm Çelebi (bin) ‘Abdulhalîm, Mûtâb Hasan bin 

Şa’bân, Keçeci Aydın (bin) Şa’bân, Demirci Hâcı Sefer, Semerci İbrahîm ve 

gayruhum. 

 

20-1 Mütesellimin Borçlarını Ödemesi 

Mahmiye-i Konya’da Bazarbaşı olan el-Hâc İsma’îl ibn Hâcı Ahmed ve 

Haffâflar yiğidbaşısı Mehmed bin Mahmûd ve Çancılar yiğidbaşısı Ahmed bin Seydî 

ve Etmekçiler yiğidbaşısı Pîrî Beşe ibn Hâcı Mehmed ve Kasâblar yiğidbaşısı 

İbrahîm Beşe ibn Hasan ve Şerbetciler yiğidbaşısı ‘Alî Çelebi ibn Yûsuf ve ‘Attârlar 

yiğidbaşısı İbrahîm bin Hüseyin ve Helvacılar yiğidbaşısı İbrahîm bin ‘Osmân ve 

Mumcular yiğidbaşısı Ahmed bin Mehmed ve Mûtâblar yiğidbaşısı Hasan bin 

Şa’bân ve Keçeciler yiğidbaşısı Aydın bin Şa’bân ve Demirciler yiğidbaşısı Hâcı 

Sefer ve Semerciler yiğidbaşısı Ahmed ve Debbâğlar yiğidbaşısı Bayram bin Sefer 

ve Şekerciler yiğidbaşısı Mehmed bin Mahmûd ve ‘Abacılar yiğidbaşısı ‘Alî bin 

Ahmed Beşe ve Çilingirler yiğidbaşısı Ceni zimmî ve Gazzâzlar yiğidbaşısı Bektâş 

bin ‘Ömer ve Kürkcüler yiğidbaşısı Hüseyin bin Bâlî nâm kimesneler meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-

şân sa’âdetlü ve ‘izzetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahü mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin 

mütesellimi olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa tarafından 

tasdîka vekîl-i şer’îsi olan Mehmed Ağa mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mûmâ-ileyh Mehmed Ağa mütesellim olup Konya’ya dâhil olduğu günden bu 
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âna gelince esnâfımızdan iştirâ eylediği eşyânın akçesini mütesellim-i mûmâ-ileyh 

Mehmed Ağa yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledik bâkî bir akçe ve bir habbe hak 

ve ‘alâkamız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (22 Zî’l-hicce 1080 / 13 Mayıs 1670).  

Fahrü’l-a’yân ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg, es-Seyyid Pîrî Çelebi bin Seyyid 

Mustafâ Beg, Öksüzoğlu ‘Alî Beg. 

 

20-2 Bağlarına Koyun Sürüb Zarar Etmek  

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed bin ‘İvaz ve diğer Ahmed bin ‘Abdî 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hüseyin bin Sefer mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi gün mukaddem Gödene nâm 

karyede Çayırbağı’nda vâki’ sik-i mülkümde münselik bağımda mezbûr Hüseyin 

koyun salıvermiş küllî zarar eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbel-

inkâr ve ba’de’l-’acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan yirmi gün 

mukaddem mezbûrân Ahmed ve diğer Ahmed’in bağlarını koyun salıvirmediğine 

mezkûr Hüseyin’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billahi’l-

’azîm itmeğin mâ-vaka’a husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn olunan Nasûh Ağa 

mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-’ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (20 Zî’l-hicce 1080 / 11 Mayıs 1670). 

Ahmed bin ‘Abdî, Hasan bin Halîl, Hüseyin bin Durmuş. 

 

20-3 Fi’l-i Şenî’ Kasdı İle Yapışmak 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhbegi Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân bin İsma’îl 

nâm emred meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Külâhcı râfi’ü’l-kitâb Ahmed ve 

diğer Ahmed nâm kimesneler mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb 

günü bağdan gelürken Çukurbağçe kurbunda vâki’ bir vîrâneye geldiğimde 

mezbûrân Ahmed ve diğer Ahmed yolum üzerine gelüp bana fi’l-i şenî’ kasdıyla 

yapışup feryâd eylediğimde firâr eylediler su’âl olunup takrîrleri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-’acz ‘ani’l-beyyine 

istihlâf itmeğin târîh-i kitâb günü zikr olunan vîrâne yanında fi’l-i şenî’ kasdıyla 

mezbûr ‘Osmân’a yapışup te’addî eylemediklerine mezbûrân Ahmed ve diğer 

Ahmed’e yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-

’azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-tale ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (22 Zî’l-hicce 1080 / 13 Mayıs 1670). 

Hâcı Ahmed bin Mustafâ, Şeyh Mehmed Efendi Ezelî, Hasan bin Durmuş. 

   

21-1 Muhallefâtdan Hissesini Alma 

Üveys ve Râbi’a  /  Hüsâm. 

Mahmiye-i Konya’da Yenice Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Fâtıma 

nâm hatunun verâseti babası Üveys ve zevc-i metrûku Hüsâm bin ‘Abdullah ve 

vâlidesi Râbi’a nâm hatuna münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra 

mezbûr Üveys kendi tarafından asâleten ve merkûme Râbi’a tarafından husûs-ı 
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âtiyyü’z-zikri ikrâra nehc-i şer’î üzere vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb mezkûr Hüsâm tarafından vekîl-i şer’îsi olan babası ‘Abdullah 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz merkûme 

Fâtıma’nın muhallefâtından ve mehr-i mü’eccelinden bana ve müvekkilem merkûme 

Râbi’a’ya isâbet iden hissemiz mukâbelesinde cem’î şerâyit-i sulhu câmi’ tehârüc-i 

şer’î ile muhallefât-ı merkûmeden bir beledî döşek ve bir beledî yorgan ve bir beledî 

yasdık alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan mezbûr Hüssâm’ın zimmetini ibrâ eyledik 

min ba’d hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf 

(22 Zî’l-hicce 1080 / 13 Mayıs 1670). 

Hüseyin bin Receb, Halîl bin Yûsuf, Nûrullah bin Şa’bân, Mûsâ bin Seydî 

Ahmed, Hasan bin Mehmed, Himmet bin Halîl. 

 

21-2 Mülk Satışı (Kilar ve Havlu) 

Molla Velî  /  Mustafâ Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden Molla Velî bin Mehmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin el-Hâc Veled 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Mûsâ 

Beg mülkü ve bir tarafı Yûsuf mülkü ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

hâs ile mahdûd bir kilar ve havlumu mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt bin akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm menzil-i mezbûr mezkûr Mustafâ’nın 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-

sene semânîn ve elf (23 Zî’l-hicce 1080 / 14 Mayıs 1670). 

Hüseyin Çelebi bin el-Hâc Mustafâ, Hamza bin el-Hâc Mahmûd, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

21-3 Alacak Da’vâsı  

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ bin ‘Îsâ asâleten 

ve hemşiresi Hanîfe nâm hatun husûs-ı âtiyyü’z-zikre meclis-şer’de vekîl nasb 

eylediği Ca’fer Beşe ibn el-Hâc Velî vekâleten ve vâlideleri Emine Hatun dahî 

asâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed Beşe ibn Nebî 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed 

Beşe üvey babamız olmağla yüz ‘aded zolota ve elli esedî ve on beş re’s keçi ve 

dokuz koyun ve bir inek ve bir re’s at ve yirmi beş vakıyye kahve ve bir kadife kavuk 

ve bir saç bağı ve bir gümüşlü bıçak ve bir çentiyan ve civan kaşı bir sîm kuşak ve 

yüz dirhem bir gümüşlü kuşak ve on dört sahan ve bir leğen ve bir el ıbrığı ve bir 

mukaddem ve bir hamam leğeni ve bir tâbe ve bir tencere ve bir döşek ve altı yasdık 

ve bir ‘aba ve bir yorganımızı zabt eyledi hâlâ taleb ideriz su’âl olunup ihkâk-ı hak 

olunması matlûbumdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-’acz 

‘anil-beyyine istihlâf itmeğin bâlâda mestûr olan eşyâyı alup kabz eylemediğine 

mezbûr Mehmed Beşe’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn 
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billahi’l-’azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmir-râbi’ ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (24 Zî’l-hicce sene1080 / 15 Mayıs 

1670). 

Mustafâ Çelebi Sadaka-zâde, Halîl Beşe bin Karakaş, İsma’îl Beşe Kavaklı, 

Mezîd bin ‘Abdî, Ahmed bin Mustafâ. 

 

21-4 Yolda Önüne Geçib eşyâsını Alma 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden sâhibü’s-sifr 

Hürmüz veled-i Enderyas nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 

Hasan bin Müstecâb mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan 

beş gün mukaddem mezbûr Hasan’a Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi’ Çağlak nâm karye 

kurbunda vâki’ yol üzerinde benim önüme geçüp bıçağım düşdü sen bulmuşsun deyu 

çerçi eşyâsı vaz’ eylediğim kutumu elimden alup senin kanını içerim deyu hilâf-ı 

şer’-i şerîf eyledikden sonra kutumu bana verüp tekrâr yine İbsikaya nâm karyeye 

revâne olduğumda mezbûr Hasan yoluma inüp elimden bargirimi ve üzerinde olan 

heğbeyi alup seni katl iderim deyu beni tahvîf etmekle ben dahî anda kalmağla 

Kızılçukur nâm mevzi’a vardıkda heğbeden cümle eşyâmı çıkarup içinde olan elli 

guruşluk mangır ve üç zolota bâkîsi sümün ve rub’ cem’an yüz guruşumu aldı hâlâ 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında zikr olunan 

Çağlak kurbunda bıçağım düşmekle yolu üzerine vardım bargiri üzerinde olan 

heğbesini aldım içinde olan eşyâsını döküp mevzi’-i mezbûrda heğbe ve eşyâsını 

bırakdım guruşunu almadım deyu cevâb virmeğin mezbûr Hürmüz’den müdde’âsını 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyine içün imhâl olunup mâ-vaka’a 

hıfzen lil-makâl husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn olunan ağa mahzarında bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve 

elf (24 Zî’l-hicce 1080 / 15 Mayıs 1670). 

Receb Beg bin Mustafâ, Hasan Çelebi ibn ‘Alî, Şahbâz Beg (bin) ‘Abdullah. 

 

22-1 Muhallefâtdan Hissesini ve mihrini Almak 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

‘Alî bin ‘Ömer’in zevce-i metrûkesi ‘Âyşe bint-i Seyyid Hüseyin nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile 

‘ârifân olan Mehmed bin el-Hâc Emrullah ve Mustafâ bin ‘Osmân şehâdetleriyle 

şer’an vekâleti sâbite olan karındaşı Seyyid ‘Abdî Çelebi meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun vârisi karındaşı râfi’ü’l-kitâb İbrahîm Beg 

ibn ‘Ömer mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme 

‘Âyşe zevci müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde olan mehr-i mü’ecceli ve 

muhallefâtından irs-i şer’î ile intikâl iden hisse-i şâyi’ası mukâbelesinde bi-tarîki’s-

sulh mezbûr İbrahîm Beg yedinden bin akçe alup kabz idüp ve firâşından hâsıl olan 

sadrî oğlu Seyyid İsma’îl’in nafaka ve kisve bahâsı içün bir re’s ibikli sahan alup 

kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan mezbûr İbrahîm Beg’in zimmetini ibrâ eyledi min 

ba’d hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ 

idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-
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tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfeti li-sene semânîn ve elf (25 Zî’l-hicce 1080 / 16 Mayıs 1670). 

Mehmed Efendi bin Hâcı Himmet, Süleymân (bin) Memî, Halîl bin Hâcı 

Mahmûd, ‘İvaz bin Mehmed, ‘Abdulkerîm bin Hâcı Mehmed. 

 

22-2 Mâl Taksîmi  

Hâcı Receb  /  Hâcı Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinelerinden olup bundan akdem fevt 

olan Mülâyim bint-i ‘Abdullah nâm hatunun mevlâ-yı ‘utekâsı olan el-Hâc 

Mehmed’in oğlu Receb meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı 

merkûmenin diğer mevlâ-yı ‘utekâsı olan el-Hâc Ahmed’in oğlu el-Hâc Mustafâ 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz müteveffât-ı merkûmenin kassâm 

defteri mûcibince muhallefâtını beynimizde tevzî’ ve taksîm idüp hisselerimizi kabz 

eyledik lâkin kassâm defterinden hâric bir altun bilezik ve altı incü ve iki miskâl 

altun ve üç top ketan bezi ve iki gömlek ve bir sanduk ve bir çift yasdık ve bir kaftan 

ve bir yektâ ve bir çift tor ve bir zıbunluk dârâyî ve bir çift yorgan ve iki kilim ve bir 

bakır ve bir tâbe ve bir tencere ve bir çuval ve beş batman kuru kaysı ve elli üç 

sümün ve bir çift minder ve otuz bağteli kuşağını mezbûr el-Hâc Mustafâ ve oğlu 

Mehmed ve Ümmühânî ve câriyesi Mercan’a yemîn teklîf olunması matlûbumdur 

didikde husûs-ı mezbûr içün cânib-i şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup ol 

dahî mezkûr el-Hâc Mustafâ’nın menziline varup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn huzûrunda kassâm defterinden hâric eşyâ-i mezkûreyi ihfâ ve zabt 

eylemediklerine mezbûr el-Hâc Mustafâ’ya ve Ümmühânî ve oğlu Mehmed’e ve 

câriyesine yemîn teklîf eyledikde anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-

’azîm eylediğini mevlânâ-yı mezbûr gelüp haber virmeğin mezbûr el-hâc Receb 

men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yemi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (24 Zî’l-hicce 1080 / 15 Mayıs 1670). 

Mehmed Halîfe el-imâm, ‘Osmân bin Mehmed, el-Hâc ‘Osmân Mi’mârbaşı, 

Seydî bin Yûsuf, Ahmed bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş. 

 

22-3 Babasının Mîrâsından Hissesini Almak 

Mahmiye-i Konya’da sâkin iken bundan akdem fevt olan Mîrâsyedi-zâde 

‘Osmân Ağa’nın sulbiye kebîre kızı Fâtıma Hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri 

ikrâra vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer’an vekâleti sâbite olan zevci Mustafâ 

Beg ibn ‘İnâyetullah Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-

kitâb ‘Ömer Beg mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem 

merkûme Fâtıma babası müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân Beg’in menkûlât ve 

‘akârâtından irs-i şer’î ile intikâl iden hisse-i şâyi’asını da’vâ ve taleb eyledikde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh muhallefât-ı merkûmeden Abdan kurbunda 

vâki’ beyne’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olan tarlasının kıble tarafında vâki’ 

üç kavak ve üç ceviz ‘ağacıyla altı dönüm ve bir evlek tarla ve Merâm kurbunda 

vâki’ beyne’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd olan bağın çay tarafından eşcârı 

müştemil üç tahta bağ ve on beş esedî guruş alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan 

hakkından fâriğ olup mezbûr ‘Ömer Beg’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledi min ba’d 
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hak ve ‘alâkası kalmadı ba’de’l-yevm müteveffâ-yı mezbûrun bağına ve tarlasını ve 

menziline ve Karaarslanda olan menzil çiftliğine ve muhallefâtına müte’allıka bir 

tarîk ile da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didi 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ vak’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn 

min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (24 Zî’l-hicce 1080 / 15 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, ‘Alî 

Çelebi (bin) Karaman, Ahmed Çelebi (bin) ‘Abdullah, Mustafâ Beg (bin) Mehmed, 

‘Osmân Çelebi (bin) Mustafâ, Mehmed ‘Alî Çelebi (bin) Mustafâ Efendi, Ahmed 

Ağa (bin) Bayram Ağa. 

 

23-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm ibn Hâcı Sinân 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa ibn ‘Abdî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı mezbûr 

Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı zevci Balî mülkü ve bir 

tarafı Mesnevîhân-zâde mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve fevkânî bir oda 

ve bir ahur ve bir kilar ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr Mehmed Ağa’ya 

seksen yedi guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed Ağa yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm menzil-i mezbûr 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-

‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (25 Zî’l-hicce 1080 / 16 Mayıs 

1670). 

Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Beşe Serdâr hâlâ, Fahrü’l-Eşbâh ‘Abdulkâdir Beşe 

Serdâr-ı sâbık, İsma’îl Beşe bin Mustafâ, es-Seyyid ‘Abdulhalîm Çelebi (bin) 

Mustafâ Efendi. 

 

23-2 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid Hüseyin Çelebi ibn Yûsuf meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İbrahîm Beşe ibn Hasan mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr İbrahîm Beşe ile kasâb dükkânında ortak iken 

yüz seksen esedî guruş virüp teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun doksan guruşunu aldım 

bâkî doksan guruşu kaldı hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr İbrahîm Beşe cevâbında fî’l-vâki’ mezkûr Seyyid Hüseyin Çelebi 

mukaddemâ yüz seksen guruşu bana  virdi ba’dehu kasâb dükkânının hesâbını 

gördüğümüzde müslümânlar huzûrunda yüz seksen guruşu mezkûr Seyyid Hüseyin 

Çelebi’ye bi’t-temâm teslîm etdim deyu cevâb virmeğin gıbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve 

ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid Kalender Çelebi ibn Kalender ve el-

Hâc Hüsâm bin Receb ve Hâcı Mustafâ bin Ca’fer ve Sevindik Beşe ibn Mustafâ 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki’ mukademâ kasâb dükkânı hesâbını gördüklerinde mezbûr İbrahîm Beşe 

mezkûr Seyyid Hüseyin Çelebi’ye bizim huzûrumuzda zikr olunan yüz seksen 

guruşu temâmen virüp teslîm eyledi ol dahî alup kabz ve zimmetini ibrâ eyledi bu 
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husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

ba’de’t-tahlîf şehâdetleri makbûle olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûr es-Seyyid 

Hüseyin Çelebi men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-

‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (25 Zî’l-hicce 1080 / 16 Mayıs 

1670). 

Hâcı bin Pîrî, Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Mehmed, Süleymân bin ‘Alî, 

Mahmûd (bin) Mehmed, Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Mehmed. 

 

23-3 Câriye Azâdı 

Mahmiye-i Konya’da Kemâlgarîb Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emine bint-i İbrahîm nâm hatunun câriye-i memlûkesi olup 

Rusiyyü’l-asl olan Gülistân bint-i ‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffât-ı merkûmenin sadrî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb Mustafâ ibn el-Hâc ‘Alî nâm 

emred mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffât-ı merkûme Emine 

mukaddemâ hâl-i sıhhatında cümle-i mâlından beni azâd eylemişken oğlu mezbûr 

Mustafâ beni rıkk olmak üzere istihdâm murâd ider su’âl olunup icrâ-yı şer’ 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-’acz ‘ani’l-

beyyine istihlâf itmeğin vâlidesi müteveffât-ı merkûme Emine hâl-i sıhhatında 

merkûme Gülistân’ı mâlından azâd eylediğini bilmediğine mezbûr Mustafâ’ya yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-’azîm itmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe 

li-sene semânîn ve elf (25 Zî’l-hicce 1080 / 16 Mayıs 1670). 

Zehrü’l-kuzât Mustafâ Efendi, Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân, 

Mehmed Halîfe bin Süleymân, Seyyid Hüseyin Çelebi bin Yûsuf, Hasan bin ‘Alî. 

 

23-4 Vasî Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden Mûsâ ve Hanefi ibn 

‘Îsâ nâm karındaşlar meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ca’fer 

Beşe ibn el-Hâc Velî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sâbıkan üvey babamız 

olan Mehmed Beşe nâm râcil zabt eylediği eşyâmızı da’vâ ve taleb ve ahz ve kabz ve 

bize îsâle mezbûr Ca’fer Beşe’yi tarafımızdan vekîl nasb ve ta’yîn eyledik 

didiklerinde mezbûr Ca’fer Beşe dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (29 Zî’l-hicce 1080 

/ 20 Mayıs 1670). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

24-1 Değnek ile Darb Etme  

Himmet  /  Süleymân ve Satılmış ve Yûsuf ve Mûsâ. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Çumra nâm karye 

sâkinlerinden Himmet bin Ahmed nâm çoban meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Çukur nâm karye sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Süleymân bin Mevlûd ve 

Satılmış bin Pîrî ve Yûsuf bin Nasûh ve Mûsâ bin ‘Abdulkerîm mahzarlarında 
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üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on gün mukaddem ben koyun 

ra’y iderken mezbûrûn Süleymân ve Satılmış ve Yûsuf ve Mûsâ değnek ile beni darb 

eylediler su’âl olunup takrîrleri tahrîr ve icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-’acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i 

kitâbdan on gün mukaddem mezbûr Himmet’i koyun ra’y iderken değnek ile darb 

eylemediklerine mezbûrûn Süleymân ve Satılmış ve Yûsuf ve Mûsâ’ya yemîn teklîf 

olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-’azîm itmeğin mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (26 Zî’l-hicce 1080 / 17 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-kuzât ‘Osmân Efendi bin Kemâl, Mevlânâ Ahmed Efendi bin Mustafâ, 

Süleymân Halîfe el-imâm, ‘Osmân bin Ya’kûb, Velî Dede bin Mehmed.  

 

24-2 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya’kûb Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan 

Mustafâ Beşe’nin sulbî kebîr oğlu Hasan asâleten ve sagîr oğlu Ahmed’in kıbel-i 

şer’den mansûb vasîsi olan ‘ammisi Dede ibn el-Hâc Mehmed vesâyeten meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Beşe ibn Ebûbekir Beşe mahzarında 

bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ Beşe merkûm ‘Alî Beşe ile ortak olduğu yüz guruşdan bâkî on guruş asl-ı 

mâldan ve altı yüz sümün fâ’ideden kaldı deyu da’vâ eylediğimizde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr ‘Alî Beşe yedinden yirmi sümün alup kabz idüp 

mâ’adâdan fâriğ olduk min ba’d hak ve ‘alâkamız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (25 Zî’l-hicce 1080 / 16 Mayıs 1670). 

es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi bin Mahmûd Efendi, Mehmed Beşe er-râcil, Bedel 

Çelebi bin Hüseyin, Hüseyin bin Durmuş. 

 

24-3 Tarla Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid ‘Alî Baba Çelebi meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem fevt olan es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn es-

Seyyid Şa’bân’ın kız karındaşı râfi’atü’l-kitâb Cemîle nâm hatun tarafından husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer’îsi olan es-Seyyid Mustafâ Çelebi mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Hasanköyü Irmağı altunda vâki’ 

bir tarafı Hasanköyü Irmağı ve bir tarafı es-Seyyid Mehmed Çelebi mülkü ve bir 

tarafı Gödeoğlu mülkü ve bir tarafı Dülgeroğlu mülkü ile mahdûd Hazret-i Mevlânâ 

Vakfı olan bir kıt’a tarla mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr Seyyid Ahmed Çelebi’nin 

babası es-Seyyid Şa’bân tasarrufunda olup fevt oldukda Hazret-i Mevlânâ 

mütevellisi Sâlih Çelebi zikr olunan tarla mahlûldur deyu bana tasarrufuma tezkere 

vermiş iken merkûme Cemîle sâlifü’z-zikr tarlayı zabt ve tasarruf eder su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi cevâbında mârü’z-zikr 

bir kıt’a tarla mukaddemâ mezbûr Seyyid Şa’bân’ın tasarrufunda olup fevt oldukda 

hakk-ı tasarrufu oğlu Seyyid Ahmed Çelebi’ye intikâl idüp mezbûr Seyyid Ahmed 

Çelebi dahî fevt oldukda sâlifü’z-zikr tarla mahlûl olmağla mezbûr Seyyid Sâlih 

Çelebi kız karındaşı merkûme Cemîle’ye hakk-ı tapusun alup zabt ve tasarrufu içün 
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mümzâ ve mahtûm tezkere virüp mutasarruf iken geçen sene mezbûr Seyyid ‘Alî 

Baba Çelebi nâ’ibü’ş-şer olan Mevlânâ Ahmed Efendi huzûrunda da’vâ idüp 

temessüklerimize nazar idüp mârü’z-zikr tarlayı merkûme Cemîle’ye hükm idüp 

yedine hüccet-i şer’iye vermişdir deyu hüccet-i şer’iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe 

kırâ’at olundukda mazmûn-ı hücceti merkûm Seyyid ‘Alî Baba mukır olduğundan 

mâ’adâ ibrâz olunan fetvâ-yı şerîfede Hind’in tasarrufunda olan vakf tarla boz ve hâli 

iken Bekir hilâf-ı inhâ ile ol tarlayı Hind’e zabt etdirmemeğe şer’an kâdir olur mu el-

cevâb olur ammâ tapuya müstehak olsa yine Hind alur deyu buyurulup ber-mûcib-i 

fetvâ-yı şerîfede dahî bir da’vâ-yı şer’ üzere istimâ’ olunup hüküm ve hüccet 

olundukdan sonra bilâ emr ol da’vânın istimâ’ı şer’an câiz olur mu el-cevâb olmaz 

deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe ber-hüccet-i şer’iye ve tezkere-i 

mütevelli da’vâ-yı merkûmdan mezkûr Seyyid ‘Alî Baba men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (27 Zî’l-hicce 1080 / 18 Mayıs 1670). 

es-Seyyid Hüseyin Çelebi Mehmed, es-Seyyid ‘Alî Çelebi es-Seyyid Hasan, 

Mehmed bin ‘Abdullah. 

 

25-1 Sınır İhtilafı Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya Kal’ası mustahfızlarından olup Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ 

Hisârcık nâm karyelerin tîmârları olan râfi’ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ve İbrahîm nâm 

kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde nâhiye-i merkûmeye tâbi’ Çeltik 

nâm karye sipâhîsi Mehmed Ağa’nın vekîli ve subaşısı olan ‘Alî Beg bin ‘Osmân 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelam idüp sâlifü’z-zikr Hisârcık nâm karye sınırı 

Akkuşyuvası ve Dânişmendyeri ve Sınıramrud ve Çanağulutaş’a varıncadır dâhilinde 

olan arâzi Hisârcık sınırından iken subaşı mezbûr ‘Alî Beg müdâhale murâd ider su’âl 

olunup takrîri tahrîr ve ihkâk-ı hak olunması matlûbumdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Müstecâb bin ‘Alî ve 

Teberrük bin ‘Abdulkerîm ve Hâcı ibn İsrâil ve Seydi Ahmed bin Hâcı nâm 

kimesneler meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ Hisârcık 

nâm karyenin sınırı Akkuşyuvası ve Dânişmendyeri ve Amrud ve Çanağulutaş’a 

varıncadır dâhilinde olan arâzi Hisârcık sınırına dâhildir bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı’a oldukdan sonra subaşı mezbûr ‘Alî hâlâ münbit olan araziye bu âna gelince 

vaz’-ı yed eylemedim da’vâ ve nizâ’ım dahî yokdur didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-’ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe 

li-sene semânîn ve elf (22 Zî’l-hicce sene 1080 / 13 Mayıs 1670 )   

Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Beşe serdâr hâlâ, Mehmed Halîfe ibn Şeyh Mustafâ 

Efendi, Hâcı Mahmûd (bin) ‘İvaz Hoca, Seyyid İsma’îl Çelebi (bin) Seyyid Pîrli, 

Molla Velî bin Hâcı Musli. 

 

25-2 Abd-ı Âbık 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan râfi’ü’l-kitâb Hâcı Ahmed bin 

Mustafâ işbu sarışın Rusiyyü’l-asl Ken’ân bin ‘Abdullah nâm gulâm-ı meclis-i şer’-i 

şerîfe ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Ken’ân’ı ‘abd-ı âbık zannı ile 
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ahz ve ihzâr eyledim su’âl olunup takrîri tahrîr olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Ken’ân cevâbında Hamîd Sancağı’na tâbi’ Kuyucak nâm karyede sâkin Pîr ‘Alî 

Çavuş’un ‘abd-ı memlûku olup mülkünden ibâk eyledim deyu rıkk ve ibâkını 

mu’terif olmağın mevlâsı zuhûr idüp yahud müddet-i ‘örfiyyesi temâm olunca 

gulâm-ı mezbûr târîh-i kitâb gününden yevmî on altışar akçe nakd takdîr olunup ve 

on altı akçe yedinde olan doru bargire ulaf bahâ takdîr olunup yanında mevcûd olan 

bir gümüşlü kürde ve iki tabancalı tüfenk ve bir hayderi raht ve bir eski serhattî ve bir 

gömlek ve bir don ve bir zıbun ve aba şalvar ile mezbûr Ken’ân mezkûr Hâcı Ahmed 

ref’ ve teslîm olunup mâ-vaka’a gıbbe’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-’ışrîn min 

Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (20 Zî’l-hicce sene 1080 / 11 Mayıs 1670). 

Molla Mustafâ bin Mehmed, Halîl Mustafâ, İsma’îl, Kâdir Çelebi (bin) 

Mehmed Efendi. 

 

25-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bin ‘Âbid nâm 

hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hasan bin Ken’ân 

mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelam idüp mahmiye-i merkûme muzâfâtından 

Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Penbeci nâm karyede vâki’ tarafeyni mezbûr Hasan 

mülkü ve bir tarafı Şarlıkızı dimekle ma’rûf hatun mülkü ve bir tarafı Arslan zimmî 

mülkü ile mahdûd eşcârı müştemil dört tahta bağımı mezbûr Hasan’a râyic-i fi’l-vakt 

üç bin sekiz yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hasan yedinden 

bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr mülkiyet üzere zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (29 Zî’l-hicce 1080 / 20 Mayıs 1670). 

Hüseyin Halîfe ibn Mustafâ Beşe, Emrallah bin el-Hâc ‘Abdurrahman, 

Hüseyin ibn Durmuş, Hüseyin bin Çâkir. 

 

26-1 Mülk Taksîmi 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem fevt olan Mehmed bin ‘Ömer’in verâseti dayısı Hızır bin ‘İvaz ile hâletesi 

Emine nâm hatuna münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra mezbûr 

Hızır tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-i hüccete ber-mûcib-i hüccet-i 

şer’iye vekîl olan Ahmed Beg ibn İsma’îl Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzimü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb merkûme Emine mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelam idüp 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in ‘akârâtını müvekkilim mezbûr Hızır ile merkûme 

Emine’ye tevzî’ ve taksîm murâd eylediklerinde Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ 

‘Alîbegüyüğü’nde vâki’ bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Halîl mülkü ve bir tarafı Velî mülkü ile mahdûd bir kıt’a bağını müvekîlim mezbûr 

Hızır alup kabûl ve kabz idüp ve mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm mevzi’de 

vâki’ bir tarafı Hâcı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Çavuş Hatunu mülkü ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı İbrahîm mülkü ile mahdûd bir örtme ve iki kıt’a arz-ı 

hâliye ve eşcârı müştemil bir kıt’a bağı merkûme Emine Hatun alup kabûl idüp 
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merkûme Emine’ye mezbûr Hızır Beg nakd akçe dahî virüp ol dahî alup kabz idüp 

taksîm-i mezbûra râzı olup Yaka’da zikr olunan bağda müvekkilim mezkûr Hızır’ın 

‘alâkası kalmadı merkûme Emine zabt eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene 

semânîn ve elf (22 Zî’l-hicce 1080 / 13 Mayıs 1670). 

Hâcı Ahmed bin Hâcı Mehmed, Mustafâ bin ‘Abdî, Himmet (bin) İbrahîm, 

Mustafâ (bin) Süleymân, Receb (bin) Hâcı Mehmed, ‘Osmân bin ‘Osmân. 

 

26-2 Suya Düşüp Boğulma 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-

kuzât es-Seyyid Süleymân Efendi ibn es-Seyyid Mehmed Beg meclis-i şer’-i şerîf 

vâcibü’t-teşrîfde bast-ı merâm ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâb günü Şahbâz bin 

‘Abdullah nâm ‘abd-ı memlûkumu Dilâver nâm diğer ‘abd-ı memlûkum ile ma’â 

Hazret-i Mevlânâ evkâfından olup taht-ı tasarrufumda çiftliğim olan Aymanos nâm 

mevzi’de ot biçmek içün irsâl itmişdim anlar dahî varup ot biçerken mezbûr Şahbâz 

mevzi’-i merkûmda cârî olan çay-ı kebîr üzerinde el-Hâc Kalender Köprüsü dimekle 

ma’rûf köprü kurbunda çay-ı mezbûrun obruk ta’bîr olunur ‘amîk mevzi’inde suya 

girüp kendi sun’uyla bi-emrillahi te‘âlâ garîkan vefât eyledi cânib-i şer’den keşf ve 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer’den Mevlânâ es-Seyyid ‘Ömer 

Efendi irsâl olunup ol dahî mîr-mîrân-ı Karaman mütesellimi olan fahrü’l-emâsil ve’l-

akrân Mehmed Ağa tarafından husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn olunan el-Hâc 

Mustafâ Ağa ve zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî olan sâ’ir müslimîn ile mârü’z-zikr 

Aymanos nâm mevzi’de cârî çay-ı kebîrin mezbûr köprüsü kurbuna varup mezkûr 

Şahbâz’ı ba’de’l-keşf a’zâ ve cevârihine nazar eylediklerinde asla eser-i cerâhatı 

olmayup bi-emrillah-i te‘âlâ su içinde garîkan vefât eylediğini müşâhede ve 

mu’âyene eylediklerini Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr idüp ba’dehu 

meclis-i şer’e gelüp ‘alâ vukû’a ihbâr itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî 

gurre-i Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1 Muharrem 1081 / 21 

Mayıs 1670). 

es-Seyyid ‘İvaz Çelebi ibn es-Seyyid Bâyezid, es-Seyyid Mevlûd bin es-Seyyid 

Yûsuf, Hasan bin Hasan, Sefer Beşe (bin) Mürsel, Mehmed bin Ahmed. 

 

26-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya’kûb Mahallesi sâkinlerinden Eyûb ibn el-Hâc 

‘Abdulcelîl asâleten ve Zemâne bint-i ‘Abdullah nâm hatun tarafından vekîl olup 

mezbûru mar’ifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Süleymân bin Şa’bân ve Sâlih bin 

Muharrem şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Mustafâ bin Mehmed 

vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hasan bin Durmuş 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Musli mülkü ve bir tarafı Velî mülkü ve bir tarafı İbrahîm 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur ve bir oda ve 

havluyu müştemil ber-vech-i iştirâk mülkümüz olan menzilimizi mezbûr Hasan nakd 

râyic-i fî’l-vakt bin beş yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hasan 
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yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp beynimizde tevzî’ ve hisselerimizi istîfâ 

idüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî selh-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Zî’l-hicce 1080 

/ 20 Mayıs 1670). 

İbrahîm bin Mahmûd, Ahmed bin Receb, İbrahîm bin Mustafâ, el-Hâc 

‘Abdurrahman bin el-Hâc Seydî, Halîl bin Pîrli. 

 

27-1 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden sefer ve cüsse ve sinninin 

bulûğuna tahammülü olmağla bulûğuna hükm olunan ‘İvaz ibnâ Mustafâ nâm 

karındaşlar meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde li-ümm karındaşlar râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed bin Mehmed mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

babamız mezkûr Mustafâ vefât eyledikde metrûkâtından bize isâbet iden eşyâmız ve 

karındaşımız mezbûr Mehmed mümeyyiz olup ahz ve kabz eylemiş idi hâlâ bizim 

‘âkil ve reşîd olup hisselerimiz taleb eylediğimizde menzilimizi ve bağımızı ‘aynı ile 

bize teslîm idüp biz dahî kabz ve tesellüm eylediğimizden sonra menkûlâtdan dahî 

hissemizi da’vâ ve taleb sadedinde iken bi-tavassuti’l-müslimîn ‘alâ tarîki’s-sulh 

mezkûr Mehmed yedinden üç bin akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan 

zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti’ü’n-nizâ’ ile ibrâ’ ve iskât eyledik ba’de’l-yevm babamız 

muhallefâtından bize intikâl iden ‘akârât ve menkûlâta müte’allık bir tarîk ile bizden 

veya vekîlimizden da’vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr ider ise lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Muharrem li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Muharrem 

1081 / 22 Mayıs 1670). 

el-Hâc Nûrullah ibn el-Hâc ‘Abdî, Mehmed bin Mustafâ, Derviş İsma’îl (bin) 

‘Alî, Hüseyin bin (boş), el-Hâc ‘Osmân (bin) Mustafâ, Hasan (bin) İbrahîm. 

 

27-2 Bikrini İzale Da’vâsı 

Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Kayaüyüğü nâm karye sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb 

‘Âlime bint-i Hüseyin meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘Abdî bin 

‘Abdulvahhâb mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdî târîh-i 

kitâbdan altı gün mukaddem karye-i merkûmede vâki’ menzilime fuzûli girüp 

bekâretimi izâle eyledi su’âl olunup icrâ-i şer’ olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Receb bin 

Süleymân ve Mevlûd bin İlyâs ve Halîl bin Mâmâd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan altı gün 

mukaddem mezbûr ‘Abdî mezkûre ‘Âlime’nin karye-i merkûmede vâki’ menziline 

fuzûlen girüp mezkûre ‘Âlime dahî feryâd ve isgâse eylemekle her birimiz merkûme 

‘Âlime’nin kapusuna vardığımızda mezbûr ‘Abdî menzil-i merkûmenin divarını 

delüp firâr eylediğini biz ‘âyânen gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’ 

olmağın mûcibiyle hükm bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 
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min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Muharrem 1081 / 22 Mayıs 

1670). 

Hasan Halîfe (bin) Hüseyin, Mehmed Halîfe (bin) ‘İbâd Efendi, Ahmed bin 

İsma’îl, Receb (bin) Mehmed, Hızır bin ‘İbâd Efendi, Mustafâ (bin)‘Alî. 

 

27-3 Vasî Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da kutbu’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Şeyh Sadreddîn nûrullahü 

te‘âlâ merkaduhu mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Süleymân nâm kimesnenin 

sulbî sagîr oğlu Mehmed’e babası müteveffâ-yı mezbûr muhallefâtından irs-i şer’î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfz ve sâ’ir vâki’ olan umûr-ı şer’iyesini 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağla vâlidesi râfi’atü’l-kitâb Selîme bint-i 

Eymir nâm hatun mukaddem ve müstakîm olmağın savb-ı şer’den vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesin edâya te’ahhüd 

ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 Muharrem 1081 / 23 Mayıs 

1670). 

Mûsâ Halîfe bin Mustafâ, Himmet bin Mehmed, İbrahîm bin Hızır, Hasan bin 

Durmuş. 

 

27-4 Mütevelli Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesinde vâki’ Bâlî Beşe binâ eylediği 

mescid-i şerîf evkâfının mütevellisi olan Hüseyin bin Mehmed’in hıyâneti zâhir 

olmağla ref’ olunup yerine işbu râfi’ü’l-kitâb Velî ibn Mehmed nâm kimesne 

mukaddem ve müstakîmdir deyu mahalle-i merkûme ahâlisi i’lâm etmekle mescid-i 

mezbûr vakfına hasbî mütevelli nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî tevliyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (4 Muharrem 1081 / 24 Mayıs 1670). 

Halîl bin Hâcı Mevlûd, Velî bin Mehmed, Muharrem Beşe bin ‘Alî, Ahmed bin 

‘Abdî, ‘Abdurrahman Halîfe el-imâm. 

 

28-1 Nafaka Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed bin 

Mustafâ işbu sarışın Rusiyyü’l-asl Zülfikâr bin ‘Abdullah nâm gulâmı meclis-i şer’-i 

şerîfe ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp merkûm Zülfikâr’ı ‘abd-ı âbık zannı 

ile ahz ve ihzâr eyledim su’âl olunup takrîri tahrîr olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Zülfikâr cevâbında Kazlı’da sâkin Mustafâ Beşe nâm kimesnenin ‘abd-ı 

memlûku olup mülkünden ibâk eyledim deyu rıkk ve ibâkını mu’terif olmağın 

mevlâsı zuhûr idüp yahud müddet-i ‘örfıyyesi temâm olunca gulâm-ı mezbûra târîh-i 

kitâb gününden yevmî on altı akçe nafaka takdîr olunup ve yanında olan iğdiş bargire 

dahî be-her yevm on altışar akçe ‘ulaf bahâ takdîr olunup ‘alâ tarîki’l-emâne mezkûr 

el-Hâc Ahmed’e def’ ve teslîm olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-

şerîfe li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Zî’l-hicce 1081 / 5 Mayıs 1670). 
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Mehmed Beşe bin ‘Alî, Mehmed Çelebi bin Mehmed, ‘Osmân bin Mehmed, 

‘Ömer bin Mûsâ. 

 

28-2 Vakıf Da’vâsı 

‘Abdulkerîm Halîfe  /  Mehmed’in vasî Hasan Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Gallecerb Mahallesi evkâfı mütevellisi ve imâmı olan 

râfi’ü’l-kitâb ‘Abdulkerîm Halîfe bin Velî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzimü’t-tevkîrde 

bundan akdem vefât iden İsma’îl Çelebi nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mehmed 

ve sagîre kızı ‘Âyşe’nin kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Hasan Efendi ibn ‘Abdî 

mahzarında bi’t-tevliye da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûme vakfı olup 

Yaka nâm mevzi’de vâki’ şarken müteveffâ-yı mezbûr İsma’îl Çelebi mülkü ve 

şimâlen ve garben Kazancı ‘Alî mülkü ve kıbleten tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt’a 

bağı târîh-i kitâbdan on beş sene mukaddem mahalle-i mezbûre mescidi mütevellisi 

olan el-Hâc Receb be-her sene sekiz akçe icâre ile yirmi beş guruşa bey’ ve teslîm 

idüp mezkûr İsma’îl Çelebi sâlifü’z-zikr yirmi beş guruşu mâl-ı vakf olmağla üzerine 

devr etdirüp be-her sene onu on bir buçuk hesâbı üzerine mürâbahâsını ve sekiz akçe 

icâresini vakfa edâ ve teslîm iderken fevt olmağla zimmetinde kaldı muhallefâtından 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akibe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden el-Hâc Mehmed bin Hüseyin ve el-Hâc ‘Alî Beşe ibn Mehmed 

nâm kimesneler li-ecliş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki’ hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olup mahalle-i merkûme mescidi vakfı olan 

bir kıt’a bağı mütevellisi olan el-Hâc Receb on beş sene mukaddem müteveffâ-yı 

mezbûr İsma’îl Çelebi’ye bizim huzûrumuzda yirmi beş guruşa bey’ ve teslîm idüp 

meblağ-ı mezbûr mâl-ı vakf olmağla yine üzerine devr etdirüp vefât edince onu on 

bir buçuk hesâbı üzere yirmi beş guruşun murâbahâsını ve sekiz akçe icâreyi 

mütevelli olanlara edâ idegeldi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle oldukdan sonra vasî-i mezbûr 

talebiyle mütevelli-i mezbûr müteveffâ-yı merkûm İsma’îl Çelebi zimmetinde olan 

yirmi beş esedî guruşdan cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve 

sâ’ir turuk-ı şer’iyeden bir tarîk ile zimmetini ibrâ eylemediğine mütevelli-i mezbûra 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billâhi’l-‘azîm itmeğin 

mârü’z-zikr yirmi beş guruşu müteveffâ-yı mezkûr muhallefâtından mütevelli-i 

mezbûra edâya vasî-i mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Muharrem 

1081 / 25 Mayıs 1670). 

el-Hâc Mehmed bin Hâcı ‘Alî, el-Hâc İbrahîm bin el-Hâc ‘Alî, Süleymân 

Çelebi bin İsma’îl, Hamza bin el-Hâc Mahmûd. 

 

28-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Abdunnebî bin ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzimü’t-tevkîrde işbu ‘Ömer bin İbrahîm mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

bundan akdem el-Hâc Hasan’dan alınan davar bahâsından mezbûr ‘Ömer 

zimmetinde yüz seksen semen deyni vardır su’âl olunup alıvirilmesi matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-isitşhad ‘udûl-i müslimînden 
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‘Abdullah ve ‘Abdurrahman ibn Mahmûd nâm kimesne li-ecliş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ bizim huzûrumuzda mezbûr ‘Ömer 

merkûme el-Hâc Hasan’dan alınan davar bahâsından yüz seksen semen deynim 

vardır deyu ikrâr eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-

i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’ olmağın zikr olunan yüz 

seksen semeni teslîme mezbûr ‘Ömer’e tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (29 Zî’l-

hicce 1080 / 20 Mayıs 1670). 

Ahmed Beg bin Pîri Beg, Hamza bin Hâcı Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

29-1 Tekâlîf Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarâyı Nâhiyesi’ne tâbi’ Yenice nâm 

karye sâkinlerinden Mûsâ ve Nebî nâm kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Şeyh Sadreddîn Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hasan bin Habîb 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Hasan karye-

i mezbûreden olup hâlâ vâki’ olan menzil ve sâ’ir tekâlîf içün ben imdâd taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında (boş) seneden 

mütecâviz karye-i merkûmeden kat’-ı ‘alâka idüp gelüp mahalle-i merkûmede sâkin 

olup vâki’ olan tekâlîfi mahalle-i merkûme ahâlisi ile ma’â edâ iderin karye-i 

merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâkim yokdur bu takdîrce karye-i merkûme ahâlisi 

tekâlîf teklîfine kâdir olmadıklarına fetvâ-yı şerîfe aldım deyu mazmûnu takrîr-i 

meşrûhuna mutâbık fetvâ-yı şerîfe ibrâz itmeğin mezbûrân Mustafâ ve Nebî dahî ol 

mikdâr sene karye-i merkûmeden kalkup mahalle-i mezbûrede sâkin olduğunu mukır 

olmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe karye-i merkûme ahâlisi tekâlîf talebinden men’ 

bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Muharrem 1081 / 25 Mayıs 1670). 

İbrahîm Çelebi bin Hâcı Şa’bân, Hüseyin bin Mustafâ, Hamza bin Hâcı 

Mahmûd. 

 

29-2 Mütevelli Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi ‘avârız evkâfı mütevellisi İbrahîm bin 

Süleymân meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan mütevelli olan râfi’ü’l-

kitâb Hamza bin Hâcı Mahmûd mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Hamza tevliyetden fâriğ olup ben mütevelli olmam ile zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olup mahalle-i merkûme ahâlisi huzûrunda hesâb görüp bu güne gelince harc ve sarf 

eylediğini makbûl olup asl-ı mâl olan yüz seksen guruşun nakd guruşunu bana teslîm 

idüp ve rehinlerini dahî teslîm idüp ve zimem-i nâsda olan guruşları gösterüp ben 

dahî minvâl-i mübeyyen üzerine kabûl idüp zimmetinde olan mâldan ve bu güne 

gelince murâbahâsından mezbûr Hamza zimmetinde bâkî bir akçe kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-

harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Muharrem 1081 / 25 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-Meşâyih Ahmed Efendi ibn Hâcı Velî, Hüseyin Hoca ibn Mustafâ, 

İsma’îl Çelebi Derviş Hoca, Emrullah ibn İbrahîm, Sefer bin Nasûh, Süleymân ibn 

Hüseyin. 
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29-3 Taş Atub Bağırmak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya zeylinde Pîrhasanlı nâm karye sâkinlerinden ‘Âlime bint-i 

Yûsuf nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî bin 

Mehmed mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün 

mukaddem mezbûr ‘Alî bağım divarından aşağı inmek murâd idüp ve bana taş atup 

ve dur deyu çağırup ben dahî evime firâr eyledim su’âl olunup takrîri tahrîr olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine 

istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan on gün mukaddem merkûme ‘Âlime’nin bağı 

divarından aşağı inmeyüp ve taş atmayup ve dur deyu çağırmadığına mezbûr ‘Ali’ye 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-

vaka’a hâlâ subaşı olan Mehmed Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Muharrem 1081 / 25 

Mayıs 1670).  

Mustafâ bin Ahmed, Receb bin ‘Abdusselâm, Mustafâ bin Hüseyin, ‘Osmân 

bin Memi, Hüseyin bin ‘İbâd. 

 

29-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi sâkinelerinden ‘Afîfe bint-i 

‘Abdurrahman nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Kara 

‘Alî ibn ‘Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki’ bir tarafı Hüseyin Efendi mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı 

Ahmed mülkü ve bir tarafı Yûsuf mülkü ile mahdûd bir kıt’a arz-ı hâliyemi nakd 

râyic-i fı’l-vakt akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile mezbûr ‘Ali’ye bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Kara ‘Alî 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr mülkiyet üzere zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Muharrem 1081 / 26 Mayıs 

1670). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi ibn es-Seyyid Pîrli, el-Hâc İsma’îl bin el-Hâc 

Ahmed, Şahinsur Beg ibn Îvâd. 

 

30-1 Sürsât Cem’i Da’vâsı 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Suarık nâm karyeden Kucur ve Sevindik ve Zalmanda 

nâm karyeden Bahşî ve Şa’bân ve Zengicek nâm karyeden Ma’den nâm kimesneler 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde kazâ-i mezbûra tâbi’ Müşki nâm karye 

sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Mehmed ibn el-Hâc Üveys ve Halîl bin Hasan ve 

Mevlûd ibn Nasûh ve Eğribayat nâm karyeden İbrahîm bin ‘Abdussamed ve 

‘Abdusselâm bin ‘Abdulmuttalib nâm kimesneler mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûrun kimesnelerin sâkin oldukları karyeler bizim kazâmıza tâbi’ 

olmağla hâlâ sürsât cem’ine me’mûr olan (boş)Ağa’ya kazâ-i mezbûr kâdısı sürsât 

içün elli üç guruş tevzî’ ve defter virüp mezbûrûn kimesneler firâr eylemeleriyle 

sürsât ağası bizi ahz ve habs idüp bunların sâlyânesi olan elli üç guruş içün doksan 
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dört guruşumuzu almağla biz dahî bunlardan taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn kimesneler cevâblarında kazâ-i mezbûr kâdısı sürsât içün 

tevzî’ etdiği elli üç guruşu virmeğe râzı olup lâkin cebren aldığı kırk bir guruşun bi-

hasebi’ş-şer’ üzerimize edâsı lâzım gelmez deyu cevâb virmeleriyle fî’l-hakîka kâdı 

tevzî’inden mâ’adâ sürsât ağası cebren aldığı kırk bir guruşun bi-hasebi’ş-şer’ edâsı 

lâzım gelmemekle da’vâ-yı merkûmeden mezbûrûn Kucur ve Sevindik ve Bahşi ve 

Şa’bân ve Ma’den men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî selh-i Zî’l-

hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (29 Zî’l-hicce 1080 / 20 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi ibn İsma’îl, Şahinsur Beg ibn Îvâd, 

Hüseyin bin Durmuş. 

 

30-2 Tîmâr Mahsûlü Da’vâsı 

Mehmed  /  Ahmed Beg Bayram-zâde. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem Girid Seferi’nde vefât 

iden ‘Osmân Beg’in karındaşı ve vârisi olan Mehmed bin İbrahîm meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun subaşısı olan râfi’ü’l-kitâb Ahmed 

Beg ibn Bayram Ağa mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp karındaşım 

müteveffâ-yı mezbûrun mezkûr Ahmed Beg beş sene subaşısı olup tîmârı 

karyelerinin mart ve mahsûlünü zabt eyledi hâlâ muhâsebesini görmek murâd iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ahmed Beg cevâbında müteveffâ-yı 

mezbûr ‘Osmân Beg bin yetmiş sekiz Şa’bânına gelince benim hesâbımı görüp 

zimmetimi ibrâ eylediğine yedime temessük vermişdir deyu mümzâ ve mahtûm 

temessük ibrâz idüp feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı temessükü mezbûr Mehmed 

münkir olucak mezkûr Ahmed Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden ‘Ömer Beg ibn Mehmed ve diğer ‘Ömer Ağa ibn Hasan Ağa 

nâm kimesneler li-ecliş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki’ müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân Ağa bin yetmiş sekiz Şa’bânında mezbûr 

Ahmed Beg’in hesâbını görüp zimmetini ibrâ idüp işbu kırâ’at olunan temessükü 

virdi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın da’vâ-yı merkûmeden 

mezbûr Mehmed men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-

‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (29 Zî’l-hicce 1080 / 20 Mayıs 

1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Fahrü’l-a’yân Hasan Beşe, 

Hüseyin bin Durmuş. 

 

30-3 Vasî Ta’yîni 

Vasiyet-i Seyyid Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ kutbü’l-‘ârifin zehrü’l-vâsılîn Hazret-i nûrullahu 

merkaduhu mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt olan Seyyid Yûsuf 

Çelebi’nin sulbî sagîr oğulları es-Seyyid ‘Abdullah ve es-Seyyid Mehmed’in vasîleri 

vâlideleri olan Fâtıma nâm hatunun vesâyetinden karındaşları râfi’ü’l-kitâb es-

Seyyid Mustafâ Çelebi’nin vasî olması sagîrân-ı mezbûrân haklarına evlâ olmağla 

ref’ olunup mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn 
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olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımelerini edâya 

müte’ahhid olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Muharrem 1081 / 25 Mayıs 

1670). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Hasan Çelebi bin Kâdir, Satılmış bin Mevlûd, ‘Osmân 

Çelebi bin Mustafâ Efendi. 

  

30-4 Mülk Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Şeyh 

Sadreddîn nûrullahu merkaduhu mahalesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden es-Seyyid Yûsuf Çelebi’nin sulbî kebîr oğlu râfiü’l-kitâb es-Seyyid Mustafâ 

Çelebi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i 

metrûkesi Fâtıma bint-i ‘Abdulbâki Efendi nâm hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp babam müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatında merhûm Hoca Fakîh Sultân 

Merkadi kurbunda vâki’ bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı Himmet oğlu mülkü ve 

bir tarafı Şehr Irmağı ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt’a bağını 

mülkünden ifrâz idüp benim ile diğer oğlu Seyyid ‘Alî Çelebi’ye hibe ve temlîk ve 

teslîm idüp ba’dehu mezbûr Seyyid ‘Alî Çelebi vefât eylemekle bağ-ı mezbûrda olan 

hissesi babası müteveffâ-yı mezbûr Seyyid Yûsuf Çelebi’ye intikâl idüp ba’dehu 

babam mezbûr Seyyid Yûsuf Çelebi kendiye intikâl iden hisse-i merkûmeyi bana 

hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve temlîk ve hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan bir 

kıt’a bağı bana teslîm eyledi ben dahî zabt eylemiş iken merkûme Fâtıma müdâhale 

murâd ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed ve Hâcı Yûsuf ibn Durmuş 

Beg nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olduklarında 

fî’l-vâki’ müteveffâ-yı mezbûr Seyyid Yûsuf Çelebi hâl-i sıhhatında oğlu mezbûr 

‘Alî fevt oldukdan sonra hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan bir kıt’a bağı mezbûr 

Seyyid ‘Alî’nin hissesiyle ma’a bizim huzûrumuzda oğlu mezbûr Seyyid Mustafâ’ya 

hibe ve teslîm idüp ol dahî kabz ve zabt eyledi mülk-i mevhûbudur bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

makbûle olmağın bî-vech mu’ârazadan merkûme Fâtıma men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (5 Muharrem 1081 / 25 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-meşâyih Hüseyin Efendi, ‘Alî Halîfe el-imâm, Hasan Çelebi ibn Kâdir, 

‘Abdurrahman Çelebi bin Mustafâ Efendi, Hüseyin Beg ibn Mûsâ, ‘Osmân Çelebi 

ibn Mustafâ Efendi. 

 

31-1 Vakıf Da’vâsı 

Velî  /  ‘Abdî Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi’nde vâki’ Bâli Beşe Mescidi Evkâfı 

mütevellisi Velî bin Mehmed ve Hüseyin meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb ‘Abdî Beşe mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mescid-i mezbûr 

vakfından mezbûr ‘Abdî Beşe zimmetinde on altı guruş vardır hâlâ taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf 
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itmeğin mescid-i mezbûr mâlından zimmetinde on altı guruş deyni olmadığına 

mezbûr el-Hâc ‘Abdî’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Muharrem 1081 /26 Mayıs 

1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi 

bin el-Hâc ‘Alî, Halîl bin el-Hâc Mevlûd, ‘Abdulkerîm Halîfe el-imâm. 

 

31-2 Nâmzedlik Da’vâsı 

İsmîhân  /  nâmzed  /  Hasan. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi’ü’l-kitâb İsmîhân bint-i el-Hâc İbrahîm 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hasan ibn el-Hâc Süleymân mahzarında 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hasan bana nâmzed olmuş idi hâlâ ferâgat eylemiş su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında fî’l-vâki’ merkûme İsmîhân 

benim nâmzedlim idi beynimizde akd-ı nikâh olmamağla fâriğ oldum deyu bi-tav’iha 

ikrâr ve i’tirâf itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Muharrem 1081 / 26 Mayıs 

1670). 

Ahmed Çelebi bin Cihângîr, Hamza ibn el-Hâc Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

31-3 Vâsılik Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Çıralu Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Mehmed bin Süleymân nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızları Râzıye ve 

‘Âyşe’nin hâlâ vasîleri olan Fâtıma bint-i Mustafâ nâm hatunun meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde  sâbıkan vasîleri olan râfi’ü’l-kitâb Memiş bin Mustafâ mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Memiş vesâyetden fâriğ olup ben vasî olmam ile 

kassâm defteri mûcibince sagîretân-ı merkûmetânın eşyâlarını mezbûr Memiş 

yedinden bi’t-temâm alup kabz eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkası 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis 

min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Muharrem 1081 / 26 Mayıs 

1670). 

Hâcı Nûrullah bin Hâcı Cerân, Şa’bân bin Süleymân, Yûsuf (bin) Süleymân, 

Emrullah bin ‘Ömer, ‘Ömer bin İbrahîm. 

 

31-4 Mülk Taksîmatı 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ kutbü’l-ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazret-i Şeyh 

Sadreddîn nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan es-Seyyid Yûsuf Çelebi’nin zevce-i metrûkesi râfi’ü’l-kitâb Nesli nâm hatun 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî kebîr oğlu es-

Seyyid Mustafâ ve diğer zevce-i metrûkesi Fâtıma nâm hatun mahzarlarında takrîr-i 

kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtı kassâm huzûrunda 

mukaddemâ tevzî’ ve taksîm olundukda zimmetinde olan yirmi bin akçe mehr-i 

mü’ecceli ve sümün hissem mukâbelesinde muhallefât-ı merkûmeden 
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Kovanağzı’nda vâki’ bir kıt’a tarla ve Kâdı Hürremşâh kurbunda vâki’ bir kıt’a tarla 

ve Şeyh Sadreddîn kurbunda vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd bir kıt’a 

bağını bi-tarîki’t-tehârüc bana virüp teslîm eylemişler idi su’âl olunsun didiklerinde 

gıbbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ ve Fâtıma cevâblarında zikr olunan tarlalarda ve 

bağda ‘alâkamız yokdur mâlikâne zabt eylesün didiklerinde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 

Muharrem 1081 /25 Mayıs 1670). 

‘Alî Halîfe el-imâm, ‘Osmân Çelebi (bin) Mustafâ Efendi, ‘Abdurrahman 

Çelebi (bin) Mustafâ Efendi, Satılmış (bin) Mevlûd, Hasan Çelebi bin Kâdir. 

  

31-5 Vasî Ta’yîni 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Balçıkhisârı nâm karye sâkinlerinden olup bundan 

akdem fevt olan Receb Beg’in sulbî sagîr oğulları ‘Abdulvahhâb ve Mustafâ ve 

‘Abdulkerîm ve sagîre kızı Zülfi’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer’î ile 

intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki’ olan umûr-ı şer’iyesini 

görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın hâzır-ı bi’l-meclis olup sagîrân-ı 

merkûmânın ben vasîleri oldum diyen İbrahîm Beg içün zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn hıyâneti zâhirdir vâlideleri râfi’atü’l-kitâb Ümmü bint-i Hüseyin Beg 

mukaddîm ve müstakîmdir deyu ihbâr eylemeleriyle kıbel-i şer’den vasî nasb ve 

ta’yîn olundukda merkûme Ümmü Hatun dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-

i lâzımesini edâya müte’ahhid olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve erba’în ve elf (2 Muharrem 

1081 / 22 Mayıs 1670). 

‘Abdulbâkî Beg bin ‘Abdusselâm Beg, Nasrullah bin Mehmed, İsma’îl Beşe 

er-râcil. 

 

32-1 Vakıf Ve Mütevelliliği Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi’nde vâki’ Bâlî Beşe Mescidi 

Evkâfı’nın hâlâ mütevellisi olan râfi’ü’l-kitâb Velî bin Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mescid-i mezbûrun sâbıkan mütevellisi olan Hüseyin bin Mehmed 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on iki sene 

mukaddem mezbûr Hüseyin mescid-i mezbûr evkâfının mütevellisi olup bu güne 

gelince olan iki senedir mescid-i mezbûr kapalı kalup mihrâb akçesinden esedî guruş 

yüz akçeye râyic iken mezbûr Hüseyin yedi bin akçesi vardır deyu ikrâr idüp yetmiş 

guruş etmekle tevliyetim hasebiyle taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Hüseyin cevâbında mescid-i mezbûr mâlından iki bin beş yüz akçesi vardır 

deyu ikrâr idüp bâkîsini inkâr itmeğin mütevelli-i mezbûr Velî’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Halîl Halîfe ibn İbrahîm ve Mehmed 

bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecliş-şehâde meclisi şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Hüseyin bizim huzûrumuzda mescid-i mezbûrun 

esedî guruş yüzer akçeye râyic iken târîh-i mezbûrda yedi bin akçesi vardır deyu 

ikrâr eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’ olmağın zikr olunan yetmiş guruşu 

teslîme mezbûr Hüseyin’e tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-
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yevmi’r-râbi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Muharrem 

1081 / 24 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi (bin) Hâcı ‘Alî, Halîl bin Mevlûd, Muharrem 

Beşe (bin) ‘Alî, Ahmed bin ‘Abdî, ‘Abdurrahman Halîfe el-imâm. 

 

32-2 Vâsi Ta’yîni 

Vesâyet-i Nâzenîn  /  lil-sağîr Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan Mehmed Beg ibn Mustafâ Beg’in sulbî sagîr oğlu Mehmed’e babası müteveffâ-

yı mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki’ 

olan umûr-ı şer’iyesini görüvirmeğe bir vâsi lâzım ve mühim olmağın vâlidesi 

râfi’atü’l-kitâb Nâzenîn bint-i ‘Abdullah nâm hatun mukaddime ve müstakîme 

olmağla kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya müte’ahhid olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 

Muharrem 1081 / 25 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin 

Üveys, Ahmed Çelebi bin ‘Alî Efendi, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Şa’bân, ‘Osmân 

Çelebi bin el-Hâc Mûsâ, ‘Abdul’azîz bin Emrullah, Hüseyin bin Hasan, Mehmed bin 

Şa’bân. 

 

32-3 Sâ’ime Hatunun Vasiyeti 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin Nesîmî 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem vefât iden ‘ammem Sâ’ime 

nâm hatunun kassâm defteri mûcibince on sekiz bin akçelik muhallefâtı olup vasiyeti 

mûcibince sülüsü olan altı bin akçelik muhallefâtı ta’yîn eylediği mesârif-i 

mühimmesine harc ve sarf olunup bâkî kalan on iki bin akçalık muhallefât-ı 

merkûmeden bana isâbet iden sekiz bin akçelik eşyâyı ber-mûcib-i defter-i kassâm 

alup kabz idüp mezbûr ‘Osmân Ağa’nın zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî bir 

akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (5 Muharrem 1081 / 25 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, Seyyid Süleymân Çelebi bin 

Üveys, Ahmed Çelebi bin ‘Alî Efendi, Mehmed Ağa ibn Seyâvuş Ağa, Hüseyin bin 

Hasan, İbrahîm Çelebi bin el-Hâc Şa’bân, Mehmed Çelebi bin Şa’bân, Receb bin 

Mehmed. 

 

32-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Murâd ve Mehmed ibn 

el-Hâc ‘Alî nâm karındaşları meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımüt-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

Muharrem bin Seydî mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Dilâver mülkü ve bir tarafı el-Hâc Mehmed mülkü ve bir 
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tarafı Mahmûd mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi ve eşcâr-ı 

müştemil bir kıt’a bağımızı mezbûr Muharrem’e râyic-i fî’l-vakt sekiz bin beş yüz 

elli akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ’ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Muharrem yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (7 Muharrem 1081 / 27 Mayıs 1670). 

İbrahîm Halîfe el-imâm, Mustafâ bin el-Hâc Dâvud, Sevindik bin Karakaş, 

Şa’bân bin Ahmed, Hasan bin Hüsrev, Sâlih Çelebi, Mehmed Beg ibn Ahmed Beg, 

Mehmed bin Mahmûd. 

 

33-1 Mülk Hibesi 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i el-Hâc ‘Abdulkerîm meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sadriye kebîre kızı Râbi’a nâm hatun tarafından 

tasdîke vekîl-i şer’îsi olan zevci es-Seyyid Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp ben hasta ve sâhib-i firâş olmam ile hâzır-ı bi’l-meclis olan zevcim ile 

Sefer bin Hasan nâm kimesneler içün nafakası benim üzerime ve hizmeti kendi 

mâlından lâzım geldiğine fetvâ-yı şerîfe aldım Çağlak nâm karyede vâki’ bağımı ve 

Araböldüren nâm mevzi’de vâki’ bağımı ve sâ’ir eşyâmı bey’ idüp semenini benim 

hizmetime harc ve sarf etmek murâd ider lâkin zikr olunan bağları ve cümle eşyâmı 

târîh-i kitâbdan iki ay mukaddem kızım mezbûre Râbi’a’ya hibe-i sahîha-i şer’iye ile 

hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabûl ve kabz 

eyledi mülk-i mevhûbudur benim kat’a ‘alâkam yokdur mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Muharrem li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Muharrem 1081 / 26 Mayıs 1670). 

Mü’ezzin Mustafâ Dede ibn Mehmed, Velî bin Ezelî, ‘Abdî bin Hâcı, Mehmed 

bin İbrahîm. 

 

33-2 Mülk Hibesi 

Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Kebekilisa nâm karyede sâkine iken vefât iden 

Kayabeşe bint-i ‘İvaz nâm hatunun sadrî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb ‘Îsâ bin ‘İvaz 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı Tanrıvermiş mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp vâlidem merkûme Kayabeşe hâl-i sıhhatında iken silk-i mülkünde 

münselike olan bir kara kazgan ve bir bakır ve bir sahan ve bir kilim ve bir yorgan ve 

bir yasdık ve bir döşek ve kırk re’s koyununu ifrâz idüp bana hibe ve temlîk ve 

teslîm idüp ben dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz idüp mülk-i mevhûbum olmuş 

iken karındaşım mezkûr Tanrıvermiş müdâhale murâd ider su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden karındaşı 

Süleymân bin ‘İvaz ve Mevlûd bin Îvâd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ müteveffâ-yı mezbûre Kayabeşe 

hâl-i sıhhatında zikr olunan bir kazgan ve bir bakır ve bir sahan ve bir kilim ve bir 

yorgan ve bir yasdık ve bir döşek ve kırk re’s koyununu bizim huzûrumuzda oğlu 

mezkûr ‘Îsâ’ya hibe ve temlîk ve teslîm eyledi ol dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz 
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eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’ olmağın eşyâ-i merkûmeye 

müdâhaleden mezkûr Tanrıvermiş men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Muharrem 

1081 / 27 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi bin Yahyâ Efendi, Hamza Çelebi bin Hâcı 

Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

33-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Râzıye bint-i Süleymân nâm hatun meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem vefât iden ‘Osmân Beg’in oğlu râfi’ü’l-

kitâb ‘Ömer Beg mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ zevcim 

Zülfikâr nâm kimesne fevt oldukda atmış keyl buğday ve sekiz kuzulu koyunu 

mezbûr ‘Osmân Beg zabt itmekle hâlâ muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Ömer Beg cevâbında merkûme Râzıye babam mezbûr 

‘Osmân Beg hâl-i hayâtında iken zikr olunan atmış keyl buğdayı ve sekiz kuzulu 

koyunu da’vâ eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh babam mezbûr 

‘Osmân Beg yedinden dört kuzulu koyun ve üç esedî guruş ve altı keyl bugday alup 

kabûl ve kabz idüp mâ’adâdan zimmetini ibrâ eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-

istintâk ve’l-inkâr mezbûr Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-

i müslimînden Mehmed ‘Alî Çelebi ibn Mustafâ Efendi ve ‘Osmân Çelebi ibn 

Mustafâ ve ‘Alî bin Mustafâ ve İbrahîm bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mukaddemâ merkûme 

Râzıye müteveffâ-yı mezbûr ‘Osmân hayâtında iken sâlifü’z-zikr atmış keyl buğdayı 

ve sekiz kuzulu koyunu da’vâ idüp bizim huzûrumuzda merkûme Râzıye mezbûr 

‘Osmân Beg yedinden dört kuzulu koyun ve üç guruş ve altı keyl buğdayı alup sulh 

olup mezbûr ‘Osmân Beg’in zimmetini ibrâ eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde ba’de’t-tahlîf şehâdetleri makbûle 

olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûre Râzıye’yi men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (8 Muharrem 1081 / 28 Mayıs 1670). 

Mustafâ bin Yahyâ Ağa, Seyyid Pîrli Çelebi bin Mustafâ, İbrahîm bin Hâcı 

Şa’bân. 

 

34-1 Hırsızlık Da’vâsı 

Belvirân Kazâsı’na tâbi’ Mescidli nâm karye sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 

Şa’bân bin ‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdullah ibn 

Şa’bân mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem zevcem evimde 

yoğiken mezbûr Ma’den bağ evime girüp bir bakırımı alup evimden çıkarken zevcem 

rast gelmiş su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Ma’den Beşe cevâbında fî’l-vâki’ mezbûr Şa’bân’ın evine varup kapusu 

önünde durup karındaşım oğlu Süleymân nâm sagîri evine kodum bakırı bana 

çıkarıvirdi ben de aldım deyu ikrâr ve i’tirâf itmeğin zikr olunan bakırı mezbûr 

Şa’bân’a teslîme tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ 



 

 

113 

min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Muharrem 1081 / 27 Mayıs 

1670). 

‘Osmân Beşe bin Mehmed, ‘Alî bin Murâd, Hamza Dede (bin) Hâcı Mahmûd. 

 

34-2 Alacak Da’vâsı 

Mehmed’in vasîsi Nâzenîn ve Sâbiha  /  ‘Osmân Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden Mehmed Ağa’nın sulbiye kebîre kızı Sâbiha asâleten ve sagîr oğlu Mehmed’in 

kıbe’l-i şer’den mansûb vasîsi ve vâlidesi Nâzenîn bint-i ‘Abdullah vesâyeten 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Osmân Ağa mahzarında bi’l-

asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezkûr ‘Osmân Ağa müteveffâ-yı 

mezbûr Mehmed Ağa zimmetinde üç yüz kırk beş esedî guruş ile otuz iki bin üç yüz 

kırk dört akçem vardır deyu da’vâ idüp biz inkâr eylediğimizde araya muslihûn 

tavassut idüp es-sulh Seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil olup mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Mehmed Ağa mülkü ve bir tarafı Celâsîn Beg mülkü ve 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd fevkânî iki oda ve bir yazlık ve bir ahur ve bir 

samanlık ve iki kıt’a havluyu müştemil menzil ile müteveffâ-yı mezbûrun mezbûr 

‘Osmân Ağa zimmetinde olan yirmi bin sekiz yüz akçenin on beş bin akçesini 

yedinden alup bâkî kalan beş bin sekiz yüz akçe üzerine ‘akd-ı sulh inşâ 

eylediklerinde mezbûr ‘Osmân Ağa sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan 

menzil-i mezbûru ve beş bin sekiz yüz akçeyi alup kabz idüp zimmetimizi ibrâ 

etmekle zikr olunan menzil ve meblağ-ı mezbûr beş bin sekiz yüz akçeyi zabt 

eylesün bizim ‘alâkamız kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (8 Muharrem 1081 / 28 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mahmûd Ağa, Fahrü’s-sâdât Seyyid Süleymân Çelebi ibn 

Üveys, Ahmed Çelebi bin ‘Alî Efendi, Mehmed Ağa ibn Seyâvuş Ağa, İbrahîm 

Çelebi bin el-Hâc Şa’bân, İbrahîm Çelebi bin Mehmed, ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc 

Mûsâ, Mahmûd bin Mustafâ, ‘Abdul’azîz Çelebi bin Emrullah, Hüseyin Çelebi bin 

Hasan. 

 

34-3 Kaza ile Suya Düşüp Boğulmak 

el-Hâc Mustafâ Efendi  /  Keşf-i Ebûbekir. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden zübdetü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi 

meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Kürden 

nâm mevzi’de vâki’ mülk bağım içinde cârî olan Şehir Irmağı’na vâlidesi ve babası 

‘abd-ı memlûküm olan Ebûbekir nâm sagîr düşüp suya garîkan bi-emrillah-i te‘âlâ 

vefât eyledi cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde savb-ı şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup ol dahî hâlâ kâ’im-

makâm-ı mütesellim olan kıdvetü’l-akrân Mehmed Ağa tarafından husûs-ı mezbûra 

mübâşir ta’yîn olunan diğer Mehmed Ağa ve zeyl-i kitâbda isimleri mestûr olan 

müslimîn ile mûmâ-ileyh Hâcı Mustafâ Efendi’nin bağına varup sagîr-i mezbûr 

Ebûbekir’in a’zâsına nazar eylediklerinde eser-i cerâhatı olmayup mûmâ-ileyh Hâcı 

Mustafâ Efendi bağı içinden şehre cârî olan nehre düşüp suya garîkan fevt olduğunu 
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mahallinde keşf ve tahrîr idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp mübâşir-i mezbûr ile 

haber virmeğin bi-hasebi’ş-şer’ suya gark olana nesne lâzım gelmemekle mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (10 Muharrem 1081 / 30 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-hutebâ Mehmed Halîfe ibn ‘Îsâ Halîfe, Süleymân Halîfe ibn Mûsâ, el-

Hâc Mehmed ibn el-Hâc Ahmed, Mustafâ bin Mehmed, Mehmed bin Ahmed. 

 

35-1 Hamam Ta’mîri 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ merhûm Pîrî Mehmed Pâşâ Evkâfı’na mütevelli 

olan es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi ibn Mahmûd Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb zübdetü’l-müderrisîn ‘umdetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri’în 

Mehmed Efendi ibn el-merhûm ‘Abdulgaffâr Efendi mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme mahallâtından Hâcı Eymir Mahallesi 

kurbunda vâki’ etrâfı erba’ası tarîk-i ‘âmm ile mahdûd Müstevfî Hamamı dimekle 

ma’rûf hamam mürûr-ı eyyâm ile harâb olup eser-i binâsı kalmayup küllük olmağla 

müceddeden etrâf-ı erba’asına divar binâ idüp içine eşcâr ve kürûm gars idüp ebniye 

ve eşcâr ve kürûmu mülkü olmak üzere hamam-ı mezbûrun zemînini tevliyetim 

hasebiyle mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye târîh-i kitâbdan doksan sene temâmına 

değin her üç senede bir ‘akd-ı cedîd olup ‘akd-ı evvellin intihâsı sânînin ibtidâsı 

olmak üzere ‘ukûd-ı müte’addide ile icâre-i tavîleyi câ’iz gören e’imme-i müctehidîn 

kavli üzere be-her sene otuzar akçeye îcâr idüp ol dahî istîcâr ve kabûl eylemeğin 

vâkıf-ı mezbûr Mehmed Pâşâ’nın Atbazarı Kapusu taşrasında vâki’ tekyesine 

muttasıl vakfı olup ta’mîr ve termîme muhtâc olan ahurunu ta’mîr içün mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendi yedinden âcilen yirmi esedî guruş alup kabz idüp ‘arsa-i merkûmeyi 

teslîm eyledim mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Recebi’l-ferd li-sene semânîn ve elf (20 

Receb 1080 / 14 Aralık 1669). 

Mefharü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Zehrü’l-kuzât Ahmed 

Efendi ibn Durmuş Beşe, ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg, es-Seyyid Pîrî Çelebi bin 

es-Seyyid Mustafâ. 

  

35-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hâcı Eymir Mahallesi sâkinlerinden Derviş Kâsım bin 

‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb mefharü’l-müderrisîn 

‘umdetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri’în Mehmed Efendi ibn el-merhûm ‘Abdulgaffâr 

Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ kıbleten 

ve şarken mûmâ-ileyh Mehmed Efendi mülkü ve garben ve şimâlen benim mülküm 

ile mahdûd bir tabhâne yerini ve yine şimâlen ve şarken benim mülküm ve kıbleten 

mûmâ-ileyh Mehmed Efendi mülkü ve garben tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir ahur ve 

bir örtme yerlerini mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt beş bin akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mûmâ-ileyh Mehmed Efendi yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 
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ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(2 Muharrem 1081 / 22 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi bin Durmuş Beşe, Fahrü’l-meşâyih Ahmed 

Efendi bin el-Hâc Velî, Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc ‘İvaz bin el-

Hâc Mehmed, el-Hâc Ahmed Efendi bin Halîl, Ebûbekir Çelebi bin Muharrem, 

Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebûssu’ûd Efendi, Seyyid ‘Abdullatîf Çelebi bin Seyyid 

Süleymân Çelebi, Seyyid İsma’îl Çelebi bin Seyyid Mahmûd, el-Hâc Ebûbekir bin 

‘Abdulkâdir. 

 

35-3 Köle Azâdı 

Mahmiye-i Konya’da ibn Tûtî Mahallesi sâkinelerinden Sâliha bint-i Hasan 

nâm hatun tarafından i’tâk-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Hâcı Mehmed bin Hüseyin ve Mustafâ bin Hüseyin nâm 

kimesneler şehâdetleriyle vekâleti sâbite olan karındaşı Hüsâm Beg meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde orta boylu sarışın gök gözlü Rusiyyü’l-asl râfi’a Lâlegül 

bint-i ‘Abdullah mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme Sâliha câriye-i memlûkesi olan mezbûre Lâlegül’ü hasbeten lillahi’l-‘azîm 

ve taleben li-merzâten rabbihi’l-kerîm cümle mâlından azâd ve mülkünden ihrâc 

eyleyüp sâ’ir ahrâr-ı asliyyyât gibi hür olup kendi nefsine mâlike ve mâlının 

tasarrufuna kâdir olsun mevâlî üzerine sâbit olan hakk-ı velâdan gayri üzerinde hak 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a merkûme Lâlegül’ün ‘ıtkına hükm bir le 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (10 Muharrem 1081 / 30 Mayıs 1670). 

Hâcı Nasûh ibn Mûsâ, Receb ibn Mehmed, Mehmed ibn Halîl, Hüseyin ibn 

Veysel. 

 

36-1 Muhâla’a Da’vâsı 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup bundan akdem mahrûse-i 

İstanbul’da vefât iden Süleymân bin Üveys nâm kimesnenin karındaşı ve irsen vârisi 

olan râfi’ü’l-kitâb İbrahîm nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 

Sâ’ime bint-i Ahmed nâm hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme 

Sâ’ime Hatun mukaddemâ karındaşım müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi olup 

beynlerinde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla merkûme Sâ’ime zevci 

müteveffâ-yı mezbûr Süleymân zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-i ‘aleyh olan 

mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından ve zevciyete 

müte’allık cemî’i da’vâsından fâriğ olup zimmetini ibrâ eyledikden sonra mezbûr 

Süleymân merkûme Sâ’ime’yi muhâla’a idüp kat’-ı ‘alâka eyledikden sonra mezbûr 

Süleymân vefât etmekle merkûme Sâ’ime zimmetinde mehr-i mü’eccelim vardır 

deyu mülkünü ve menkûlâtımı zabt eyledi hâlâ zabt eylediği menkûlât ve ‘akâratım 

bana teslîm murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûre Sâ’ime Hatun 

cevâbında zevcim mezbûr Süleymân beni tatlîk idüp fevt olmağla zimmetinde olan 

mehr-i mü’eccelimi da’vâ idüp yirmi bin akçe mehr-i mü’eccel isâbet idüp sekiz bin 

yediyüz akçelik eşyâsını ve bağını zabt eyledim lâkin zimmetinde olan mehr-i 

mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddetimden ve me’ûnet-i süknâmdan fâriğa olmadım 
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deyu inkâr itmeğin mezbûr İbrahîm’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Ahmed Halîfe ibn Süleymân ve Hâcı Nûrullah ibn Hâcı ‘Abdî 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki’ mukaddemâ mezbûre Sâ’ime bizim huzûrumuzda zevci mezbûr Süleymân 

zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i 

‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından ve zevciyete müte’allık cemî’ da’vâsından 

fâriğ oldu mezbûr Süleymân dahî merkûmeyi muhâla’a eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle 

olmağın kendi ikrârı mûcibince zabt eylediği sekiz bin yediyüz akçelik eşyâyı ve 

‘akârâtını mezbûr İbrahîm’e teslîme merkûme Sâ’ime’ye tenbîh bir le mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (10 Muharrem 1081 / 30 Mayıs 1670). 

Mustafâ Çelebi (bin) Halîl, Hasan bin Mehmed ve gayruhum. 

 

36-2 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mehmed 

Beg nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Mahmûd bin Mehmed ve İbrahîm bin Yûsuf 

şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan babası Mehmed Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb ‘Alî bin Ahmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp kızım merkûme ‘Âyşe ile zevci mezbûr ‘Alî’nin beynlerinde 

hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer olan altı bin akçe 

mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından ve hamam 

esvâbından ve mehr-i mu’accelesi olan esvâbdan fâriğ olup ve sagîr kızı Neslihân 

bilâ nafaka yedi yaşına dek beslemek üzere zimmetini ibrâ idüp mezbûr ‘Alî dahî 

merkûme ‘Âyşe’yi muhâla’a eyledi min ba’d da’vâ ve nizâ’ı ve hak ve ‘alâkası 

kalmadı ba’de’l-yevm husûs-ı mezbûra müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersem lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (9 Muharrem 1081 / 29 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Serdâr-ı hâlâ, ‘Osmân Ağa (bin) Mustafâ Beg, Hasan Beg 

ibn ‘İbâdullah, ‘Alî bin Hızır. 

 

36-3 Hisse Da’vâsı 

Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Kebekilisa nâm karye sâkinelerinden iken fevt olan 

Kayabeşe bint-i ‘İvaz nâm hatunun sadrî oğlu Tenrivermiş nâm kimesne meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb ‘Îsâ mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp vâlidem merkûmenin bir re’s deve ve on beş keyl buğday ve bir 

tor ve bir kilim ve bir kaftan ve bir zıbun ve sâ’ir eşyâsını zabt eylemiş idi bana 

isâbet iden hissemi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin zikr olunan deve ve buğday ve tor ve 

kilim ve kaftan ve zıbun ve sâ’ir vâlidesi eşyâsı zabt eylemediğine mezbûr ‘Îsâ’ya 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 
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mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Muharremi’l-harâm li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (2 Muharrem 1081 / 22 Mayıs 1670). 

Hamza bin el-Hâc Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî bin Murâd. 

 

37-1 Mülk Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi sâkinlerinden Helvacı Çelebi ibn 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî kebîr oğulları râfi’ü’l-kitâb 

İbrahîm Beşe ve Halîl mahzarlarından ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ şarken ve şimâlen ve garben Hâcı Receb mülkü ve kıbleten oğlum 

‘Abdurrahman mülkü ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur ve bir 

örtme ve bağçe ve havluyu müştemil mülk menzilimi mülkümden ifrâz idüp ba’de’t-

tahliyeti’ş-şer’iye oğullarım mezbûrân İbrahîm Beşe ve Halîl’e hibe-i sahîha-i şer’iye 

ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim anlar dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabûl ve 

kabz eylediler ba’de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde mezbûr Halîl karındaşı mezkûr İbrahîm Beşe mahzarında 

ikrâr idüp babamız bize hibe eylediği menzil-i mezbûrda olan hisse-i şâyi’amızı 

mezbûr İbrahîm Beşe hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî kabz eyledi ‘alâkam 

yokdur mâlikâne mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(15 Muharrem 1081 / 4 Haziran 1670). 

‘Alî Halîfe el-imâm, Hâcı Hüseyin Satı Baba, Mahmûd bin Mehmed, Hâcı 

Nûrullah Receb, Mehmed bin Hâcı Şa’bân. 

 

37-2 Yalan Şâhidlik Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Mehmed ‘Alî Çelebi ibn 

Mustafâ Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Kâsım bin ‘Abdullah 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Kâsım bana hoş beglerbegi 

gelsin sen yalan şehâdet eyledin didi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Molla ‘Ömer ibn İbrahîm ve Süleymân 

Halîfe ibn Ahmed nâm kimesneler li-ecliş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Kâsım bizim huzûrumuzda mezkûr Mehmed ‘Alî 

Çelebi’ye hoş beglerbegi gelsün sen yalan şehâdet eyledin didi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâki’ olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 Muharrem 1081 / 7 Haziran 

1670). 

‘Abdulkerîm Halîfe el-imâm, Hâcı Beg (bin) Ahmed, Hüseyin bin Durmuş. 

 

37-3 Nalbantların Nal Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ Na’lbandlar hırfesinden es-Seyyid ‘Abdî Çelebi ve 

yiğidbaşı Mehmed ve İbrahîm ve diğer Mehmed ve Hasan nâm kimesneler meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde demirciler hırfesinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Hâcı Sefer 

ve Mehmed ve diğer Mehmed ve Hamza ve ‘Ömer nâm kimesneler mahzarlarında 
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da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ mîr-mîrân hazretleri tarafından atlarına na’l taleb 

olunmağla biz dahî demirci ustalardan taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Hâcı Sefer ve Mehmed ve diğer Mehmed ve Hamza ve 

‘Ömer cevâblarında kadîmden bu âna gelince na’lbandlar akçeleri ile ham na’lı 

bizden iştirâ idüp kendiler na’lı döğüp ve alup mîr-i mîrân hazretleri tarafından taleb 

idenler teslîm idegelmişlerdir biz dahî demir zincir ve demir kazık ve girvâne ve 

bâbından veregeldik bu ana gelince mîr-mirân hazretleri içün na’lband ustalar bizden 

müft ve meccânen te’allül idegelmediler deyu inkâr itmeğin na’lbandlar hırfesinden 

müdde’âlarını mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz 

idüp istihlâf itmeğin bu âna gelince mîr-mirân hazretleri tarafından na’lband ustalara 

teklîf olunan na’lı viregelmediklerini mezbûrûn Hâcı Sefer ve Mehmed ve diğer 

Mehmed ve Hamza ve ‘Ömer’e yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin usta na’lbandlar na’l talebinden men’ bir le mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (10 Muharrem 1081 / 30 Mayıs 1670). 

Hüseyin Hoca Malas imâmı, el-Hâc Dede Malaslı, Hüseyin (bin) Hâcı 

Nasrullah, Receb (bin) Himmet ve gayruhum. 

 

37-4 Habersiz Pencere Açma 

Mahmiye-i Konya’da Kuzkunkavağı Mahalesi sâkinlerinden sâhibü’l-kitâb 

Hüseyin bin Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Şezâde bint-i Halîl 

ve oğlu ‘Abdî nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine takrîr-i da’vâ idüp mahalle-i 

mezbûrede vâki’ mülk menzilimizin havlusuna mezbûrân Şezâde ve ‘Abdî bizim 

rûşenliğimizdir deyu pencere ihdâs eylemiş bana zararı vardır su’âl olunup men’ 

olunmaları matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Şezâde ve ‘Abdî 

cevâblarında işbu pencere ihdâs eylediğimiz havlu bizim mülkümüzdür didiklerinde 

gıbbe’l-istintâk mezbûr Hüseyin cevâbında kadîmden bu âna gelince pencere havlusu 

tasarrufumdadır mezbûrların mülkleri olduğu ma’lûmum değildir deyu münkir 

olucak mezbûrân Şezâde ve ‘Abdî’den takrîrlerine muvâfık beyyine taleb olundukda 

ityân-ı beyyineden ‘âciz ve kâsır olup istihlâf itmeğin zikr olunan pencere rûşenliği 

olan havlu mezbûrân Şezâde ve ‘Abdî’nin mülkleri olduğunu bilmediğine mezbûr 

Hüseyin’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm 

itmeğin zikr olunan penceresini kaldırmağa merkûmân Şezâde ve ‘Abdî’ye tenbîh bir 

le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (10 Muharrem 1081 / 5 Mayıs 1670). 

Şahinsur Beg bin Îvâd, Hüseyin bin Durmuş, Hâcı Hamza bin Mahmûd. 

 

38-1 Darb Ve Çocuk Düşürme Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından ‘Âdilli nâm karye sâkinlerinden Yitilmiş bin 

Sevindik nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Ece nâm karye 

sâkinlerinden Koca Beg bin Mehmed Ağa ve İbrahîm Beg ibn Hüseyin ve Emîrler ve 

Şerbetci ve İsmîl nâm karyeler ahâlisinden Hâcı Ahmed ve Seyyid İbrahîm Çelebi ve 

Kalender ve Hâcı Şahin ve Şa’bân ve Seyyid ‘Alî Çelebi ve ‘Abdulkerîm ve diğer 

‘Abdulkerîm nâm kimesneler mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 
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kitâbdan otuz gün mukaddem mezbûrûn kimesneler cem’iyet ile zikr olunan ‘Âdilli 

nâm karye mescidi önüne gelüp hâzır-ı bi’l-meclis olan Süleymân Beşe beni evimden 

çıkarup mescid-i mezbûr önüne vardığımda mezbûrân Koca Beg ve İbrahîm Beg 

beni değnek ile darb eylediler zevcem ‘Âyşe nâm hatun evimde otururken beni darb 

eylediklerini istimâ’ idüp iki gün sonra merkûme ‘Âyşe’den iki aylık sıkt vâki’ oldu 

su’âl olunup takrîrleri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân 

Koca Beg ve İbrahîm cevâblarmda mezbûr Yitilmiş Suğla suyunun bend kolu olup 

bendleri tutmayup sular tuğyan idüp her birimizin ekinlerine zarar olmağla mezbûr 

Yetilmiş’i darb eyledik deyu ikrâr idüp lâkin mezbûrânın vech-i meşrûh üzere 

mescid-i mezbûr önünde değnek ile darblarından ve merkûmûn kimesnelerin 

cem’iyet ile karye-i merkûmeye vardıklarında havf idüp sıkt vâki’ olduğunu 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyine içün yirmi gün imhâl olunup 

mehl-i şer’î temâmında gelmemekle mezbûrûn kimesneler fetvâ-yı şerîfe ibrâz idüp 

mazmûnunda Zeyd ve ‘Amr ve Bekir Hâlid’e cevr idüp Hâlid’in evinde zevcesi 

Zeyneb’e haber vâsıl olup Zeyneb’in sıktı vâki’ olsa ve Zeyd ve Bekir ve ‘Amr’a 

diyet lâzım olur mu el-cevâb olmaz ‘avrata zarar etmedikçe deyu buyurulmağın ber-

mûcib-i fetvâ-yı şerîfe hıfzen lil-makâl bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Muharrem 1081 / 1 

Haziran 1670). 

Mahmûd Halîfe el-hatîb, Hâcı Beg (bin) Ahmed, Seyyid Nasûh (bin) Ramazân, 

ve gayruhum. 

 

38-2 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Tekyeli İbrahîm Çelebi ibn ‘Abdulhalîm 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ Beg ibn İlyâs 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem levni ve cinsi beynimizde 

ma’lûm mezbûr Mustafâ Beg’e eşyâ virüp müslümânlar huzûrunda hesâb 

eylediğimizde cem’an yüz yirmi esedî guruş olmağın hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ Beg cevâbında bundan akdem mezbûr İbrahîm 

Çelebi’den on esedî guruşa bir atlas ve beş guruşa bir dârâyî ve on iki sümüne bir top 

astar ve üç esedîye iki yarım sarık ve üç guruşa bir dülbend sarık ve yirmi beş 

sümüne bir kavuk ve üç buçuk guruşa iki yorgan ve yirmi beş sümüne iki döşek ve 

astar ve iki guruşa bir boğasi ve on dokuz sümüne iki beledî yasdık ve iki guruşa bir 

siyah kata ve üç guruşa bir ‘arakıye ve iki guruşa bir yaşa boğasi ve astar ve bir 

guruşa iki arşun kırmızı boğasi ve iki guruşa bir kebâbî boğasi ve astar ve iki guruşa 

bir bor boğasi ve astar ve yirmi sümüne bir boğasi ve astar ve bir guruşa bir boğasi 

ve astar ve beş guruşa on batman pirinç ve beş guruşa yirmi yedi vakıyye sâde yağı 

ve dört guruşa üç batman ‘asel ve dört guruşa bir dülbend ve dört sümüne bir Adana 

bezi ve dört esedîlik para ki cem’an yetmiş altı esedî ve iki sümünlük eşyâ alup kabz 

idüp mukâbelesinde guruş yüz akçeye râyic iken bin sekiz yüz akçeye bir re’s at ve 

iki bin akçe kasâb Mevlûd’den ve benim yedimden elli sümün ve bir def’a on esedî 

ve bir def’a yüz on akçe ve bir def’a yirmi iki sümün ve at kirâsından bir esedî ki 

cem’an beş bin yediyüz otuz akçe idüp bi-hesâb-ı guruş elli yedi guruş ve otuz 

akçeyi teslîm eyledim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk mezbûr İbrahîm Çelebi 

mezkûr Mustafâ Beg meblağ-ı merkûmu bana teslîm eylediği mahalde guruş yüz 
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akçeden ziyâdeye râyic olmadığına yemîn teklîf olunsun didikde mârü’z-zikr beş bin 

yediyüz otuz akçeyi teslîm eylediği hînde guruş yüzer akçeden ziyâdeye râyic 

olmadığına mezbûr Mustafâ Beg’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin meblağ-ı mezbûr elli yedi guruş ve otuz akçeyi 

mezbûr İbrahîm Çelebi’ye ikrârı mûcibince deyni olan yetmiş altı guruş ve otuz 

akçenin elli yedi guruş ve otuz akçesine takâs idüp bâkîsini edâya mezbûr Mustafâ 

Beg’e tenbîh ve yetmiş altı guruş ve otuz akçeden yüz yirmi guruşa varınca 

ziyâdesini mezkûr İbrahîm Çelebi isbâta imhâl bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 

Muharrem 1081 / 30 Mayıs 1670). 

İsma’îl Beşe Kavaklı, ‘Ömer Beşe ibn el-Hâc Mehmed, Hamza Çelebi bin Hâcı 

Mahmûd. 

 

39-1 Yâva Cizyesi Cem’i 

Bâ-fermân-ı ‘âlî Eyâlet-i Karaman’da vâki’ olan yâva keferenin yâva cizyeleri 

cem’ine me’mûr olan Bektâş Ağa meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Pûşiyân-ı 

Ermeniyân tâyifesinden ashâb-ı hâze’s-sefr Berkizâd veled-i Sâdî ve Dâvid veled-i 

Derdiyâr ve Garîb Beşe veled-i Saçak ve Hâcıtor veled-i Tirâc ve Melkon veled-i 

Bâlî ve Hâçir veled-i Bukzâd ve Diyâr veled-i Piryât ve Serengar veled-i Bulmuş 

nâm zimmîler muvâcehelerinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûmûn zimmîlerden 

yedimde olan fermân-ı ‘âlî mûcibince yâva cizyelerini taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl merkûmûn zimmîler cevâblarında kadîmden biz medîne-i 

Kayseriye’de sâkin kırk altı nefer Medîne-i Münevvere Evkâfı re’âyâsından olup be-

her sene üzerimize edâsı lâzım gelen cizyelerimizi evkâf-ı merkûme mütevellisine 

edâ ve teslîm ideriz yedimizde olan sûret-i defter-i hâkânî ve emr-i ‘âlîşân mûcibince 

mukaddemâ yâva cizyesi cem’ine me’mûr olan Hasan Ağa’nın vekîli Süleymân Beg 

ile bin yetmiş yedi senesinde mahmiye-i Konya mahkemesinde mürâfa’a 

olduğumuzda kırk altı nefer Medîne-i Münevvere re’âyâsı evlâdından olduğumuz 

sicil ve hüccet olunmuşdur deyu hüccet-i şer’iye ve emr-i ‘âlîşân ibrâz idüp bi’l-

muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı hüccet-i merkûme takrîr-i meşrûhuna 

mutâbık olup emr-i şerîfde dahî kırk altı nefer evkâf-ı mezbûre re’âyâsından yâva 

cizyesi talebiyle hilâf-ı şer’ ve kânûn ve mugâyir-i emr-i hümâyûn rencîde ve remîde 

etdirmiye ve husûs-ı mezbûr içün tekrâr emrim varmalu eylemiyesiz deyu 

buyurulmağın ber-mûcib-i hüccet-i şer’iye ve emr-i şerîf merkûmûn zimmîlerden 

yâva cizyesi talebinden mezbûr Bektâş Ağa men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (9 

Muharrem 1081 / 29 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi Sarâc-zâde, ‘Abdî Halîfe ibn ‘Ömer, 

İbrahîm Çelebi (bin) Hâcı Beg, Hamza Çelebi (bin) Mahmûd. 

 

39-2 Nafaka Talebi 

Kasaba-i Niğde’de vâki’ Hatîb Mahallesi sâkinelerinden Emine nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân 

olan Müstecâb ibn Muharrem ve Mevlûd bin ‘Abdulkerîm şehâdetleriyle şer’an 
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vekâleti sâbite olan babası el-Hâc Emrullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

işbu ‘Abbâs ibn Himmet mahzarında bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp kızım 

merkûme Emine’nin zevci Süleymân Beşe ibn Nûh Beşe târîh-i kitâbdan üç sene 

mukaddem mahrûse-i İstanbul’a gitmek murâd eyledikde zevcesi merkûme 

Emine’nin nafaka ve kisvesini virmeğe mezkûr ‘Abbâs Beg’i vekîl nasb eylemişidi 

hâlâ nafaka ve kisvesini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

‘Abbâs Beg vekâlet-i merkûmeyi ikrâr idüp lâkin târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem 

İstanbul’dan mezbûr Süleymân Beşe kasaba-i Bolvadin’e geldikde bi-emrillahi te‘âlâ 

vefât idüp meyti gasl ve defn olunmuşdur deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk 

merkûme Emine’nin babası mezbûr el-Hâc Emrullah mezkûr Süleymân Beşe’nin 

vefâtını inkâr itmeğin mezkûr ‘Abbâs Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda Eski-il Kazâsı’na tâbi’ Eynekâdılar nâm karyeden Mûsâ bin ‘Îsâ ve 

Konya’dan Mehmed bin Mahmûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ merkûme Emine’nin zevci mezkûr 

Süleymân Beşe târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem İstanbul’dan Bolvadin nâm 

kasabaya geldikde bi-emrillah-i te‘âlâ vefât eyledi meyti gasl ve defn eyledik bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 

Muharrem 1081 / 3 Haziran 1670). 

‘Abbâs Beg ibn Himmet, el-Hâc ‘Alî ibn el-Hâc İbrahîm, Kâsım bin Velî, 

Mûsâ bin Ahmed, el-Hâc Ahmed bin Muslî Beg, Kâsım bin Mehmed. 

 

39-3 Mülk Satışı (Geliri Vakfa Ait Olan Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul’azîz Mahallesi Evkâfı mütevellisi Süleymân bin 

‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed bin Mehmed 

mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ 

tarafeyni mezbûr Ahmed mülkü ve bir tarafı mescid-i şerîf ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir tabhâne ve bir izbeyi müştemil menzil harâbe müşrif olup ta’mîr ve 

termîme vakfın müsâ’adesi olmayup bey’ olunup semeni istirbâh olunmak mahalle-i 

merkûme vakfına evlâ ve enfa’ olmağla ba’de’l-müzâyede ve inkıtâ’ü’r-rağbe yevm-i 

vukû’-ı bey’de semen-i misli olan yirmi esedî guruşa mezbûr Ahmed’e bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr yirmi guruşu mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm menzil-i mezbûrun be-her sene sekizer 

akçe icâresini cânib-i vakfa virüp mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (7 Muharrem 1081 / 27 Mayıs 1670). 

‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, Mehmed 

bin Süleymân, Sâlih bin Ahmed, İbrahîm bin Süleymân, Mahmûd bin ‘Abdullah. 

 

40-1 Vasî Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Pîresed Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Nûrullah 

bin Mehmed’in sulbî sagîr oğlu Ahmed ve sagîre kızları Selîmeşâh ve Kamerşâh’a 
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babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt 

ve hıfza ve sâ’ir vâki’ olan umûr-ı şer’iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim 

olmağın vâlideleri râfi’atü’l-kitâb Fâti bint-i Mehmed nâm hatun mukaddeme ve 

müstakîme olmağla kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya müte’ahhide olmağın mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (12 Muharrem 1081 / 1 Haziran 1670).  

es-Seyyid Receb ibn es-Seyyid ‘Abdî, el-Hâc ‘Osmân Mi’mârbaşı, Mehmed 

bin İbrahîm. 

 

40-2 Nafaka Takdîri 

Lemmâ hallefetülmer’etü el-med’uvvetü ‘Âlime bint-i İbrahîm es-sâkinü bi-

mahalleti Fakîhdede min mahallât-ı Medînet-i Konya e1-mahmiye elleti hiye 

zevcetün menkûhatün lir-râcüli el-med’uvvetü İshak bin (boş) el-gâ’ibü gaybeten 

münkati’aten bi-enne zevceteha el-mezbûr mâ tereke nafakaten lehâ min cinsi’n-

nafakati ve lâ menfa’an şer’iyen ve hiye el-ân müztarratün fîhâ tahlîfen şer’iyen 

faraza ve kaddera el-hâkimü el-müvakkı’u a’lâ hâze’l-kitâb bi-tevkî’ihi e1-müstetâbü 

li-nefakatihâ ve li-kisvetihâ ve li-sâiri havâyicihâ ez-zarûriyyeti külle yevmin 

yemürrü ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeylihi sittete derâhime ‘alâ İshak el-gâ’ib 

el-mesfûr bi-talebihâ ve ezine lehâ bi-sarfı’l-meblağı el-mefrûzü el-mezbûru ilâ 

havâyicihâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûreti ve bi’r-rücû’i ‘aleyhi lede’z-zaferi 

farzan ve iznen sahîhîne şer’iyyîne cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Muharrem 1081 / 9 Haziran 

1670). 

Seyyid Süleymân Çelebi bin Hüseyin, ‘Abdî Halîfe el-imâm, Hâcı ‘Îsâ bin 

Hâcı Satı, Süleymân bin Dede Beg. 

 

40-3 Hisse Almâ Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe ve Cemîle bint-i 

Mustafâ nâm hatunlar tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmetânı 

ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan İbrahîm bin ‘Abdî ve Mehmed bin Ramazân 

şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Ahmed bin Ramazân meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem vefât iden Hamza nâm kimesnenin zevce-i 

metrûkesi olup fevt olan ‘Âyşe nâm hatunun sadrî sagîr oğulları Mehmed ve Hasan 

ve kızları Emine ve Râbi’a’nın kıbel-i şer’den mansûb vasîleri Mûsâ Beg ibn ‘Ârif 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerim merkûmetân 

‘Âyşe ve Cemîle mukaddemâ merkûme ‘Âyşe hayâtında iken mahmiye-i merkûme 

zeylinde Bozmeşek nâm mevzi’de vâki’ şarken el-Hâc Receb kızı mülkü ve kıbleten 

İmâm mülkü ve karben ve şimâlen küçük çayır ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı 

müştemil iki tahta bağlarını beş bin akçeye bey’ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun 

dört bin beş yüz akçesini yedinden alup kabz idüp bâkî beş yüz akçeleri kalmış idi 

hâlâ meblağ-ı bâkî beş yüz akçeyi vasî-i merkûme yedinden alup kabz idüp zikr 

olunan iki tahta bağı ve arz-ı hâliye ve eşcârıyla sagîrûn-ı mezbûrûnun mülkleridir 

zabt ve tasarruf eylesün didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 
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olundu es-sâlis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (13 

Muharrem 1081 / 2 Haziran 1670). 

Ahmed Çelebi (bin) Hâcı ‘Ömer, ‘Osmân bin Emrullah, Ebûbekir (bin) Derviş, 

Hâcı Sefer (bin) ‘Osmân, İbrahîm (bin) Süleymân. 

 

40-4 Mülk Taksîmâtı 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinelerinden Marzıye nâm 

hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer’îsi olan zevci Sefer bin Mehmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Fâtıma nâm hatun mahzarında 

bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ merkûme el-Hâc Kerîme ile kız 

karındaşı Sâkine nâm hatun babaları bağı tevzî’ eylediklerinde Selîfâr nâm mevzi’de 

Ca’feralan Beg? bağı içinde vâki’ bir tarafı ba’zen el-Hâc Ahmed ve ba’zen Sâlih 

mülkleri ve bir tarafı Eskicioğlu mülkü ve bir tarafı müvekkilem merkûme Marzıye 

bağı ve bir tarafı Ahmed Çelebi bağı ile mahdûd bir dönüm tarla hîn-i taksîmde 

merkûme Sâkine’ye isâbet idüp ba’de vefâtihâ zevci Meydânî-zâde Seyyid Mahmûd 

Ağa’ya isâbet idüp vefâtuhu zikr olunan bir dönüm tarla zevce-i metrûkesi 

müvekkilem merkûme Râzıye’ye isâbet eylemeğin hâlâ merkûme el-Hâce Kerîme 

zabt ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûre el-Hâce Kerîme sâlifü’z-zikr 

bir dönüm tarla mukaddemâ hiyn-i tevzî’de merkûme Sâkine’ye isâbet eylediğini 

inkâr itmeğin vekîl-i mezbûr Sefer’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf itmeğin mukaddemâ hîn-i taksîmden 

mârü’z-zikr bir dönüm tarla kız karındaşı merkûme Sâkine hissesine isâbet eylediğini 

bilmediğine merkûme el-Hâce Kerîme nâm hatuna yemîn teklîf olundukda ol dahî 

‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billahi’l-‘azîm itmeğin vekîl-i mezbûr Sefer’i bî-vech 

mu’ârazadan men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer 

min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Muharrem 1081 / 3 

Haziran 1670). 

el-Hâc Hamza ibn Hâcı Mahmûd, Ahmed Çelebi (bin) Velî Beg, Hüseyin (bin) 

Durmuş ve gayruhum. 

 

41-1 Mülk Satışı (Bağ ve Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinelerinden Müntehâ bint-i 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde damadı râfi’ü’l-kitâb 

‘Ömer Beg bin ‘Osmân Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Merâm kurbunda vâki’ bir tarafı ‘Alî Hoca mülkü ve bir tarafı 

Fâtıma Hatun mülkü ve bir tarafı mezbûr ‘Ömer Beg mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil dört tahta bağımı mahalle-i merkûmede 

vâki’ bir tarafı ‘Abdusselâm Efendi mülkü ve bir tarafı mezbûr ‘Ömer Beg mülkü ve 

bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd dâhiliye fevkânî bir oda ve 

bir yazlık ve tahtânî üç bâb kilar ve havlu ve hâriciye bir yazlık ve bir oda ve tahtânî 

bir samanlık ve bir kilar ve bir ahur ve bir ahur odası ve bir mikdâr havluyu müştemil 

menzilimi safka-i vâhide ile mezbûr ‘Ömer Beg’e yüz esedî guruşa bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Ömer Beg yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 
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teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

mülkiyet üzere zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(9 Muharrem 1081 / 29 Mayıs 1670). 

Fahr-ı erbâbü’t-tahrîr ve’r-rakam Murtazâ Ağa, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi 

ibn Durmuş, Mehmed ‘Alî Efendi ibn Halîl Efendi, Seyyid Mahmûd Çelebi (bin) 

Seyyid Mehmed, Mehmed Çelebi ibn Ahmed Ağa, Seyyid Receb Çelebi ibn ‘Abdî, 

Mahmûd bin Mehmed, Ahmed Beg bin Bayram Ağa, ‘Alî Çelebi (bin) Dursun, 

Budak Çelebi (bin) ‘Abdullah, Mehmed bin Ahmed. 

 

41-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul’azîz Mahalesi sâkinelerinden ‘Âbide bint-i Hasan 

Efendi nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan ‘Alî Çavuş ibn Mîrzâ ve Hüseyin 

Çelebi ibn Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan oğlu Ahmed bin 

Mahmûd meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Fâtıma bint-i 

‘Abdullah tarafından tasdîke vekîl-i şer’îsi olan zevci ‘Alî bin ‘Abdullah mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme ‘Âbide mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı 

Molla İbrahîm mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir izbe ve bir mikdâr 

havlusunu merkûme Fâtıma’ya râyic-i fî’l-vakt üç bin yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i 

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

mezbûru merkûme Fâtıma yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledi ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ 

‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Muharrem 1081 / 3 

Haziran 1670). 

‘Abdusselâm Efendi bin Mehmed, Mehmed ibn el-Hâc Süleymân, Receb bin 

‘Alî, Mahmûd bin ‘Abdullah, Mehmed bin İbrahîm, ‘Alî Çelebi bin Ahmed Efendi, 

Mustafâ bin Mehmed. 

  

41-3 Mülk Satışı (Dükkân Kireçlik Satışı) 

‘Âyşe  /  bey’-i debbâğhâne  /  İbrahîm ve Kaplan. 

Mahmiye-i Konya’da Kuzgunkavağı Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i 

Mahmûd nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Receb bin Mustafâ ve Şa’bân bin 

‘Osmân şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Hüseyin ibn el-Hâc Ramazân 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımüt-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İbrahîm bin Receb ve Kaplan bin 

Receb mahzarlarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Debbağhâne’de vâki’ 

bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı el-Hâc Velî mülkü ve bir tarafı İbrahîm mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd Hâcı Mehmed kireçliği dimekle ma’rûf on iki 

vakıyyeye münkasim olan kireçlikde olan iki vakıyye kireçliğini ve bir odasını 

müvekkilem merkûme ‘Âyşe mezkûrân İbrahîm ve Kaplan’a kırk dokuz esedî guruşa 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 
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eylemeğin meblağ-ı mezbûr kırk dokuz guruşu mezbûrân İbrahîm ve Kaplan 

yedlerinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr mülkiyet üzere zabt ve tasarruf eylesün 

didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer 

min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 Muharrem 1081 / 4 

Haziran 1670). 

Dâvud Çelebi ibn Emrullah, Hüseyin ibn el-Hâc Ramazân, Hasan bin el-Hâc 

Ebûbekir, ‘Abdurrahman bin Murâd, ‘Alî bin Bostân, Zekeriyâ bin Derviş, el-Hâc 

‘Abdî bin Derviş. 

 

42-1 Alacak Da’vâsı 

Kayıüyüğü ahâlisi  /  ibrâ  /  Beldâr-ı Enbiyâ. 

Bayburt Kazâsı’na tâbi’ Kayıüyüğü nâm karye ahâlisinden Mehmed bin 

‘İbâdullah ve Receb ibn Süleymân ve Mehmed Halîfe ibn ‘Abdullatîf ve Mevlûd bin 

İlyâs ve Mustafâ ibn el-Hâc İsma’îl ve Pîrî bin Mahmûd ve Mehmed bin ‘Abdî nâm 

kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Enbiyâ bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bin yetmiş altı senesinde mezbûr Enbiyâ 

bizim karyemize beldâr olup lâkin edâ-i hizmet etmeyüp gemileri Kudüs-i Şerîf’e 

çıkmağla emr-i şerîfle mübâşir gelüp bizden ve yamaklarımızdan on iki bin 

akçelerimiz almışidi altı bin akçesi bizim karyemize isâbet etmekle mezbûr 

Enbiyâ’dan da’vâ sadedinde olmuşidik el-hâleti hâzihi meblağ-ı mezbûr altı bin 

akçeden fâriğ olup mezbûr Enbiyâ’nın zimmetini ibrâ ve iskât eyledik bâkî da’vâ ve 

nizâ’ımız kalmadı ba’de’l-yevm bir tarîkle da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a gıbbe’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (16 Muharrem 1081 / 5 Haziran 1670). 

Mehmed Halîfe ibn Süleymân, el-Hâc ‘Alî, Receb bin ‘Abdusselâm, Hüseyin 

bin Durmuş. 

 

42-2 Alacak Da’vâsı 

Satı’nın vekîli Seyyid Mehmed  /  Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Öylebanladı Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i Mustafâ 

nâm hatun tarafından ibrâ-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Hamza bin ‘Îsâ ve Mustafâ bin Velî şehâdetleriyle şer’an 

vekâleti sâbite olan zevci Seyyid Mehmed Çelebi ibn Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde babası râfi’ü’l-kitâb Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Satı’nın mukaddemâ vefât iden vâlidesi 

Belkıs nâm hatunun ve ba’dehu vefât iden zevci Muharrem’in muhallefâtı ve 

‘akârâtlarından irs-i şer’î ile intikâl iden hisse-i şâyi’asını babası mezbûr 

Mustafâ’dan da’vâ ve taleb eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

Mustafâ yedinden on vakıyye bir kazan ve bir merkeb alup kabûl ve kabz idüp 

mâ’adâ hakkından fâriğa olup babasının zimmetini ibrâ ve iskât eyledi min ba’d hak 

ve ‘alâkası kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîkle da’vâ idersem 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm makbûle ve mesmû’a olmaya didi ddikde gıbbe’t-tasdîk mâ-
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vaka’a gıbbe’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 Muharrem 1081 / 5 Haziran 1670). 

İbrahîm Halîfe ibn ‘Îsâ Efendi, Mehmed bin Velî, Receb bin Reyhân, el-Hâc 

Süleymân bin el-Hâc Hüseyin, Hızır Beşe ibn el-Hâc Hüseyin. 

  

42-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mehmed Beşe ve ‘Alî Beşe ve Yûsuf  / Râzıye. 

Mahmiye-i Konya’da Dinkeş Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Beşe ve ‘Alî 

Beşe ibnâ Ahmed asâleten ve Yûsuf tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı 

semeni ikrâra vekîl olup bimâ hüve nehcü’s-sübût şer’an vekâleti sâbite olan 

‘Abdulkâdir Beşe ibn Mehmed Beşe vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Râzıye bint-i ‘Arife nâm hatun mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merhûm ve mağfûrlehu Şeyh Sadreddîn Mahallesi 

kurbunda vâki’ bir tarafı Ahmed Çelebi mülkü ve bir tarafı Mustafâ Halîfe mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki örtme ve havlu ve eşcârı müştemil dört tahta 

bağımızı merkûme Râzıye Hatun’a elli üç esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûre Râzıye yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr mülkiyet üzere zabt ve 

tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketbe olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 

Muharrem 1081 / 5 Haziran 1670). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh Seyyid Mehmed Efendi, Mustafâ Halîfe ibn ‘Arife, 

Mûsâ Beg ibn ‘Arife, Mehmed bin Mustafâ, el-Hâc ‘İvaz bin el-Hâc Mehmed, el-

Hâc Bayram bin el-Hâc ‘Ömer, Hâcı Mehmed ibn Mustafâ, Mustafâ Çelebi bin el-

Hâc Mehmed. 

 

42-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden Müstecâb bin Velî 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Nasrullah bin Mansûr 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı el-Hâc 

Süleymân mülkü ve bir tarafı hatun mülkü ve bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve bir tabhâne ve bir sofa ve bir örtme ve bir ahur ve 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr Nasrullah’a râyic-i fî’l-vakt dört bin beş yüz 

akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ’ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Nasrullah yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (17 Muharrem 1081 / 7 Haziran 1670). 

Mehmed Beşe bin Sevindik, ‘Ömer Beşe bin el-Hâc Mehmed, Velî bin 

Mehmed, ‘Abdurrahman Halîfe el-imâm, Halîl bin Hâcı Mevlûd, Muharrem bin ‘Alî. 
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43-1 Heğbe Ve eşyâsını Alma Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden Hürmüz veled-i 

Enderbâs nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hasan bin 

Müstecâb mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelam idüp târîh-i kitâbdan yirmi gün 

mukaddem mezbûr Hasan Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi’ Çağlak nâm karye kurbunda 

vâki’ yeri üzerinde benim önüme geçüp bıçağım düşdü sen bulmuşsun deyu çerçi 

eşyâsı va’z eylediğim kutumu elimden alup senin kanını içerim deyu hilâf-ı şer’ şetm 

eyledikden sonra kutumu bana virüp tekrâr İbsikaya nâm karyeye revâne olduğumda 

mezbûr Hasan yoluma inüp elimden bargirimi ve üzerinde olan heğbemi alup seni 

katl iderin beni tahvîf itmekle ben dahî ande kalmağla Kızılçukur nâm mevzi’e 

vardıkda heğbeden cümle eşyâmı çıkarup içinde olan elli guruşluk tengır ve üç zolota 

bâkîsi sümün ve rub’ cem’an yüz guruşumu aldı hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında zikr olunan Çağlak kurbunda bıçağım 

düşmekle yolu üzerine vardım bargiri üzerinde olan heğbesini aldım içinde olan 

eşyâsını döküb mevzi’-i mezbûrda heğbe ve eşyâsını bırakdım guruşunu almadım 

deyu inkâr itmeğin mezbûr Hürmüz’den müdde’âsını mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz ve kâsır olup istihlâf itmeğin zikr olunan yüz 

guruşdan tengîr ve zolota ve sümün ve rub’ almadığına mezbûr Hasan’a yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (16 Muharrem 1081 / 6 Haziran 1670). 

Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hâcı Hamza bin Mahmûd. 

 

43-2 Küfür Da’vâsı 

‘Abdusselâm Efendi  /  Seyyid Şa’bân. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Abdusselâm Efendi bin 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu es-Seyyid Şa’bân Çelebi ibn es-

Seyyid Yûsuf mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem vakt-ı mağribde Seyyid Şa’bân Çelebi hilâf-ı şer’ benim ağzıma ve 

‘avratıma ve vâlideme şetm eylediğinden mâ’adâ bana kâfir didi su’âl olunup takrîri 

tahrîr ve icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Abdî Halîfe ibn Ahmed Halîfe ve Süleymân 

bin ‘Alî ve Mustafâ bin Mehmed nâm kimesneler li-ecliş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem 

vakt-ı mağribde mezbûr Seyyid Şa’bân Çelebi bizim huzûrumuzda mezkûr 

‘Abdusselâm Efendi’nin ağzına ve ‘avratına ve anasına şetm eyledi ve kâfir didi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(19 Muharrem 1081 / 9 Haziran 1670). 

el-Hâc Velî bin Mustafâ, Mehmed Çelebi bin İbrahîm, ‘Alî Çavuş bin Mîrzâ, 

Şa’bân bin Hasan, Mehmed bin Süleymân. 
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43-3 Hisse Alacağı da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Şeyh Sadreddîn 

nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden es-

Seyyid Yûsuf Çelebi’nin sulbî kebîr oğlu es-Seyyid Mustafâ Çelebi meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i metrûkesi râfi’atü’l-kitâb 

Fâtıma nâm hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Fâtıma babam 

müteveffâ-yı mezbûrun kassâm defterinden hâric yüz yirmi sahan ve altı şerîfî ve bin 

hurde akçe ve elli sümün ve bir yeşil şal ve kırk iki riyâl ve iki peştahta ve bir el 

ıbrığı ve bir leğen ve bir sîm kuşak ve on iki altun kıymetlü incü ve dört bâde zehr ve 

bir kösek misk ve üç alaca ve dört sarâylı alaca ve on sarık ve iki kalice ve seksen 

guruş iki inek ve bir merkeb ve bir altun saçbağı ve bir saçlık ve bir başlık ve bir sof 

ve bir cam tas ve bir tebsi ve bir buhurdânı zabt ve ihfâ eyledi taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf 

itmeğin bâlâda mestûr olan eşyâyı zabt ve ihfâ eylediğine merkûme Fâtıma’ya yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (1 Muharrem 1081 / 21 Mayıs 1670). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh Hüseyin Efendi, Hâcı Ahmed Halîfe bin Mehmed, ‘Alî 

Halîfe ibn Îvâd, Hasan Çelebi bin Dâvud, Satılmış bin Mevlûd, ‘Abdurrahman 

Çelebi bin Mustafâ Efendi, Seydi ‘Alî Çelebi bin Seyyid Hasan, ‘Osmân Çelebi ihve. 

 

44-1 Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlemşâh Mahallesi sâkinlerinden Mevlûd bin Îvâd 

nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin ‘İvaz 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mehmed’i hilâf-ı şer’ darb eyledi 

su’âl olunup takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mezbûr Mevlûd’ü 

darb eylemediğine merkûm Mehmed’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâbi’ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 Muharrem 

1081 / 6 Haziran 1670). 

Fahrü’l-kuzât bin es-Seyyid Süleymân Efendi, ‘Ömer Ağa bin ‘Osmân Ağa, 

Hüseyin bin Durmuş. 

  

44-2 Nüzul ve ‘Avârız Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden ashâb-ı hâze’s-sifr 

Hüdâverdi veled-i Hatır ve Andon veled-i Aslan ve Nikola veled-i Yâsef ve Satı 

veled-i Kadem nâm zimmîler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i 

merkûme ‘avârız akçesinin mütevellisi olan İsma’îl ibn el-Hâc Mehmed mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem ashâb-ı hayrâtdan ba’zı kimesneler 

mahalle-i merkûme ‘avârızı ve nüzuluna yüz akçe vakf idüp be-her sene hâsıl olan 

mürâbahasın mahalle-i merkûme üzerine edâsı fermân olan ‘avârız ve nüzul içün 

virile gelmişiken sâlyâneleri içün virüp zimmîler tâyifesi sâlyâneleri içün virmeyüp 

başka ‘avârız ve nüzul içün sizden sâlyâne taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbe’s-
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su’âl mütevelli-i mezbûr cevâbında mahalle-i merkûme ‘avârızı ve nüzulüne vakf 

olan akçeyi müslümânlar vakfeyledi mürâbahasın dahî müslümânlar sâlyânesine 

virirüz deyu cevâb virmeğin mâdâm ki bir mahallenin ‘avârızı ve nüzulüne virile 

deyu vakf olan akçenin mürâbahasını yine mahallenin ‘avârız ve nüzul cem’ine 

me’mûr olanlara virüp zimmî olanları hâric koyup başka nüzul ve ‘avârız içün 

sâlyâne teklîf olunmayup mahalle-i merkûmede sâkin cümle içün virmeğe mütevelli-

i mezbûra tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Muharrem 1081 / 3 Haziran 

1670). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hamza bin Hâcı Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

44-3 Alacak da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb emîni olan râfi’ü’l-kitâb Hâcı Ahmed 

meclis-i şer’-i şerîfe iki re’s kır ve bir yağız doru kısrak ve bir re’s ak tayı ihzâr ve 

takrîr-i kelâm idüp işbu meclis-i şer’de mevcûd olan üç re’s kısrak ve bir tay hâzır-ı 

bi’l-meclis olan ‘Alî Beşe yava deyu ahz idüp bana teslîm eyledi biri helâk oldu her 

birine cânib-i şer’den ‘ulaf bahâ takdîr olunmak matlûbumdur didikde olan üç re’s 

davarın her birine yevmî on altışar akçe ‘ulaf bahâ takdîr olunup sâhibleri zuhûr idüp 

ve yâhud müddet-i ‘örfıyeleri temâm olunca mezbûr Hâcı Ahmed’e def’ ve teslîm 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (14 Muharrem 1081 / 3 Haziran 1670). 

Hasan Beşe er-râcil, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin 

bin Durmuş. 

 

44-4 Yumruk ve Tabanca İle Darb 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd-i Kurb Borda Mahallesi sâkinlerinden Mehmed 

bin Bâlî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘İvaz bin ‘Abdullah 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘İvaz yumruk ve tabanca ile beni 

darb eyledi su’âl olunup takrîr-i tahrîr ve icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde 

gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin mezbûr 

Mehmed’i yumruk ve tabanca ile darb eylemediğine mezkûr ‘İvaz’a yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm (itmeğin) mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Muharremi’l-harâm li-sene semânîn ve 

elf (15 Muharrem 1081 / 4 Haziran 1670). 

Mehmed Beşe (bin) Sevindik, ‘Abdurrahman (bin) Hâcı Mustafâ, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

45-1 Muhâllefaddan Alacak Da’vâsı 

Hadîce’nin evlâdlarının vasîleri Mehmed Beg  /  Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Hadîce 

bint-i Mustafâ nâm hatunun sulbî sagîr oğulları Mûsâ ve Yahyâ ve İsma’îl ve kızı 

Zeyni ve Fâtıma’nın kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Mehmed Beg ibn Yahyâ 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı merkûmenin zevce-i metrûku 
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râfi’ü’l-kitâb Ahmed nâm kimesne mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp müteveffât-ı merkûme Hadîce’nin muhâllefâtından evlâdı sagîrûn-ı mezbûra 

isâbet iden bir köhne sanduk ve bir köhne kilim ve bir köhne ‘arakıye ve bir âyine ve 

bir köhne zıbun ve bir köhne sâde ve bir köhne fetâ ve bir köhne dülbend örtüsünü 

alup vesâyetim hasebiyle kabz eyledim bâkî mezbûr Ahmed’de bir akçe ve bir habbe 

hak ve ‘alâkam kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene semânîn ve elf (18 Muharrem 

1081 / 7 Haziran 1670). 

Mehmed Halîfe ibn el-Hâc Himmet, ‘Alî Çelebi bin Sinân, Mehmed bin el-Hâc 

Emrullah, Mehmed Çelebi bin Mustafâ Efendi. 

 

45-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Emîne  / İbrahîm Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da el-Hâc Eymir Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i el-

Hâc Mevlûd nâm bikr-i bâliğa meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

İbrahîm Çelebi ibn Mahmûd Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-

i merkûmede vâki’ bir tarafı Hâcı Velî mülkü ve bir tarafı Ahmed Çelebi mülkü ve 

bir tarafı Nebî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir oda ve 

bir ahur ve havluyu müştemil menzilimi mezbûr İbrahîm Çelebi’ye yirmi dört esedî 

guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İbrahîm Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (18 Muharrem 1081 / 7 Haziran 1670). 

Hüseyin Çelebi ibn el-Hâc Mustafâ, Hasan Çelebi bin Ahmed, Velî bin 

Mehmed, Hızır bin Derviş, Mahmûd ibn el-Hâc Velî. 

 

45-3 Vasî Ta’yîni 

Vesâyet-i Fâtıma  / Memiş. 

Mahmiye-i Konya’da Çıralumescid Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem fevt olan Mehmed bin Süleymân’ın sulbiye sagîre kızları Râzıye ve ‘Âyşe’nin 

zabt-ı emvâl ve rabt-ı ahvâllerine kıbel-i şer’den vasîleri olan Memiş bin Mustafâ 

hüsn-i rızâsıyla vesâyetden fâriğ olup yerine bir vasî lâzım ve mühim olmağın 

râfi’atü’l-kitâb Fâtıma bint-i Mustafâ nâm hatun mukaddeme ve müstakîme olmağla 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hizmet-i lâzımelerin edâya müte’ahhide olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’r-râbi’ min Muharremi’l-harâm li sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 

Muharrem 1081 / 3 Haziran 1670). 

el-Hâc Nûrullah bin el-Hâc ‘Abdî, Emrullah bin ‘Ömer, Şa’bân bin Süleymân, 

‘Ömer bin İbrahîm. 
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45-4 Gece Eve Girip eşyâlarını Çalma  

‘Ömer  /  Ulumuhsine ahâlisi. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Ulumuhsine nâm 

karye sâkinlerinden ‘Ömer bin Pîrî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûme ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘Alî bin İbrahîm ve diğer ‘Alî bin Mehmed 

ve Hamza bin İbrahîm ve Receb bin ‘Abdî ve Habîb bin Halîl ve ‘Osmân bin Satı ve 

Ebûbekir bin ‘Ömer nâm kimesneler ve sâirleri mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem karye-i merkûmede vâki’ sâkin olduğum 

menzilim gice ile açılup içinden dört sahan ve bir yektâ ve bir atlas kaftan ve bir 

kırmızı çağşır ve iki torba iplik ve bir keten bezi ve bir top penbe bezi ve yirmi iki 

sümünlük akçe ve sâ’ir eşyâm zâyi’ olmağla işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan Ramazân 

ve Receb ibnâ ‘Osmân ile gâ’ib-i ‘ani’l-meclis karındaşları Hasan ve vâlideleri mihrî 

Hatun’u mazınna ittihâz iderin husûs-ı mezbûra müte’allık ahâli-i karye-i 

merkûmede da’vâ ve nizâ’ım yokdur ancak da’vâm mezbûrûn Ramazân ve Receb ve 

Hasan ve mihri’ye münhasıradır didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 

Muharrem 1081 / 9 Haziran 1670). 

Fahrü’l-eşbâh Hasan Beşe serdâr-ı sâbık, el-Hâc Ahmed mîr-i âb, Süleymân 

Halîfe el-imâm, Hamza bin el-Hâc Mahmûd. 

 

46-1 Muhallefâddan Hisse Almâ da’vâsı 

Mâhî ve Ebîbekir  /  Hasan. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Bulamas nâm karyede fevt olan ‘Âyşe nâm 

hatunun babası Ebûbekir ve vâlidesi Mâhî bint-i Şa’bân tarafından vekîl-i şer’îsi ve 

zevci olmağla vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffât-ı 

merkûme ‘Âyşe’nin zevci Hasan bin Nebî mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp kızımız müteveffât-ı merkûmenin zevci mezbûr Hasan 

zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan on iki bin akçe mehr-i 

mü’eccelinden ve bir sîm kuşak ve bir sîm küpe ve bir sîm saçbağısından ve bir atlas 

kaftan ve sâ’ir muhallefâtından bize isâbet iden hissemizi da’vâ eylediğimizde bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Hasan yedinden bin iki yüz akçe alup 

kabz idüp bizde olan atlas kaftanını biz dahî mezkûr Hasan’a teslîm eyledik su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hasan cevâbında fî’l-vâki’ müteveffât-ı 

merkûme muhallefâtından mezbûrân Ebûbekir ve Mâhî’ye bin ikiyüz akçe virdim ve 

atlas kaftanı yedlerinden aldım min ba’d da’vâ ve nizâ’ım kalmadı didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a gıbbe’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Muharremi’l-

harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Muharrem 1081 / 3 Haziran 1670). 

İsma’îl Ağa ibn Sinân Ağa, es-Seyyid Mehmed Çelebi, Hüseyin bin Durmuş. 

 

46-2 Nâmzedden Ayrılma 

Kureyş Kazâsı’na tâbi’ Dîvle nâm karye sâkinlerinden Halîl Beşe ibn Cum’a 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinelerinden Zülfî bint-i 

Mahmûd tarafından tasdîka ber mûcib-i hüccet-i şer’iye vekîl olan es-Seyyid 

Mehmed Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Zülfî benim içün 
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nâmzedlimdir deyu da’vâ idüp isbât eylemedi Dîvle kâdısı nikâha hükm idüp cebren 

menziline götürüp bekâretim izâle eyledi deyu âsitâne-i sa’âdete i’lâm idüp Konya 

kâdısına hitâben emr-i şerîf alup lâkin husûs-ı mezbûr içün Kureyş kâdısı nâ’ibi 

Mevlânâ Mehmed Efendi huzûrunda merkûme Zülfî cümle da’vâsından fâriğ olup 

ben dahî fâriğ olup hüccet-i şer’iye almışidim hâlâ mahmiye-i Konya’ya ber-mûcib-i 

emr-i şerîf beni ihzâr eylemeleriyle merkûme Zülfî Hatun’dan ben ferâgat eyledim 

min ba’d ‘alâkam kalmadı dilediği kimesneye nefsini tezvîc eylesün didikde vekîl-i 

mezbûr Seyyid Mehmed Çelebi dahî müvekkilem merkûme Zülfî dahî husûs-ı 

mezbûra müte’allık cemî’ da’vâsından fâriğ olup mezbûr Halîl Beşe’nin zimmetini 

ibrâ eyledi didikde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Muharrem 1081 / 9 Haziran 

1670).  

Fahrü’l-a’yân Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Fahrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi, 

Zehrü’l-eşbâh ‘Abdulkâdir serdâr-ı sâbık, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca. 

 

46-3 Yumruk ve Tabanca İle Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya Sahrâsı’nda vâki’ Acıturut nâm karye sâkinlerinden Murâd 

ibn Ahmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hâcı Mehmed bin 

Tanrıvermiş nâm kimesnenin ‘abd-i memlûku Şahin bin ‘Abdullah mahzarında da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem benim yüzümü tabanca ve 

yumruk ile darb idüp bere ve kara eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Ömer bin ‘Osmân ve Nasûh 

bin İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem mezbûr Şahin bizim 

huzûrumuzda mezkûr Murâd’ın yüzüne tabanca ve yumruk ile darb idüp kara ve bere 

eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’ olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (21 Muharrem 1081 / 10 Haziran 1670). 

Emrullah Halîfe bin Ahmed, Halîl bin Hasan, Mustafâ bin İbrahîm. 

 

46-4 Nafaka Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da Hocacihân nâm mevzi’ sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb 

Teslîme bint-i ‘Osmân nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci 

‘Osmân bin Seydî mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Osmân 

şehirde te’ehhül etmekle benim ve sulbiye-i sagîre kızı Şehrî’nin nafaka ve kisvemizi 

virmekde muhâlefet ider cânib-i şer’den mezbûr ‘Osmân mâlından benim ve kızım 

sagîre-i merkûmenin nafaka ve kisve bahâları takdîr olunması matlûbumdur didikde 

mezbûre Teslîme ve kızı sagîre-i merkûme içün nafaka ve kisve bahâları içün be-her 

yevm on beşer akçe takdîr olunup ‘inde’l-ihtiyâc istidâne ve vakt-ı zaferde rücû’a 

merkûme Teslîme’ye izn bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî 

‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (11 Zî’l-hicce 1080 / 2 Mayıs 

1670). 

Ahmed Çelebi (bin) Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî bin Murâd. 
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47-1 Darü’ş-Şifânın Ta’mîri 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ merhûm ve mağfûr lehu Sultân Alâ’eddîn tâbe 

serâhu Dârü’ş-şifâsı Evkâfı mütevellisi râfi’ü’l-kitâb Hasan Beşe meclis-i şer’-i 

şerîfe takrîr-i kelâm idüp zikr olunan dârü’ş-şifâ divarları ve kapusu harâbe olmağla 

cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı 

şer’den Mevlânâ ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn ile zikr olunan dârü’ş-şifâ üzerine mi’mârbaşı ile varup nazar 

eylediklerinde cânib-i garbisinde vâki’ divar kapuya varınca ve havlusunun kıble 

tarafında vâki’ divar ve iki kapu ve bir tomruk harâbe olup ta’mîr ve termîmi içün 

sekiz bin beş yüz akçeye olur deyu mi’mârbaşı ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn tahmîn-i sahîh ile tahmîn ile eylediklerini Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde 

tahrîr idüp ba’dehu mi’mârbaşı ile meclis-i şer’a gelüp haber virmeğin ta’mîr ve 

termîme izn bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (11 Muharrem 1081 / 31 Mayıs 

1670). 

es-Seyyid İbrahîm Çelebi (bin) es-Seyyid Pîrli, Ahmed Halîfe (bin) Hâcı 

‘Ömer, Mehmed Çelebi (bin) Mevlûd Beşe, Mehmed Çelebi (bin) Emir, Mehmed bin 

Hüseyin. 

 

47-2 Mülk Satışı (Börekci Dükkânı Hissesi) 

Mahmiye-i Konya’da Kerîmdede Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i el-

Hâc Hasan nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid 

Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp Eskibazar’da vâki’ etrâf-ı râbi’ası tarîk-i ‘âmm ile mahdûd börekçi dükkânında 

olan hisses-i şâyi’amı mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi’ye dört bin beşyüz akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Seyyid Mustafâ Çelebi yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm dükkân-ı mezbûrda ve 

içinde mevcûd olan hisse-i şâyi’am mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi’nin mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-

harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (21 Muharrem 1081 / 10 Haziran 1670). 

Molla Velî bin Mustafâ, Ramazân bin Mehmed, Mehmed Çelebi (bin) Hâcı 

‘Alî, Mehmed Çelebi (bin) Mehmed, İbrahîm (bin) Hâcı Mûsâ. 

 

47-3 Kayıb Eşyâ Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Ulumuhsine nâm 

karye sâkinlerinden ‘Ömer bin Pîrli meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i 

merkûme sâkinlerinden Ramazân ve Receb ibnâ ‘Osmân mahzarında da’vâ ve takrîr-

i kelâm idüp târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem karye-i merkûmede sâkin olduğum 

menzil gice ile açalup içinde dört sahan ve bir kırmızı atlas kaftan ve bir yektâ ve bir 

kırmızı çağşır ve iki torba iplik ve bir torba keten bezi ve bir torba penbe bezi ve 

yirmi iki sümünlük akçem zâyi’ olmağla mezbûrân Ramazân ve Receb’i ve gâyib-i 
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‘ani’l-meclis karındaşları Hasan ve vâlideleri mihrî’yi mazınna ittihâz iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûrân Ramazân ve Receb’in 

keyfıyet-i hâlleri karye-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda ‘Alî bin İbrahîm ve 

diğer ‘Alî bin Mehmed ve Hamza bin İbrahîm ve Receb bin ‘Abdî ve Habîb ve Halîl 

ve ‘Osmân bin Ebûbekir nâm kimesnelerin mukaddemâ ellerinde uğurluk koyun 

bulundu eyü âdemler değildir deyu sî-i hâllerin haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (19 Muharrem 1081 / 8 Haziran 1670). 

el-Hâc Ahmed mîr-i âb, Süleymân Halîfe el-imâm, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî 

bin Murâd. 

 

48-1 Mülk Satışı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Ahmed bin ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Garblu Irmağı kurbunda vâki’ 

tarafeyni mezbûr ‘Abdusselâm Efendi mülkü ve tarafeyni nehr-i cârî ile mahdûd bir 

oda ve iki dönüm tarla ve eşcârı müştemil üç tahta bağı Emîne bint-i ‘Osmân Dede 

nâm hatundan on dört bin akçeye iştirâ eylediğimi mezbûr ‘Abdusselâm Efendi 

istimâ’ eylediği sâ’at taleb-i muvâsebe ile şüf’a taleb idüp fî’l-vâki’ tarafeyni 

mülküne muttasıl olmağla hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan bağ-ı mezbûru ve tarlayı 

ve odayı eşcârıyla mezkûr ‘Abdusselâm Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt on dört bin akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdusselâm Efendi yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (19 Muharrem 1081 / 8 Haziran 1670). 

Fahrü’l-kuzât Hâcı Mustafâ Efendi, Zehrü’l-müderrisîn ‘Îsâ Efendi, Hâcı 

Mehmed bin Mahmûd, Mustafâ Çelebi (bin) Handân, Hâcı Ahmed (bin) Hamza, ‘Alî 

(bin) Mehmed. 

 

48-2 Mülk Satışı (Bağ ve Tarla Satışı )  

Mahmiye-i Konya’da Bordabaşı Mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin Seydî ve 

Mevlûd bin Yezîd meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid 

Hâcı Mehmed bin Muslî mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûme zeylinde Kovanağzı nâm mevzi’de vâki’ bir tarafı Hâcı ‘Osmân mülkü ve 

bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı mezbûr Seyyid Hâcı Mehmed mülkü ve bir tarafı 

çay ile mahdûd bir kıt’a ve yine mevzi’-i mezbûrda vâki’ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve 

etrâf-ı selâsesi mezbûr Seyyid Hâcı Mehmed mülkü ile mahdûd bir kıt’a ve yine bir 

tarafı Şeyh Mehmed mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı mezbûr Seyyid Hâcı 

Mehmed mülkü ve bir tarafı Receb mülkü ile mahdûd bir kıt’a ve yine mevzi’-i 

mezbûrda vâki’ bir tarafı Receb Beg mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı nehr-i cârî ile mahdûd bir kıt’a tarlalarımı eşcârıyla safaka-i 

vâhidede mezbûr Seyyid Hâcı Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt dört bin dört yüz akçeye 
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bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Seyyid Hâcı Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (20 Muharrem 1081 / 9 Haziran 1670). 

Derviş Mustafâ (bin) Cum’a, Mehmed (bin) Hasan, Hâcı ‘Abdulkâdir (bin) 

‘Abdullah, el-Hâc ‘Osmân (bin) Hâcı Mustafâ, Hâcı Ahmed ihve, Hâcı Halîl (bin) 

Seydî. 

 

48-3 Hıyânet Kasdıyla Eve Girme 

Ramazân  /  Hüsn-i hâl. 

Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Dâvudlar nâm karye sâkinlerinde İmâm Ramazân bin 

Hâcı Receb nâm kimesne meclis-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

karye-i merkûmede sâkin gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Köçük ‘Alî nâm kimesne hıyânet 

kasdıyla menzilime dâhil olup firâr eylemişidi benim ve zevcemin keyfiyet-i hâlimiz 

ahâli-i karye-i merkûmeden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunsun didikde karye-i 

merkûmeden Bedel bin Ahmed ve Sefer bin Himmet ve Hasan bin Hüseyin nâm 

kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mezbûr 

Ramazân Halîfe ve zevcesi kendi hâllerinde sâlih ve müstakîmdir deyu hüsn-i 

hâllerin haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn 

min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 Muharrem 1081 / 12 

Haziran 1670). 

Mîrzâ Beşe bin Halîl, Mustafâ Beşe er-râcil, Hamza ibn el-Hâc Mahmûd. 

  

48-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

İsma’îl  /  ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi ‘avârızı evkâfı mütevellisi İsma’îl 

ibn el-Hâc Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb ‘Âyşe 

bint-i Mustafâ nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı mescid-i şerîf ve bir tarafı Hüseyin Halîfe mülkü ve bir 

tarafı Şa’bân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir izbe ve 

havluyu müştemil menzili mukaddem ‘avârız mâlı ile iştirâ eylemişidim hâlâ bey’ 

olunup semeni istirbâh olunmak cânib-i vakfa evlâ olmağla menzil-i mezbûru 

merkûme ‘Âyşe Hatun’a dört guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme ‘Âyşe 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Muharrem 1081 / 13 Haziran 

1670). 

Hasan Halîfe ibn el-Hâc Nasûh, Mehmed bin Mustafâ, Hasan Beşe Mustafâ, 

Hamza bin Mahmûd. 
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49-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsilîn Hazret-i Şeyh 

Sadreddîn nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Kemâl nâm 

hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb İsmîhân bint-i Mehmed 

nâm hatun tarafından tasdîka vekîl-i şer’îsi olan zevci Mustafâ Beg mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Buzhâne kurbunda vâki’ bir 

tarafı Molla Mahmûd mülkü ve bir tarafı Ca’fer mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve 

bir tarafı Mustafâ mülkü ile mahdûd bir örtme ve eşcârı müştemil dört tahta bağımı 

mezbûre İsmîhân’a râyic-i fî’l-vakt sekiz bin beş yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î 

ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

merkûme İsmîhân yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn 

min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Muharrem 1081 / 11 

Haziran 1670). 

Molla ‘Alî bin Mehmed, Hâcı Mehmed bin Himmet, Hâcı Mustafâ bin 

Mehmed, Hızır bin Mehmed, Hâcı Velî, Abaza Hasan. 

 

49-2 Boşanma İradesini Karısına Verme 

Asiye  /  Muslî Beg. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Değirmenderesi sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb 

Asiye bint-i İsma’îl nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

merkûme sâkinlerinden Muslî Beg ibn ‘Alî mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan zevcim ‘Alî bin Hasan âhar diyâra gitmek murâd eyledikde 

benim nafaka ve kisvemi virmeğe mezbûr Muslî Beg’i vekîl eylemişdi hâlâ nafaka 

ve kisvemi taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Muslî Beg 

cevâbında vekâlet-i merkûmeye ikrâr idüp lâkin merkûme Asiye Hatun’un zevci 

mezbûr ‘Alî âhar diyâra gitdikten sonra ben dahî Girid Seferi’ne gidüp medîne-i 

İzmir’e vardığımda merkûme Asiye’nin zevci mezbûr ‘Alî’yi anda bulup zevcesi 

merkûmenin nafaka ve kisvesini taleb eylediğimde mezbûr ‘Alî üç sene mukaddem 

medîne-i merkûmede müslümânlar huzûrunda yüz yirmi güne değin Konya’ya varup 

zevcem merkûme Asiye’ye mülâkî olursam febihâ ve illâ benden boş olsun didi ben 

Girid Seferi’ne gidip üç sene anda eğlenüp hâlâ Konya’ya geldiğimde merkûme 

Asiye’ye haber virdiğimde merkûm ‘Alî üç senedir gelmeyüp mülâkî olmadığını 

haber virdi bu takdîrce boşdur deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk merkûme Asiye 

târîh-i mezbûrda zevci mezbûr ‘Alî yüz yirmi güne dek mülâkî olmazsam boş olsun 

didiğini münkire olıcak vekîl-i mezbûr Muslî Beg’den takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Hüsâm Beg ibn Hasan ve Himmet Ağa ibn 

Süleymân ve Murâd Beg ibn Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh kitâbdan üç sene mukaddem 

merkûme Asiye’nin zevci mezbûr ‘Alî İzmir’de bizim huzûrumuzda yüz yirmi güne 

dek Konya’da zevcem merkûme Asiye’ye varıp mülâkî olursam febihâ ve illâ benden 

boş olsun didi üç senedir gelmeyüp mülâkî olmamağla boş olmuşdur bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 
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hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Muharrem 

1081 / 11 Haziran 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, Dilâver Beg ibn Câ’fer, 

Ebûbekir Halîfe bin Mehmed, Hüseyin bin Durmuş. 

 

49-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mevlûd  /  Ahmed Beşe. 

Mahmiye-i Konya’da ibn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden Mevlûd bin Oruç 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed Beşe ibn Fazlı 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Hocacihân 

nâm mevzi’de vâki’ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı 

Hasan mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt’a tarlamı mezbûr Ahmed 

Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt dokuz yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr dokuz yüz 

akçeyi mezkûr Ahmed Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ 

ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Muharrem 

1081 / 13 Haziran 1670). 

Dilâver bin ‘Abdullah, Hasan bin Mehmed, Bayram, Mehmed ve gayruhum. 

 

50-1 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ İbn Hâcı nâm karye sâkinlerinden Derviş 

bin Halîl meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem vefât iden Mustafâ 

nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi râfi’atü’l-kitâb Bânû bint-i ‘Osmân mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ hâl-i sıhhatında mezbûr Mustafâ’ya be-her 

koyunu yüz yetmiş ikişer akçeye olmak üzere yirmi bir re’s koyun bey’ ve teslîm 

idüp iki yüz doksan akçesini aldım bâkîsini muhallefâtından taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’l-su’âl merkûme Bânû cevâbında zevcim müteveffâ-yı 

mezbûrun ism-i mâl ıtlât olunur vefâtından sonra bir nesnesi kalmadı Bınârî 

Mahallesi’nde vâki’ menzilini hâl-i sıhhatında bana beş bin akçeye bey’ idüp 

meblağ-ı mezbûr içün beş bin akçe kıymetli bir kemer sîm kuşağımı alup kabz eyledi 

menzil-i mezbûr mülk-i müşterâmdır deyucek gıbbe’l-istintâk mezbûr Derviş menzil-

i mezbûru hâl-i sıhhatında bey’ ve teslîm ve semeni mukâbelesinde bir kemer sîm 

kuşağı alup kabz eylediğini inkâr itmeğin merkûme Bânû Hatun’dan takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mehmed Efendi ibn 

Süleymân ve Sefer bin İbrahîm nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Mustafâ hâl-i sıhhatında 

menzil-i mezbûru bizim huzûrumuzda zevcesi merkûme Bânû Hatun’a beş bin 

akçeye bey’ ve teslîm idüp semeni içün beş bin akçe kıymetlü bir sîm kemer kuşağını 

alup kabz eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûl olmağın bi-vech-i mu’ârızadan mezbûr Derviş 
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men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Muharremi’l-

harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Muharrem 1081 / 9 Haziran 1670). 

   ‘Abdulkâdir Beşe ibn Mehmed Beşe, el-Hâc Ahmed bin Mustafâ, Hüseyin 

bin Durmuş.  

 

50-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

   Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Mehmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Safiye bint-i Nûr ‘Alî nâm 

hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka 

nâm mevzi’de vâki’ tarafeyni merkûm Safiye mülkü ve bir tarafı Derviş mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı ve çayırlığı müştemil bir tahta ve beş puşta 

bağımı merkûme Safiye Hatun’a râyic-i fî’l-vakt üç bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i 

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

mezbûru merkûme Safiye yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ 

ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Muharrem 

1081 / 13 Haziran 1670). 

Mehmed bin ‘Alî, Mehmed bin Derviş, ‘Alî bin Sevindik, Mustafâ bin 

Mehmed, Yûsuf bin ‘Abdullah, ‘Abdulkerîm bin Derviş. 

 

50-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Şemseddîn-i Tebrîzî Mahallesi sâkinlerinden olup 

bundan akdem vefât iden el-Hâc Mehmed’in zevce-i metrûkesi Zeynep bint-i el-Hâc 

Mehmed nâm hatun tarafından ibrâ-yı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-yı hüccete vekîl 

olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan el-Hâc ‘İvaz ibn el-Hâc Mehmed 

ve ‘Osmân bin Ahmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Mustafâ Çelebi ibn 

el-Hâc Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbî 

kebîr oğulları Mahmûd Çelebi ve ‘Abdî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp müvekkilem merkûme Zeynep Hatun zevci müteveffâ-yı mezbûr 

zimmetinde mütekarrer ma’kûd-ı ‘aleyh olan on sekiz bin akçe mehr-i mü’eccelini ve 

muhallefât ve ‘akârât ve nukûdundan irs-i şer’î ile kendüye intikâl iden hisse-i 

şâyi’a-i şer’iyesini da’vâ ve taleb eyledikde Tudistân nâm mevzi’de vâki’ bağından 

mâ’adâ bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûrân Mahmûd Çelebi ve 

‘Abdî yedlerinden on bin akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâ hakkından fâriğ olup 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledi min ba’d hak ve ‘alâkası kalmadı ba’de’l-yevm Tutlu 

bağından mâ’adâ müteveffâ-yı mezbûrun menkûlât ve ‘akârât ve nukûduna 

müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle 

olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi’ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 

Muharrem 1081 / 13 Haziran 1670). 

   Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi, Mehmed Çelebi (bin) Süleymân, ‘Abdulkâdir 

Beşe (bin) Mehmed Beşe, es-Seyyid Mustafâ Çelebi (bin) es-Seyyid Mehmed, 

Mahmûd Çelebi (bin) İsma’îl. 
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51-1 Atların Sehven Başka Birine Virilmesi Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi Mahallesi sâkinlerinden İsma’îl Beşe 

ibn ‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Kureyş Kazâsı’na 

tâbi’ Yumru nâm karye sâkinlerinden Hamza bin Muharrem mahzarında ikrâr idüp 

Bulduklu nâm karye mer’asında ra’y olunan kısraklarda benim kısrağım olmağla 

çobanı Ebûbekir nâm kimesne ayağı sekil iki yaşında bir re’s siyah tayı benim olmak 

za’mı ile bana teslîm eylemişidi sâlikü’z-zikr tay mezbûr Hamza Beg’in olmağla 

kendüye teslîm eyledim ‘alâkam yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (26 Muharrem 1081 / 15 Haziran 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi, es-Seyyid 

İbrahîm Çelebi (bin) es-Seyyid Pîrli, Hamza bin Hâcı Mahmûd. 

 

51-2 Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Necmeddîn nâm karyesi sâkinlerinden 

Mustafâ bin Şa’bân nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-

kitâb Muharrem bin Himmet mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan 

bir gün mukaddem mezbûr Muharrem beni hitâf-ı şer’ darb eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihtâf itmeğin 

târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mezbûr Muharrem merkûm Mustafâ’yı darb 

eylemediğine yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-

‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Muharrem 1081 / 14 Haziran 

1670). 

Mûsâ bin Himmet, Îvâd bin Mehmed, Sefer bin ‘Abdulkerîm, Sadaka (bin) 

Üveys, ‘Abdulfettâh (bin) Eyûb. 

 

51-3 Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Necmeddîn nâm karyesi sâkinlerinden 

râfi’ü’l-kitâb Muharrem bin Himmet meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 

Mustafâ bin Şa’bân mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün 

mukaddem tarlada ben Bostân ekerken mezbûr Mustafâ sabanımı kırup saban kırığı 

ile beni darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Ebûbekir bin ‘İbâdullah ve ‘Alî bin Velî Yitilmiş bin 

Kubâd ve Yûsuf bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem mezbûr 

Mustafâ mezkûr Muharrem’i saban ağacın kırup darb eyledi biz gördük bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis 

ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Muharrem 

1081 / 14 Haziran 1670). 

Mûsâ bin Himmet, Îvâd bin Mehmed, Sefer bin ‘Abdulkerîm, Sadaka bin 

Üveys, ‘Abdulfettâh (bin) Eyûb. 
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51-4 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya’da Kuzgunkavağı Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin 

Hasan Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Havvâ bint-i el-

Hâc Hüseyin tarafından tasdîka vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân 

olan karındaşları Mustafâ ve Îsâ ibn el-Hâc Hüseyin şehâdetleriyle şer’an vekâleti 

sâbite olan diğer karındaşı Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

merkûme Havvâ benim menkûham olup beynimizde halvet-i sahîha olmamağla 

zimmetimde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan altı bin akçe mehr-i mü’eccelinden 

ve eşyâsından zevciyete müte’allık cemî’ da’vâsından fâriğ olup zimmetimi ibrâ ve 

iskât itmekle târîh-i kitâbdan altı ay mukaddem merkûme Havvâ’yı muhâla’a idüp 

kat’-ı ‘alâka eyledim ba’de’l-yevm dilediği kimesneye nefsini tezvîc eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (27 Muharrem 1081 / 16 Haziran 

1670). 

‘Abdurrahman Beg ibn ‘Abdî, Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn 

‘Abdurrahman Efendi, Seyyid İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrli, İsma’îl bin el-Hâc 

Mehmed, Mehmed Çelebi bin ‘Osmân, Ahmed bin Mustafâ. 

 

52-1 Verâset Da’vâsı 

Gümüş Kazâsı’na tâbi’ Kasaba-i Çorum’da vâki’ Düğenci nâm karye 

sâkinlerinden Maksûd bin Feti asâleten ve Hânî nâm hatun tarafından ber-mûcib-i 

nakl-i şer’î vekîli olan sulbî oğlu Mehmed vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahmiye-i Konya’da hâlâ kâyim-makâm-ı defterdâr olan Mahmûd Ağa 

mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle her biri da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

merkûmede Hoşhân Mahallesi’nde vefât iden Şa’bân bin Nebî bizim li-ebeveyn 

karındaşımız olduğuna Çorum kâdısı Nûrullah Efendi ibn ‘Abdul’azîz ibn el-Hâc 

Mahmûd huzûrunda Halîl bin Satılmış bin Sâ’im ve Ahmed bin ‘Abdullah bin 

Mehmed şehâdetleriyle isbât idüp nakl-i şehâdet ihrâc eyledim mûcibince mezbûr 

Mahmûd Ağa mûrisemiz müteveffâ-yı mezbûr Şa’bân Beg’in zâhirde vârisi yokdur 

deyu zabt eylediği muhallefâtını taleb ideriz deyu kelimâtına mutâbık vech-i meşrûh 

üzere mûmâ-ileyh Nûrullah Efendi’nin hatt ve hatmını müştemil bin seksen bir 

Muharreminin evâsıtı târîhiyle müverrah kitâb-ı nakli ibrâz eylediklerinde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Mahmûd Ağa müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtını mühürlediğini 

ikrâr idüp vürûd-ı kitâb-ı mezkûru inkâr etmeğin zeyl-i kitâb-ı mesfûrda ismleri 

mestûr olan şuhûd-ı tarîkden Mehmed bin Ahmed ve Bâlî bin ‘Alî meclis-i şer’a 

hâzırân olup fî’l-hakîka kitâb-ı mezkûr kasaba-i Çorum’da hâlâ hâkimü’ş-şer’ olan 

mûmâ-ileyh Nûrullah Efendi’nin meclisinde vârid olup bizim huzûrumuzda mühürlü 

hattı ve hatmına bizi işhâd eyledi zeylinde olan hatt ve hatm mûmâ-ileyh 

efendinindir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle mütevveffâ-yı mezbûrun 

kassâm defteri mûcibiyle muhallefâtını mezbûrân Maksûd ve Mahmûd’a teslîme 

mezkûr Mahmûd Ağa’ya tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâmis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 

Muharrem 1081 / 14 Haziran 1670). 
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‘Abdulkâdir Beşe ibn Mehmed Beşe, Hamza Çelebi (bin) el-Hâc Mahmûd 

Hüseyin bin Durmuş , ‘Alî bin Murâd. 

 

52-2 Emirler Köyü’ne Tekâlîf Talebi  

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’nde vâki’ kurâ ahâlisinden 

Ahmed bin ‘Îsâ ve Mustafâ ibn el-Hâc Hüseyin ve el-Hâc Mehmed bin Şa’bân ve 

Sefer bin ‘Alî ve Fazlı nâm kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

nâhiye-i merkûmeye tâbi’ Emîrler Köyü’nde sâkin râfi’ü’l-kitâb Seyyid Sefer Çelebi 

ibn Seyyid Sevindik ve Seyyid ‘Îsâ Çelebi ibn Seyyid Mûsâ mahzarlarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp hâlâ mîr-mîrân hazretleri tarafından teklîf olunan arpadan zikr 

olunan Emîrler Köyü’ne teklîf murâd ideriz su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrân Seyyid Sefer Çelebi ve Seyyid ‘Îsâ Çelebi zikr olunan Emîrler Köyü’nde 

sâkin olanlar sâdâtdan olup bu makûle tekâlîf viregelmedik deyucek fî’l-hakîka 

sâdâtdan olanlar mu’âf olmağla tekâlîf talebinden men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (28 Muharrem 1081 / 17 Haziran 1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin Mahmûd. 

 

 52-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Kerîmdede Mahallesi sâkinelerinden Esmâ bint-i 

‘Osmân nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Mustafâ bin Nasûh ve Emrullah 

bin Budak şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Mevlûd vekâleten 

ve İbrahîm ve ‘Ömer ibnâ Ahmed asâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Velî ibn el-Hâc Artin mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı İsma’îl mülkü ve bir tarafı Hızır mülkü ile mahdûd bir 

sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir ahur ve havluyu müştemil be-her sene zemîninin 

merhûm Pîr Esed Sultân Vakfı’na dört akçe icâresi olan menzilimizi mezbûr el-Hâc 

Veli’ye râyic-i fî’l-vakt beş bin altı yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-

Hâc Velî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-

‘ışrîn min Muharrem li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (26 Muharrem 1081 / 15 Haziran 

1670). 

Hüdâlı bin Receb, Sevindik bin Mevlûd, Mustafâ bin ‘Abdullah, Mustafâ bin 

Mehmed, Mustafâ bin Seydî, el-Hâc Mustafâ bin Artin, Seyyid Kâsım Çelebi bin 

‘Ömer, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seydî, ‘Alî bin Seydî. 

 

53-1 Mîrâs Da’vâsı 

  Mahmiye-i Konya’da Kal’acik Mahallesi sâkinlerinden Bâlî veled-i Karabit 

nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr ‘ammisi Mıgırdıç 

veled-i Agob nâm zimmî muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 
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merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olup mezbûr Mıgırdıç 

zabt eylediği menzil babamın mülkü olup bana isâbet etmekle hâlâ taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mıgırdıç cevâbında menzil-i mezbûru mezkûr 

Bâlî’nin babası Karabit hâl-i sıhhatında müslümânlar huzûrunda bana altı bin akçeye 

bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi mülk-i müşterâmdır deyu cevâp virmeğin 

gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd Kirkor veled-i Yağmur ve Evak veled-i 

ve Medros nâm zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ menzil-i mezbûru mezkûr Karabit hâl-i sıhhatında bizim 

huzûrumuzda mezkûr Mıgırdıç zimmîye altı bin akçeye bey’ ve teslîm ve kabz-ı 

semen eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın bi’t-taleb da’vâ-yı 

merkûmeden mezbûr Bâlî men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (26 

Muharrem 1081 / 15 Haziran 1670). 

‘Osmân Beşe er-Râcil, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hamza Çelebi (bin) Hâcı 

Mahmûd, Hüseyin (bin) Durmuş. 

  

53-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Derviş Mehmed bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî 

Çelebi ibn el-Hâc Hüseyin mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Receb mülkü ve bir tarafı el-

Hâc Hüseyin mülkü ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir örtme ve bir izbe ve 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘Alî Çelebi’ye kırk sekiz esedî guruşa bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr kırk sekiz esedî guruşu mezkûr ‘Alî Çelebi yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (28 Muharrem 1081 / 17 Haziran 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin es-Seyyid 

Yûsuf, es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Ebûssu’ûd Efendi, Mevlûd bin el-Hâc ‘Osmân, 

Mehmed Çelebi bin ‘Osmân, Mehmed bin ‘Alî, Seyyid Mehmed Çelebi.  

 

53-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Satı Hatun  /  Bey’i-menzil-i harâbe  /  Mehmed Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Şemseddîn Tebrîzî Mahallesi sâkinelerinden 

Satı bint-i Rıdvân nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan es-Seyyid ‘Alî Çelebi 

ibn Üveys ve Ahmed bin Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci 

‘Osmân bin ‘Abdurrahman meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed Efendi ibn Süleymân mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem mezbûre Satı mahmiye-i merkûmede Bınârî Mahallesi’nde vâki’ bir 

tarafı ‘Abdul’azîz mülkü ve bir tarafı Hüseyin Beg mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm 
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ile mahdûd bir bâb tabhâne harâbesi yerimi ve eşcârı ve bir mikdâr havluyu müştemil 

menzil harâbesini târîh-i kitâbdan on üç ay mukaddem mezbûr Ahmed Efendi’ye 

râyic-i fî’l-vakt sekiz yüz yetmiş akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed 

Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledi menzil-i 

mezbûr hîn-i ‘akdden mezkûr Mehmed Efendi’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (20 Muharrem 1081 / 9 Haziran 1670). 

Mehmed Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, İsma’îl Çelebi bin Derviş Hoca, İbrahîm 

Çelebi bin Ahmed. 

 

53-4 Nafaka Takdîrî (Arapça) 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı’ i’lâhü’l-mütevakkı’ rızâen mevlâhu 

li-nafakati’s-sagîre el-med’uvve ‘Âyşe bint-i Mahmûd ve li-kisvetihâ ve li-sâiri 

havâyicihâ ez-zarûriyye külle yevmin yemurru yemzî min yevmin târîhihi bi-zeylihi 

erba’ati derâhim ‘alâ ebiyhi Mahmûd el-mezbûr bi-talebi ümmühâ ve hâzınetihâ 

hâmileti hâze’l-kitâbi Kerîme bint-i Mustafâ elleti hiye mutallakati bi-Mahmûd el-

mezbûr ve hiye fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve ezine lehâ bi-sarfi’l-meblaği’l-mefrûzi’l-

mezbûr ileyhi ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûre ve bi’r-rücû’ ‘alâ ebîhâ ‘inde’z-zafer 

farzen ve iznen sahîheyni şer’iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-

‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Muharrem 1081 / 

18 Haziran 1670). 

‘Alî bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin Mahmûd. 

 

54-1 Alacak Da’vâsı 

Kazâ-i Aksarây’dan olup mahmiye-i Konya’da Sungur Hamamı’nda dellâk 

olan Nasûh bin Himmet meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hamam-ı mezbûrun 

hamamcısı iken vefât iden Mustafâ Efendi’nin sulbî kebîr oğlu Mehmed Çelebi ve 

sulbîye sagîre kızları ‘Âyşe ve Sâliha’nın kıbel-i şer’den mansûbe vasîleri olan 

vâlideleri İsmîhân ve kebîre kızları Emîne ve Rahîme taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-

zikre vekîlleri olup merkûmânı ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan ‘Abdî Çelebi ve 

Mahmûd Çelebi ibnâ el-Hâc Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan 

dayıları bin el-Hâc ‘Abdî mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ 

mezkûr Mustafâ Efendi’ye hâl-i sıhhatında altı guruş virüp ve hamam-ı mezbûrda 

şerîki olan Yahyâ Efendi’ye on guruş virüp teslîm idüp bâ’dehu Yahyâ Efendi âhar 

diyâra gitdikden sonra karındaşı Mehmed Çelebi mezbûr Mustafâ Efendi ile hamam-

ı mezbûrun hücresini açup içinde olan hamam-ı mezbûr akçesi beyinlerinde taksîm 

eylediklerinde mezkûrân Yahyâ Efendi ve Mehmed Çelebi hisselerine isâbet iden 

akçeden Yahyâ Efendi’ye virdüğüm on guruşu mezkûr Mustafâ Efendi alup cem’an 

on altı guruşum alup fevt olmağla hâlâ muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

Nâtûrî Receb bin Hüseyin ve Dellâk Ahmed bin Bostân ve Nâtûr ‘Alî bin Ahmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-
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hakîka mezkûr Nasûh altı guruş Mustafâ Efendi’ye ve on guruş mezbûr Yahyâ 

Efendi’ye bizim huzûrumuzda virüp teslîm idüp Yahyâ Efendi âhar diyâra gitdikde 

karındaşı mezbûr Mehmed Çelebi ile Mustafâ Efendi hamam-ı mezbûrun hücresini 

açup Yahyâ Efendi ve Mehmed Çelebi hisselerine isâbet iden akçeden mezkûr 

Nasûh’a deynleri olan on guruşu mezkûr Mustafâ Efendi alup cem’an on altı guruş 

mezkûr Nasûh’a deyni olduğu ma’lûmumuzdur bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle oldukdan sonra 

meblâğ-ı mezbûrdan cüz’en ve küllen almadığına ve âhara havâle eylemeyüp ve 

turuk-ı şer’iyeden bir tarîkle zimmetini ibrâ eylemediğine mezbûr Nasûh’a yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin meblâğ-ı 

mezbûru muhallefâtından edâya tenbîh olundukdan sonra mezkûr Nasûh meblâğ-ı 

mezbûr on altı guruşu mezkûrân Mehmed Çelebi ve el-Hâc ‘Abdî yedlerinden alup 

kabz eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Muharrem 1081 / 9 

Haziran 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, Tülbentçi Mehmed Çelebi (bin) ‘Alî 

Beşe, Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Seyyid Sâlih, İbrahîm Nâtûr, el-Hâc Velî bin 

Mehmed. 

 

54-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mahmûd Beşe ibn İbrahîm meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb Halîl mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp vâlidemiz müteveffât ‘Aynî bint-i Hızır nâm hatunun mahmiye-i 

merkûme zeylinde ‘Araböldüren nâm mevzi’de vâki’ şarken Hamza mülkü ve 

şimâlen tarîk-i ‘âmm ve garben Mahmûd Beşe mülkü ve kıbleten vakf tarla ile 

mahdûd bir kıt’a bağını beynimizde bi’l-farîzati’ş-şer’iye tevzî’ ve taksîm 

eylediğimizde şark cânibde vâki’ bir tahta bağ ve iki oda ve bir örtme ve eşcâr 

bağçesi ve arz-ı hâliye mezbûr Halîl’e isâbet idüp mâ’adâsı bana isâbet eyledi ikimiz 

de taksîm-i mezbûra râzı olduk mezbûr Halîl hissesine isâbet iden bir tahta bağ ve iki 

oda ve bir örtme ve eşcâr bağçesi ve arz-ı hâliyeyi mâlikâne zabt ve tasarruf eylesün 

‘alâkam yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâmin ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 

Muharrem 1081 / 17 Haziran 1670).  

‘Abdurrahman Halîfe el-imâm, Mehmed bin İbrahîm, Musli bin Ramazân, 

Halîl bin Mevlûd, Ahmed bin ‘Abdî, Ramazân bin Mahmûd, Hasan bin Hâcı Pîrli, 

Mehmed bin Mustafâ. 

 

55-1 Ceviz Ağacının Yakılma Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hâcı ‘Abdî Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Gödene nâm karye ahâlisinden Mahmûd ve Mehmed ve Mûsâ 

Dede ve Velî ve Yûsuf ve Süleymân nâm kimesneler mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp karye-i merkûmede vâki’ bir ceviz ağacım ihrâk-ı bi’n-nâr olmuşdur 

mezbûrân kimesneleri mazınna ittihâz idüp su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr mezbûr ‘Abdî Beşe’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 



 

 

145 

ityân-ı beyyineden ‘âciz olup mezbûrân yemîn dahî virmemekle hıfzen lil-makâl bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (29 Muharrem 1081 / 18 Haziran 1670). 

Hamza bin Hâcı Mahmûd, ‘Alî bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Mahmûd 

Muhzır. 

 

55-2 Ekine Zarar Virme Da’vâsı 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Belceli nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Hamza 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Durmuş Halîfe ibn Hüseyin ve 

Satı bin Budak ve İbrahîm ibn Ramazân nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrân Durmuş Halîfe ve Satı ve İbrahîm karye-i 

merkûmede vâki’ on iki dönüm gök ekinimi davarların salıvirüp ekl itdirmişler su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihtâf 

etmeğin mezbûr Mehmed’in on iki dönüm gök ekinine davarların salıvirüp ekl 

itdirmediklerine mezbûrûn Durmuş Halîfe ve Satı ve İbrahîm’e yemîn teklîf 

olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (29 Muharrem 1081 / 18 Haziran 1670). 

Şeyh Mehmed Efendi Ezelî, Halîl Beşe Karakayış, Hüseyin bin Durmuş, 

Hamza (bin) Mahmûd. 

 

55-3 Darb Da’vâsı 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Belceli nâm karye sâkinlerinden Mehmed bin Hamza 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hüsâm bin Satı mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hüsâm târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem 

sulbî sagîr oğlum Mustafâ’ya kahbe deyu şetm idüp hıtâf-ı şer’ Suğla voyvodasına 

gamz idüp ahz ve darb itdirüp sekiz guruşum aldırmağa sebeb oldu su’âl olunup 

takrîri tahrîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüsâm cevâbında 

fî’l-vâki’ mezbûr Mehmed’in sagîr oğlu Mustafâ’ya kahbe deyu şetm eyledim ve 

Suğla voyvodasına gamz eyledim deyu bi-tav’iha ikrâr (ve) i’tirâf itmeğin mûcibiyle 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Muharrem 1081 / 18 Haziran 

1670). 

Şeyh Mehmed Efendi Ezelî, Halîl Beşe Karakayış, Hüseyin bin Durmuş, 

Hamza bin Mahmûd. 

  

55-4 Mülk Satışı (Tabhâne Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden Nûri bin Hasan 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hemşiresi râfi’atü’l-kitâb Esmâ nâm hatun 

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

mülkü ve tarafeyni merkûme Esmâ Hatun mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tabhânemi târîh-i kitâbdan sekiz sene mukaddem merkûme Esmâ 

Hatun’a beş esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 
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merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme Esmâ Hatun 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (1 Safer 1081 / 20 Haziran 1670). 

İbrahîm bin Mehmed, ‘Abdî Hoca el-imâm, el-Hâc ‘Îsâ bin el-Hâc Satı, 

Ramazân ihve, Şa’bân bin ‘Ömer, Süleymân bin Dede Beg, Sefer bin ‘Ömer. 

 

56-1 Boşanma İradesini Karısına Verme 

Mahmiye-i Konya’da Tavuk Mahallesi sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb Güldâne 

bint-i Cârullah nâm hatun meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan bir buçuk sene mukaddem zevcim Mahmûd nâm kimesne âhar diyâra 

gitmek murâd eyledikde müslümânlar huzûrunda bir sene temâmına değin gelüp sana 

müttâki olursam febihâ ve illâ irâdetin elinde olsun deyup gidüp bir sene temâmında 

gelmeyüp bana müttâki olmamağla nefsimi ihtiyâr eyledim ma’lûmları olan 

müslimînden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-

su’âl Karakurd Mahallesi sâkinlerinden Nasûh bin Ca’fer ve Öylebanladı 

Mahallesi’nden ‘Ömer bin Receb nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a 

hâzırân olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki’ merkûme Güldâne Hatun’un zevcesi 

Mahmûd târîh-i kitâbdan bir buçuk sene mukaddem âhar diyâra gitmek murâd 

eyledikde bizim huzûrumuzda bir sene temâmına değin gelüp zevcem merkûmeye 

mülâki olursam febihâ ve illâ irâdeti elinde olsun deyu gidüp bir sene temâmına 

değin gelmeyüp merkûmeye mülâki olmamağla merkûme Güldâne nefsini ihtiyâr 

idüp tefrîk eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde 

haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Saferi’l-hayr 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Safer 1081 / 21 Haziran 1670). 

Ahmed Beg ibn Pîrli Beg, Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Ca’fer Beşe (bin) 

Hâcı Velî, İbrahîm Beşe (bin) Sinân Beşe. 

 

56-2 Mülkün Vakfa Bağışlanması 

Mahmiye-i Konya’da Sinânperâkendesi sâkinlerinden Hüseyin bin Mezîd 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Kalenderhâne Mahallesi mütevellisi el-Hâc 

Pîrî ve İbrahîm bin Mûsâ ve ‘Alî bin Hamza ve Mehmed bin ‘Abdulkâdir 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Kalenderhâne Mahallesi’nde vâki’ bir 

tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı Lütfullah mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki tabhâne ve bir oda ve bir kilar ve bir ahur ve 

havluyu müştemil menzilimi mülkümden ifrâz idüp mahalle-i merkûme ‘avârızına 

vakf idüp li ecli’t-tescîl mütevelli-i mezbûra teslîm eyledim min-ba’d ‘alâkam 

yokdur vakf içün zabt eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (29 Muharrem 1081 / 18 Haziran 1670). 

Mehmed Çelebi (bin) Ebûbekir, Hâcı Mehmed bin Sinân Beşe, Şa’bân bin 

Süleymân, Mahmûd bin ‘Alî. 
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56-3 Mülk Satışı (Ev Satışı)  

Mahmiye-i Konya’da merhûm Akıncısultân Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî Ağa 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Sergiz veled-i Danyal nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Sergiz ve karındaşı Murât 

ve kız karındaşı Eyfeni(?) ve Sultân ve vâlideleri Hâri mukaddemâ mahalle-i 

merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd olup müşâ’ ve müşterek 

oldukları menzillerini üç yüz on guruşa bana bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen 

eylemişler idi hâlâ bey’-i mezbûru fesh ve ikâle idüp zikr olunan üç yüz on 

guruşumu mezbûrûn yedlerinden alup kabz eyledim bâkî bir akçem kalmadı menzil-i 

mezbûru zabt eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 

Zî’l-hicce 1081 / 4 Mayıs 1671).  

‘Alî Çelebi Öksüzoğlu, es-Seyyid Velî (bin) es-Seyyid Mustafâ ve gayruhum.  

 

56-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin Mehmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Derviş bin Müstecâb 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm 

mevzi’de vâki’ bir tarafı mezbûr Derviş mülkü ve tarafeyni Safiye Hatun mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârıyla bir tahta ve üç puşta bağımı mezbûr 

Derviş’e râyic-i fî’l-vakt üç bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Derviş 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 Muharrem 1081 / 12 Haziran 

1670). 

Mehmed bin ‘Alî, Mehmed bin Derviş, ‘Alî bin Sevindik, Mustafâ bin 

Mehmed, Yûsuf bin ‘Abdullah, ‘Abdulkerîm. 

 

57-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Mehmed 

Fakîh nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan ‘Abdî Halîfe ibn ‘Ömer ve Satı bin 

‘Abdî şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci el-Hâc Halîl bin Mûsâ meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc ‘Îsâ ibn el-Hâc Satı mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Fâtıma Fakîhdede 

Mahallesi’nde vâki’ tarafeyni Sefer mülkü ve bir tarafı mezbûr el-Hâc ‘Îsâ mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir sofa ve bir kilar ve havluyu 

müştemil menzilini mezbûr el-Hâc ‘Îsâ’ya elli ‘aded esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i 

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

mezbûru merkûm el-Hâc ‘Îsâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-
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yevmi’s-sâlis min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 Safer 1081 / 22 

Haziran 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi, Mûsâ Beg ibn Teberrük, Ramazân bin 

el-Hâc Satı, İbrahîm bin Mehmed, Mûsâ bin ‘Îsâ, Süleymân bin Dede. 

 

57-2 Yeni Hamamın ve Kapan Hanı’nın Keşfi Hücceti 

Yeni Hamam’ın ve Kapan Hanı’nın keşf hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ merhûm İbrahîm Beg İmâreti Evkâfı mütevellisi 

râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Ebûbekir Çelebi meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp 

evkâf-ı merkûmeye tâbi’ Yeni Hamam dimekle ma’rûf er hamamının taşrasında 

vâki’ kubbenin şimâl tarafında olan köşesi yıkılup ‘avratlar hamamının taşra havlu 

divarı yıkılup ve evkâf-ı merkûmeye tâbi’ Kapan Hanı’nın odaları ve ahuru 

damlarına toprak lâzım gelüp ve cümle kemerleri kireç ile sıvanup ve çelenleri ta’mîr 

olunmak lâzım ve mühimdir deyu i’lâm itmeğin savb-ı şer’den Mevlânâ ‘Ömer 

Efendi ta’yîn olunup ol dahî hamamcı fahrü’l-müderrisîn es-Seyyid Ahmed Efendi 

ve Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve Bennâ Hüsrev ve Neccâr Şa’bân ve zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn ile hamam-ı mezbûrun ve hân-ı mezkûrun üzerine 

varup nazar eylediklerinde hamam-ı mezbûr kubbesi meremmâtına kireç ve kiremid 

bennâ ve neccâr ve rençber ve sâir mesârif-ı mühimmesine sekiz bin akçe ve beş 

kubbeyi balçık ile sıvaya iki bin akçe ve ‘avratlar hamamı divarına bin akçe ve hân-ı 

mezbûrun odaları ve ahuru damları üzerine toprak çekmeğe be-her rençber yirmi 

beşer akçeden iki yüz rençber beş bin akçe ve be-her bennâ elli beşer akçeden otuz 

bennâ bin altı yüz elli akçe ve kirecin keyli otuz ikişer akçeden yüz elli keyl kireç 

dört bin sekiz yüz akçe ve be-her bennâ elli beşer akçeden elli nefer binâ iki bin 

yediyüz elli akçe ve be-her rençber yirmi beşer akçeden yüz nefer rençber iki bin beş 

yüz akçe ve iki yüz yük kil sekiz yüz akçe ve hatıl ve ağaç ve sâ’ir masraf bin beş 

yüz akçe ki cem’an otuz bin akçeye ancak olur deyu tahmîn-i sahîh ile tahmîn 

eylediklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde vukû’u üzere tahrîr idüp ba’dehu 

mi’mârbaşı ile meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 

Safer 1081 / 21 Haziran 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘İbâdullah Efendi, el-Hâc Halîl bin Mûsâ, ‘Alî Çelebi bin 

Karaman, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Mehmed Halîfe bin Mahmûd Hoca, 

el-Hâc Hasan bin el-Hâc ‘Ömer, Mehmed Halîfe bin ‘İbâdullah, Süleymân Beşe 

serdâr-ı sâbık, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Veled, Seyyid Mehmed Çelebi bin Muslî, 

Mustafâ Çelebi bin Süleymân, İsma’îl Çelebi bin Mahmûd. 

 

57-3 Küfür Da’vâsı 

   Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi imâmı olan râfi’ü’l-kitâb es-

Seyyid Süleymân Çelebi ibn Ahmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu 

Mahmûd Ağa ibn Hâcı Ahmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Mahmûd Ağa bana telbîs ve yalan şâhidisin didi ve ‘avratıma ve dîn ve îmânıma 

şetm eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden İbrahîm Çelebi bin 
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‘Abdulhalîm ve Mehmed Ağa bin Muslî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Mahmûd Ağa mezkûr 

Seyyid Süleymân Halîfe’ye bizim huzûrumuzda telbîs ve yalan şâhidisin deyu 

‘avratına ve dîn ve îmânına şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın 

mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Zî’l-ka’deti’ş-

şerîfe li-sene semânîn ve elf (5 Zî’l-ka’de 1080 / 27 Mart 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd, Fahrü’l-eşbâh ‘Ömer Beşe serdâr, 

Şâh’unsûr Beg bin Îvâd. 

   

58-1 Vekîl Ta’yîni  

Mahmiye-i Konya’da hâlâ mesned nişîn-i şerî’at-ı garrâ olan a’lemü’l-

’ulemâ’i’l-‘izâm fazîletli Mustafâ Efendi Hazretlerinin kethüdâsı Mehmed Ağa ibn 

Muslî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-eşbâh İbrahîm 

Ağa ibn Halîl mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kasaba-i Ilgun sâkinlerinden 

İbrahîm bin Muslî nâm kimesnede olan beş esedî guruşumu ahz ve kabz ve bana 

îsâle tarafından mezbûr İbrahîm Ağa’yı vekîl nasb ve ta’yîn eyledim didikde ol dahî 

vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (6 Safer 1081 / 25 Haziran 1670). 

Hüseyin bin Sefer, ‘Abbâs, Hamza bin Mahmûd. 

 

58-2 Mülk Satışı (Kilar Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i ‘Alî 

nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mevlûd bin Nasûh 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı diğer Mustafâ mülkü ve âhar Mustafâ Beşe mülkü ve bir 

tarafı Mehmed ve Nisâ mülkleri ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kilar ve 

havlumu mezbûr Mevlûd’e râyic-i fî’l-vakt bin yüz otuz iki akçeye bey’-i bât-ı sahîh-

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

mezbûru mezkûr Mevlûd yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ 

min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Safer 1081 / 26 Haziran 1670). 

Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Ahmed Çelebi bin ‘Abdullah, Seyyid Mahmûd 

Çelebi bin Seyyid Mehmed, el-Hâc Ebûbekir bin ‘Abdulkâdir, ‘Osmân Beşe bin 

Ahmed, Mehmed bin ‘Alî, Ahmed Çelebi bin Nasrullah, Mustafâ bin Bâlî. 

 

58-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı)  

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinelerinden Nesli bint-i Mustafâ 

nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Ebûbekir Çelebi ibn Muharrem ve ‘Îsâ 

bin Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Mevlûd bin Hâcı meclis-
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i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Halîme bint-i Ahmed nâm hatun 

tarafından tasdîka vekîl-i şer’îsi karındaşı el-Hâc Mehmed mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Nesli mahmiye-i merkûme 

zeylinde Burhâneddîn Karyesi’nde vâki’ tarafeyni merkûme Halîme Hatun mülkü ve 

bir tarafı çay ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve havlu ve arz-ı hâliye 

ve eşcârı müştemil dört tahta bağını merkûme Halîme Hatun’a râyic-i fî’l-vakt on bir 

bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme Halîme yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(7 Safer 1081 / 26 Haziran 1670). 

Mustafâ Çelebi bin Mehmed, Mehmed Halîfe bin ‘Îsâ Halîfe, Mehmed bin 

Ahmed, Mehmed bin Düşdük, Süleymân Halîfe bin Mûsâ. 

 

58-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mustafâ bin Ahmed Hoca meclis-i şer’-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Seyyid Hâcı Süleymân bin Hüseyin mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hocabeg Mahallesi’nde vâki’ bir tarafı Sarı Velî mülkü 

ve bir tarafı Yûsuf Beşe mülkü ve tarefeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârıyla 

evlerim harâbesini mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt bin akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Seyyid Süleymân Çelebi yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(6 Safer 1081 / 25 Haziran 1670). 

Molla İbrahîm bin ‘Îsâ, Bayram Halîfe bin Hüseyin, Süleymân Çelebi bin 

Hasan, Hızır Beşe bin el-Hâc Hüseyin. 

 

59-1 Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Hatunsarây Nâhiyesi’ne tâbi’ Akvîrân nâm 

karye sâkinlerinden Ahmed bin Hasan meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb Mûsâ bin Şa’bân mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i 

kitâbdan on dört gün mukaddem mezbûr Mûsâ senin oğlağın benim ekinime girmiş 

deyu beni taş ile darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba’de’l-‘acz ‘ani’l beyyine istihtâf itmeğin târîh-i kitâbdan on dört gün mukaddem 

mezbûr Ahmed’i taş ile darb eylemediğine merkûm Mûsâ’ya yemîn teklîf olundukda 

ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Safer 

1081 / 26 Haziran 1670). 

Receb Ağa Dizdâr, Ahmed bin Cihângîr, Hüseyin bin Durmuş. 
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59-2 Eski Mahallesi’nden Tekâlîf Talebi 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Seniroğlanı nâm karye ahâlisinden ‘İvaz ve Hasan ve 

Mehmed ve Mustafâ ve sâiri meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

Konya’da (boş) mahallede sâkin râfi’ü’l-kitâb İsma’îl bin (boş) nâm kimesne 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr İsma’îl’in babası mukaddemâ 

karye-i merkûmeden olmağla vâki’ olan tekâlîf içün imdâd ve i’ânet taleb ideriz su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İsma’îl cevâbında babam yirmi sene 

mukaddem karye-i merkûmeden kat’-ı ‘alâka idüp gelüp mahalle-i merkûmede 

avârıza bağlı menzil alup vâki’ olan tekâlîfi mahalle-i merkûme ahâlisi ile ma’â edâ 

iderin karye-i merkûmede kat’â tekâlîf îcâb ider emlâk ve arâzi yokdur deyu cevâb 

virmeğin karye-i merkûme ahâlisi olan mezbûrân kimesneler mezbûr İsma’îl’in 

karye-i merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâkı olmadığını mukır ve mu’terif olup ve 

yirmi senedir mahalle-i merkûmede sâkin olduğunu Yûsuf bin Velî ve Derviş bin 

‘Alî ihbâr itmeğin da’vâ-yı merkûmeden mezbûrân kimesneler men’ bir le bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 

Safer 1081 / 26 Haziran 1670). 

‘Alî Efendi bin Receb, Hâcı Ahmed bin Mustafâ, Hüseyin bin Durmuş. 

  

59-3 Kapıya Katran Sürülme Da’vâsı 

Hüseyin ve Mehmed ve Şa’bân. 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Hatîb nâm 

karyeden Hüseyin bin Mustafâ ve Mehmed bin İbrahîm ve Şa’bân bin Himmet 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hasan bin Mahmûd Beşe 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz gün mukaddem 

kapumuza katran sürülmüşidi mezbûr Hüseyin’i mazınna ittihâz iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihtâf itmeğin 

târîh-i mezbûrda mezbûrân Şa’bân ve Hüseyin ve Mehmed’in kapularına katran 

sürmediğine mezkûr Hasan’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ 

min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Safer 1081 / 26 Haziran 1670). 

İbrahîm Halîfe bin Hüseyin, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mustafâ, Himmet bin 

Mustafâ, Mahmûd bin Mustafâ, Himmet bin Bâkî.  

 

59-4 Mülk Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Şa’bân 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb üvey babası İbrahîm bin (boş) 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem üvey babam mezbûr İbrahîm 

mahalle-i merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olan 

menzilinden fevkânî bir oda ve tahtânî bir tabhâne ve mikdâr havluyu mülkünden 

ifrâz idüp ba’de’t-tahliyeti’ş-şer’iye bana hibe ve temlîk ve teslîm eylemişidi su’âl 

olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr 

ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihtâf itmeğin zikr olunan oda ve tabhâne ve havluyu 

mukaddemâ üvey oğlu mezbûr Mehmed’e hibe ve teslîm eylemediğine mezkûr 

İbrahîm’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm 
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itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (7 Safer 1081 / 26 Haziran 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Hamza bin Mahmûd. 

 

60-1 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Abdullah bin Hüseyin meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hasan Efendi mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem mâl-ı eytâmdan mürâbaha ile mezbûr Hasan Efendi’ye yirmi 

esedî guruşum virüp teslîm idüp ba’dehu taleb eylediğimde müslümânlar huzûrunda 

ikrâr idüp birkaç güne dek teslîm ideyim dimişidi hâlâ taleb eylediğimde virmekde 

muhâlefet ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’da’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden mefharü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe ve 

fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr ‘Abdullah bizim 

huzûrumuzda yirmi guruş mâl-ı eytâmı mezkûr Hasan Efendi’den taleb eyledikde 

mezkûr ‘Abdullah yedinden mürâbaha ile yirmi esedî guruş aldım vâcibü’l-edâ 

deynimdir deyu ikrâr eyledi ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın meblâğ-ı 

mezbûr yirmi guruşu teslîme tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Safer 1081 / 26 

Haziran 1670). 

Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi (bin) Emrullah Efendi, Süleymân Beşe 

serdâr-ı sâbık, Hasan Beşe serdâr-ı sâbık, Ahmed Efendi (bin) ‘İvaz Hoca. 

 

60-2 Fi’l-i Şenî’ Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Karadiğin nâm 

karye sâkinlerinden Mehmed bin Hasan meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin Sinân Beg’in mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan on gün mukaddem Ardıçlı nâm mevzi’de sulbî sagîr oğlum ‘Alî’ye 

fî’l-i şenî’ kasdıyla mezbûr Mustafâ yapışmış su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-’acz ‘ani’l-beyyine 

istihtâf itmeğin târîh-i mezbûrda mevzi’-i merkûmede mezbûr Mehmed’in sagîr oğlu 

‘Ali’ye fi’l-i şenî’ kasdıyla yapışmadığına merkûm Mustafâ’ya yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(7 Safer 1081 / 26 Haziran 1670). 

Dâvud Halîfe el-imâm, ‘İvaz bin İbrahîm, Bedel bin Hâcı, ‘Osmân bin 

Mehmed, Hasan bin Mûsâ, Mustafâ bin Ahmed.  

 

60-3 Kazayla Su Kuyusu Düşme 

Mahmiye-i Konya’da Yenice Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hâcı 

‘Osmân ibn Mustafâ meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 
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merkûmede sâkin ‘Osmân ibn Hâcı ‘İvaz nâm kimesnenin zevcesi Nazlı bint-i Halîl 

nâm hatun hasta ve sâhib-i firâş olup menzilinde vâki’ su kuyusuna düşmüş ve 

çıkarmışlar cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur 

didikde savb-ı şer’den Mevlânâ ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda 

ismleri mestûr olan müslimîn ile mahalle-i merkûmede mezbûr ‘Osmân’ın menziline 

varup hasta ve sâhib-i firâş olan merkûme Nazlı Hatun’dan su’âl eylediklerinde 

merkûme Nazlı cevâbında ben elli gündür hasta ve sâhib-i ferâş olup zevcim hâzır-ı 

bi’l-meclis olan ‘Osmân bana şerbet getirmek içün çarşıya gönderdiğimde ben taşra 

çıkup havlumuzda vâki’ su kuyusu harâbesi üzerine kazâ-i ilâhi düşüp içine gitmişim 

husûs-ı mezbûrda hâzır-ı bi’l-meclis olan zevcim ‘Osmân’ın ve vâlidem Selîme 

Hatun’un ve mahalle-i merkûme ahâlisinden bir ferdin sun’ ve te’addîleri yokdur 

didikden sonra mezbûrân ‘Osmân ve Selîme fî’l-vâkî’ merkûme Nazlı kazâ-i ilâhi 

kendi sun’u ile kuyuya düşmüş husûs-ı mezbûrda ahâli-i mahallenin ve sâir bir ferdin 

sun’ ve te’addîleri olmayıp da’vâmız yokdur didiklerinde mevlânâ-yı mezbûr 

mahalde tahrîr idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (7 Safer 1081 / 26 Haziran 1670). 

Seyyid Şahin bin Seyyid Mahmûd, Hâcı Hasan bin Hâcı ‘Ömer, Mehmed Beg 

bin Ahmed Tâbi’, Velî bin İbrahîm, Mustafâ bin ‘Alî Dede, Hâcı ‘Abdulkâdir (bin) 

‘Abdullah. 

 

60-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya zeylinde Harmancık nâm mevzi’de sâkin Yûsuf bin Mustafâ 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Şahin ibn ‘Abdullah mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mevzi’-i mezbûrda vâki’ tarafeyni İsma’îl mülkü ve bir 

tarafı nehr-i cârî ve bir tarafı Hüseyin Beg mülkü ile mahdûd eşcârıyla üç tahta 

bağımı mezbûr Şahin’e râyic-i fî’l-vakt dört bin yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î 

ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Şahin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Safer 1081 / 29 Haziran 1670). 

Nûrullah bin el-Hâc Nûri, Ahmed Çelebi bin Oruç, İsma’îl bin Mustafâ, Hasan 

bin Mehmed, Memiş bin Yahyâ, Mustafâ bin ‘Osmân, Hüseyin bin Mustafâ.  

 

61-1 Küfür Da’vâsı 

Yarımca şeyhi ‘Abdulhay Efendi. 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Yarımca nâm karye sâkinlerinden fahrü’l-meşâyih 

‘Abdulhay Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hızır bin ‘Ömer 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hızır zinâ lafzıyla benim 

ağzıma ve ‘avratıma şetm eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunmak matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden olup 

Ervad nâm karyeden Molla Emrullah bin Şa’bân ve Yûsuf bin Hüseyin nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-
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vâki’ mezbûr Hızır bizim huzûrumuzda mûmâ-ileyh Şeyh ‘Abduhay Efendi’nin zinâ 

lafzıyla ağzına ve ‘avratına şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye makbûle 

olmağın mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ min Saferi’l-

hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (9 Safer 1081 / 28 Haziran 1670). 

Süleymân Halîfe bin Himmet, Halîl bin Mîrzâ, Himmet bin Hızır, Velî bin ‘Îsâ. 

 

61-2 Sâlyâne Talebi  

Hâbiller nâm karye ahâlisi  /  Molla İbrahîm. 

Dergâh-ı ‘âlî müteferrikalarından olup Aladâğ Kazâsı’na tâbi’ Hâbiller nâm 

karye ve gayriden ze’âmete mutasarrıf olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân Mehmed 

Ağa tarafından voyvadası olan Mustafâ Beşe karye-i merkûme ahâlisinden ‘Alî bin 

Hasan ve ‘Abdullah bin Emrullah ve diğer ‘Alî bin İbrahîm ve Ya’kûb bin Süleymân 

ve Nûrullah bin Mehmed ve Mehmed bin Hüseyin meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu Molla İbrahîm bin Mustafâ mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

ağa-yı mûmâ-ileyhin icmâllü karye-i merkûme ze’âmeti karyelerinden olup mezbûr 

Molla İbrahîm âbâ ‘an ced ra’iyyet ve ra’iyyet evlâdından olduğu defterhâne-i 

‘âmireden ihrâc olunmuş tuğralı ve mührlü sahîh sûret-i defter-i cedîd-i mufassal-ı 

sultânîde babasının ve ceddinin ismleri mukayyed olmağla bi-hasebi’l-kânûn üzerine 

edâsı lâzım gelen rüsûm-ı ra’iyyetini ve karye-i merkûme üzerine edâsı lâzım gelen 

tekâlîfden sâliyânesini taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezkûr 

Molla İbrahîm cevâbında fî’l-vâki’ karye-i merkûmede âbâ ‘an ced sâkinleriz lâkin 

Hazret-i Ebûbekir-i Sıddık radyallahü te’âlâ ‘anhu evlâdından olmam ile tekâlîf-i 

merkûmeden mu’âf oldum deyucek gıbbe’l-inkâr mezbûr Molla İbrahîm’den 

takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden ‘âciz ve kâsır olmağla 

ibrâz olunan sûret-i defter-i hâkânîye nazar olundukda babası ve ceddi ismleri mestûr 

olduğundan mâ’adâ bu âna gelince rüsûm-ı ra’iyyet viregeldiğini mübeyyine beyyine 

taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn Sinân 

Efendi ve Nasrullah Efendi ibn Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Molla İbrahîm re’âyâ evlâdı 

olup bu âna gelince rüsûm-ı ra’iyyet ve tekâlîf viregeldi bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın 

rüsûm-ı ra’iyyet ve tekâlifi edâya tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Safer 1081 / 29 

Haziran 1670). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

61-3 Vasî Ta’yîni 

Sagîr Mehmed  /  Vesâyet  /  Marzıye. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Gödeler nâm karyede vefât iden Mehmed’in 

sulbî sagîr oğlu Mustafâ’ya babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl iden 

emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki’ olan umûr-ı şer’iyesini görüvirmeğe bir 

vasî lâzım ve mühim olmağın ceddesi râfi’atü’l-kitâb Marzıye bint-i Mustafâ nâm 

hatun mukaddem ve müstakîm olmağıla kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn 
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olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya 

müte’ahhid olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-

hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Safer 1081 / 29 Haziran 1670). 

Seyyid Emrullah bin Seyyid Hamza, Süleymân bin Mehmed, Süleymân bin 

Veled, Mustafâ bin Ahmed. 

 

61-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Ahmed  /  Ahmed Halîfe. 

Mahmiye-i Konya’da Zevle Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Mustafâ 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme evkâfı mütevellisi 

râfi’ü’l-kitâb Ahmed Halîfe ibn el-Hâc Muslî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve 

bir tarafı Halîl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir kilar ve 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr Ahmed Halîfe’ye râyic-i fî’l-vakt iki bin akçeye 

bey’ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun bin dört yüz elli akçesini mahalle-i merkûme 

vakfına deynim olan bin dört yüz elli akçeye takâs eyledim bâkî kalan beş yüz elli 

akçeyi yedinden alup kabz idüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mutasarrıf 

olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’ li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (11 Safer 1081 / 

30 Haziran 1670). 

İsma’îl bin ‘Alî, Bostân bin Ahmed, Hüseyin bin Mehmed, ‘Alî bin Nebî, 

Mehmed bin Şa’bân. 

 

62-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Gödeler nâm karyede 

sâkin iken fevt olan Mehmed’in sulbî sagîr oğlu Mustafâ’nın kıbel-i şer’den mansûb 

vasîsi olan ceddesi Marzıye bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid ‘Osmân Çelebi ibn es-Seyyid Hamza mahzarında 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîr-i mezbûrun karye-i merkûmede vâki’ 

bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı ‘Abdulganî mülkü ve bir tarafı Mustafâ 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki oda ve bir ahur ve havluyu müştemil 

menzilini zarûret-i nafakası içün mezbûr Seyyid ‘Osmân Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt 

iki bin yedi yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Seyyid ‘Osmân 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Safer 1081 / 29 Haziran 1670). 

es-Seyyid Emrullah Çelebi (bin) Seyyid Hamza, Süleymân Çelebi (bin) 

Mehmed, Süleymân bin Veled, Mustafâ bin Ahmed. 
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62-2 Eski Mahallesi’nden Tekâlîf Talebi  

Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Kebekilisa nâm karye ahâlisinden Bektâş ve Ahmed 

ve ‘İvaz nâm kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i 

Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Alî ibn Cum’a 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Alî’nin babası mukaddemâ karye-i 

merkûmeden olmağıla vâki’ olan tekâlîf içün biz imdâd ve i’ânet taleb ideriz su’âl 

olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî cevâbında babam Cum’a târîh-i 

kitâbdan otuz sene mukaddem karye-i merkûmeden kat’-ı ‘alâka idüp gelüp Türbe-i 

Celâliye Mahallesi’nde sâkin olup benim karye-i merkûmede tekâlîf îcâb ider emlâk 

ve arâzim yokdur ve bu husûs içün yedimde emr-i şerîf ve Şeyhülislâm 

hazretlerinden fetvâ-yı şerîfe vardır deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda Zeyd karyesinden kat’-ı ‘alâka idüp bir kasabada tavattun ile hâlâ karye-i 

mezbûr ahâlisi gelüp Zeyd’e mücerred mukaddemâ karyemizde ekmeyüp tekâlîfini 

bizim ile virirdin ve yine bizim ile vir dimeğe kâdir olurlar mı el-cevâb olmazlar 

deyu buyurulup ve mezbûr Bektâş ve Ahmed ‘İvaz karye-i merkûme(de) emlâkı 

olmadığını mu’terif olmağın ber-mûcib-i fetvâyı şerîfe ve emr-i şerîf tekâlif 

talebinden ahâli-i karye-i merkûme men’ bir le bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Safer 1081 / 29 Haziran 

1670). 

Hâcı Nûrullah (bin) Ahî ‘Abdî, ‘Alî bin İsma’îl, Süleymân bin ‘Alî, Hüseyin 

bin Durmuş. 

 

62-3 Ortaklık Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid ‘İvaz 

Çelebi ibn Kadem-arz meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Sefer Beg 

ibn ‘Abdullah mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Sefer 

Beg ile sekiz yüz yetmiş iki sümün ve kırk bir esedî guruş asl-ı mâl ile ‘akd-ı şirket 

idüp ikimiz bugüne gelince bey’ ve şirâ eylemişdik hâlâ ber-mûcib-i defter-i 

hesâbımız görülüp fâyidesini taksîm murâd iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Sefer Beg cevâbında fî’l-vâki’ asl-ı mâl sekiz yüz yetmiş iki sümün ve kırk 

bir esedîdir bey’ ve şirâ eyledik ikimiz İç-il Kazâsı’nda şiddet-i şitâ vâki’ olup iki 

davar ve bir …(okunmuyor)... harc ve sarfımız hesâb olundukda asl-ı mâldan seksen 

dört sümün zarar eyledi deyu defter ibrâz idüp bi’l-muvâcehe hesâb olundukda 

seksen dört sümün asl-ı mâldan zarar mukarrer olmağın bi’t-taleb mezbûr Sefer Beg 

asl-ı mâla ve bey’ ve şirâ eyledikleri eşyâya ve harc ve sarf eylediklerinde akçeye 

hile eylemediğine yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ min 

Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (9 Safer 1081 / 28 Haziran 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Saraç-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, ‘Alî Beg bin Öksüz, 

Hüseyin bin Durmuş. 

 

63-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya zeylinde Harmancık nâm mevzi’de sâkin Yûsuf bin Mustafâ 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde damadı râfi’ü’l-kitâb Hüseyin Beg ibn Velî 
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mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mevzi’-i mezbûrda vâki’ bir tarafı Şahin 

mülkü ve bir tarafı İsma’îl mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı nehr ile 

mahdûd yarım evlek tarla ve eşcârı müştemil sekiz puşta bağımı mezbûr Hüseyin 

Beg’e râyic-i fî’l-vakt üç bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hüseyin 

Beg’e deynim olan üç bin akçeye takâs eyledim ba’de’l- yevm bağ-ı mezbûr mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (11 Safer 1081 / 30 Haziran 1670). 

‘Abdullah Halîfe (bin) Hâcı Mehmed, Hüseyin bin Mustafâ, Mustafâ bin 

‘Osmân, Hasan Mehmed, Şahin (bin) ‘Abdullah, İsma’îl (bin) Mustafâ.  

 

63-2 Sarhoş Olarak Ev Basma 

Mahmiye-i Konya’da Hocahabîb Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hâcı 

Hüseyin ibn Hâcı Nûrullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Receb bin 

Mehmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün ba’de’z-zuhûr mezbûr 

Receb gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Mehmed bin Mustafâ nâm kimesne ile sekrân evim 

üzerine gelüp oğlum Receb nâm şâb içün evinden bize çıkarıvir deyu ‘azîm cefâ 

eylediler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb cevâbında dünkü gün 

ba’de’z-zuhûr mezbûr Mehmed ile mezkûr Hâcı Hüseyin’in kapusu önüne vardık 

oğlu Receb ile kebab ekl idüp yârenimiz olmağla evden çıkar didik lâkin sekrân değil 

idik deyu inkâr itmeğin mezbûr Hâcı Hüseyin’den sekrân olduklarını mübeyyine 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden İmâm ‘İvaz Hoca ibn Mahmûd ve 

Nebî bin Velî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ dünkü gün mezbûrân Receb ve Mehmed sekrân ba’de’z-

zuhûr merkûm Hâcı Hüseyin’in kapusu önüne geldiler oğlun Receb’i çıkar deyu 

‘azîm cefâ eylediler bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(10 Safer 1081 / 29 Haziran 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mustafâ Ağa (bin) ‘Abdullah Ağa, Fahrü’l-eşbâh Müşbâh Ağa 

ibn İsma’îl Efendi, Süleymân (bin) Mehmed, Velî bin Nebî. 

 

63-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da sâkin iken bundan akdem vefât iden ‘Abdurrahman nâm 

kimesnenin zevce-i metrûkesi râfi’atü’l-kitâb ‘Âtike bint-i Hüseyin nâm hatun 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun hemşiresi olup 

muhallefâtına vâzı’atü’l-yed olan Mü’mine nâm hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde bâkî kalan altı bin akça mehr-i 

mü’eccelimin iki bin akçasına bir kazgan ve bir çakşır ve bir sâde aldım hâlâ dört bin 

akçasını muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme 

Mü’mine Hatun cevâbında mezbûre ‘Âtike altı bin akça mehr-i mü’eccel 

mukâbelesinde bir kazgan ve bir tencere ve bir haranı ve bir çakşır ve bir yan kalicesi 

ve bir en’âm-ı şerîf ve bir bıçak ve iki sahan ve bir altun ve bir sâde ve bir mikdâr 
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bulgur ve bir heğbe alup kabz eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihtâf itmeğin altı bin akça mehr-i 

mü’ecceli mukâbelesinde mukaddemâ ikrâr eylediğinden mâ’adâ bir tencere ve bir 

haranı ve bir yan kalicesi ve bir en’âm-ı şerîf ve bir bıçak ve iki sahan ve bir altun ve 

bir mikdâr bulgur ve bir heğbeyi alup kabz eylemediğine merkûme ‘Âtike’ye yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin bâkî 

kalan dört bin akça mehr-i mü’ecceli muhallefât-ı merkûmeden edâya mezbûre 

Mü’mine’ye tenbîh bir mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min 

Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (13 Safer 1081 / 2 Temmuz 1670). 

Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

64-1 Vekâlet Da’vâsı 

Sehvle kayd olunmağla sahîfe-i sâniyede tashîh ve kayd olunmuşdur. 

Sâbıkan mahrûse-i Şâm muhassılı olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Abdurrahman Ağa ibn Mehmed Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa ibn ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Mısır 

Kahire’de zümre-i gönüllüyânda yevmî bir ‘alîk ve yevmî kırk üç akçe olup lâkin 

Mısır’da mukâbele halîfesi olan Hasan Efendi’yi ve Mısır mevâcib ‘ulûfemizi alup 

kabz ve bu tarafdan varan adamlarımıza teslîme vekîl eylemiş idim hâlâ zikr olunan 

yevmî bir bey’ ve semeni ahz ve kabz ve bana îsâl tarafımdan mûmâ-ileyh Mahmûd 

Ağa’yı vekîl nasb ve ta’yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve 

hıdmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 

Safer 1081 / 6 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mustafâ Ağa ibn Ahmed, Zehrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa ibn Hamza. 

 

64-2 Vekâlet Da’vâsı 

Sâbıkan mahrûse-i Şâm muhassılı olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Abdurrahman Ağa ibn Mehmed Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa ibn ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Mısr 

Kahire’de zümre-i gönüllüyânda yevmî bir ‘alîk ve yevmî kırk üç akçe ‘ulûfemden 

bin yetmiş dokuz reşen mevâcibinden bin seksen bir masar mevâcibinin âhirine 

varınca müctemi’ olan akçemi ahz ve kabz ve bana îsâle mûmâ-ileyh Mehmed 

Ağa’yı tarafımdan vekîl nasb ve ta’yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(16 Safer 1081 / 5 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mustafâ Ağa ibn Ahmed, Zehrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa ibn Hamza. 

 

64-3 Su Nöbeti Da’vâsı  

Melli zimmî  /  Yovan. 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe 

serâhu câmi’-i şerîfi evkâfından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Sille nâm karye 
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sâkinlerinden sâhibü’s-sifr Melli veled-i Karyağdı nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûmeden Yovan veled-i Bâbyi nâm zimmî 

muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede cârî olan suyu 

kadîmden nöbet ile tutar iken ve bağını herkes sakiy idegelmişiken bu sene dahî 

nöbet ile iken ve bağları sakiy içün cânib-i şer’den mürâsele alınmışidi hâlâ mezbûr 

Yovan zimmî benim nöbetimi aldı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba’de’l-istişhâd Menâ’il veled-i Kalender ve diğer Menâ’il veled-i Îvâd nâm 

zimmîler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ karye-i merkûmede cârî olan suyun nöbeti mezbûr Melli zimmînin idi merkûm 

Yovan nöbetini aldı bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’ evkâf-ı 

mezbûre mütevellisi fahrü’l-eşbâh Hasan Beşe mahzarında bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (13 Safer 

1081 / 2 Temmuz 1670). 

Şeyh Mehmed Efendi bin Ezelî, Halîl Beşe bin Karakaş, Hamza bin Mahmûd. 

 

64-4 Kayıp Oğlan Da’vâsı 

Türkman tâ’ifesinden Oğul Begli Cemâ’ati’nden Nevrûz bint-i Hâcı Ebûbekir 

nâm hatun ve oğlu Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya 

muzâfâtından Sa’îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi’ Sa’îd nâm karye sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 

Receb bin Ahmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan sekiz ay 

mukaddem oğlum Velî’yi mezbûr Receb’e hidmetkârlığa virmişdim hâlâ gâ’ib 

olmağla oğlumu taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Receb 

cevâbında fî’l-vâki’ merkûme Nevrûz Hatun oğlu mezbûr Velî’yi bana hidmetkârlığa 

virüp ba’dehu diğer oğlu ile gelüp bize hidmetkâr olan oğlu Velî’yi müslümânlar 

huzûrunda alup gidüp ba’dehu mezbûr Velî yine gelüp ben sana hidmet iderin 

didikde müslümânlar huzûrunda kabûl eylemedim köyden çıkdı ve gitdi deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk merkûme Nevrûz Hatun mukaddemâ oğlu Velî’yi kendüye 

teslîm eylediğini inkâr itmeğin mezbûr Receb’den takrîrine muvâfık beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden İmâm Süleymân Halîfe ibn Hasan ve Mehmed bin 

Hasan ve Nişantaş Mahallesi’nden İlyâs bin Mûsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ merkûme Nevrûz Hatun 

diğer oğlu ile karye-i merkûmeye gelüp oğlu Velî mezbûr Receb’den taleb eyledikde 

bizim huzûrumuzda teslîm eyledi alup gitdikden sonra yine mezbûr Velî gelüp 

hidmetkâr olmak murâd eyledikde mezbûr Receb kabûl eylemedi köyden çıkup gitdi 

bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın bî-vech mu’ârazadan merkûme Nevrûz 

men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Saferi’l-

hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 Safer 1081 / 6 Temmuz 1670). 

Ebûbekir bin Mehmed, Halîl Beşe bin Karakaş, Seyyid Ahmed Çelebi bin 

(boş), el-Hâc Ahmed Mîr-i âb, Hâcı bin ‘Abdullatîf.  
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65-1 Vekâlet Da’vâsı 

Sâbıkan mahrûse-i Şâm muhassılı olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Abdurrahman Ağa ibn Mehmed Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa ibn ‘Alî Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

Mısr Kahire’de zümre-i gönüllüyândan yevmî bir ‘alîk ve yevmî kırk üç akçe gedik 

‘ulûfem olup lâkin Mısır’da mukâbele halîfesi olan Hasan Efendi’yi be-her mevâcib 

‘ulûfemi alup kabza ve bu tarafdan varan adamlarımıza teslîme vekîl eylemişidim 

hâlâ zikr olunan yevmî bir ‘alîk ve yevmî kırk üç akçe ‘ulûfemden bin yetmiş dokuz 

reşen mevâcibinden bin seksen bir masar mevâcibinin âhirine varınca müctemi’ olan 

akçemi ahz ve kabz ve bana îsâle mûmâ-ileyh Mehmed Ağa’yı tarafımdan vekîl nasb 

ve ta’yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini 

edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (16 Safer 1081 / 5 

Temmuz 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mustafâ Ağa (bin) Ahmed, Zehrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa (bin) Hamza. 

 

65-2 Vekâlet Da’vâsı 

Sâbıkan mahrûse-i Şâm-ı Şerîf muhassılı olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Abdurrahman Ağa ibn Mehmed Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa ibn ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Mısır 

Kahire’de zümre-i gönüllüyânda yevmî bir ‘alîk ve yevmî kırk üç akçe gedik ‘ulûfem 

olup lâkin Mısır’da mukâbele halîfesi olan Hasan Efendi’ye be-her mevâcib ‘ulûfemi 

alup kabz ve bu tarafdan varan adamlarımıza teslîme vekîl eylemişidim hâlâ zikr 

olunan yevmî bir ‘alîk ve yevmî kırk üç akçe ‘ulûfemi mezbûr Hasan Efendi 

ma’rifetiyle âhara bey’e ve semenini ahz ve kabz ve bana îsâle tarafımdan mûmâ-

ileyh Mehmed Ağa’yı vekîl nasb ve ta’yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i 

merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (16 Safer 1081 / 5 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mustafâ Ağa ‘bin) Ahmed, Zehrü’l-eşbâh ‘Alî Ağa (bin) Hamza. 

 

65-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Hüseyin ve Seydi  /  Mehmed. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Kozağacı nâm karye sâkinlerinden Hüseyin 

bin ‘Abdulmü’min ve Seydi bin Satılmış asâleten ve hemşiresi Fâtıma tarafından 

bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Hamza bin Şa’bân ve Hüseyin bin ‘Abdulmü’min 

şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan mezbûr Seydî vekâleten ve sagîr karındaşı 

Mehmed tarafından vesâyeten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed bin Hüseyin mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Dörtvakıyye’de vâki’ bir tarafı el-

Hâc Mehmed mülkü ve bir tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı Mahmûd mülkü ve bir 

tarafı vakf tarla ile mahdûd bir oda ve dört evlek tarla ve eşcârı be-her sene Dârü’ş-

şifâ Vakfı’na on altı akçe icâresi olan üç tahta bağımı mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-
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vakt on bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (17 Safer 1081 / 6 Temmuz 1670). 

el-Hâc Hüseyin bin ‘Abdurrahman, ‘Alî bin Mehmed, Receb bin Haydar, 

Mustafâ bin Mahmûd. 

 

66-1 Fî’l-i Şenî’ Da’vâsı 

Mehmed  /  Yemîn  /  Mûsâ ve Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Nasûh meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mûsâ bin Resûl ve Yûsuf bin 

Nasûh nâm emredler mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on 

beş gün mukaddem Tatlıcak nâm mevzi’de yavşan kazarken mezbûrlar beni 

bağlayup fi’l-i şenî’ eylediler su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l beyyine istihtâf itmeğin 

târîh-i kitâbdan on beş gün mukaddem mevzi’-i mezbûrda mezkûr Mehmed’i yavşan 

kazarken ahz ve bağlayup fi’l-i şenî’ eylemediklerine mezbûrân Mûsâ ve Yûsuf’a 

yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (7 Safer 1081 / 26 Hâzırân1670). 

Sefer Halîfe el-imâm, Bektâş bin Hasan, İbrahîm bin Velî, Süleymân bin ‘İvaz. 

 

66-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya zeylinde Sâhibyakası nâm mahalle sâkinlerinden Mehmed 

bin Ramazân meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İbrahîm bin 

‘Osmân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Sâhibyakası’nda vâki’ bir tarafı 

mescid-i şerîf vakfı olan tarla ve bir tarafı nehr-i cârî ve bir tarafı seylevî çay ile 

mahdûd bir örtme ve bir tabhâne ve bir ahur ve havlu ve üç evlek arz-ı hâliye ve 

eşcârı müştemil iki tahta bağımı mezbûr İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt sekiz bin akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr İbrahîm yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 

Safer 1081 / 7 Temmuz 1670). 

Receb Hoca (bin) Hasan, Mustafâ bin İbrahîm, Bayram bin Mehmed, Velî bin 

Hüseyin, Ramazân bin Yûsuf, Hamza bin Hasan. 

 

66-3 Nâ-mahrem İle İçki İçerken Basılma 

Mahrûse-i Konya’da hâlâ şehr subaşısı olan Mehmed Ağa ve hüddâm-ı 

mahkeme-i şerîfeden Himmet Beşe meclis-i şer’-i şerîfe işbu Mehmed ve Ahmed ve 
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‘Abdulkâdir ve Üveys ve Hüseyin ve ‘Alî nâm kimesneleri nısfü’l-leynde ihzâr ve 

mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp mahrûse-i merkûmede Sultân Hamamı dimekle 

ma’rûf hamam içinde mezbûrûn kimesneler kendülere nâ-mahrem Eşmâ nâm hatun 

ile şurb-ı hamr iderken basup merkûme Eşmâ Hatun firâr idüp mezbûrânı ahz ve 

ihzâr eyledik su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Mehmed ve Ahmed 

ve ‘Abdulkâdir ve Üveys ve Hüseyin ve ‘Alî cevâblarında fî’l-vâki’ hamam-ı 

mezbûrda hem meclis olup şurb-ı hamr eyledik deyu bi-tav’ihim ikrâr ve i’tirâf 

itmeğin mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min 

Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (16 Safer 1081 / 5 Temmuz 1670). 

Hâcı Hasan, Mehmed Beg, ‘Osmân Çelebi ve gayruhum. 

  

66-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Seb’ahân Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin İbrahîm 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hüseyin Hoca ibn Mustafâ Beşe 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde Tebrîzî 

Köprüsü kurbunda vâki’ bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı mezbûr Hüseyin Hoca 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil iki tahta 

bağımı mezbûr Hüseyin Hoca’ya râyic-i fî’l-vakt dört bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i 

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

mezbûru mezkûr Hüseyin Hoca yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-

tâsi’ ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (19 Safer 1081 / 8 

Temmuz 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi, ‘Abdusselâm Efendi (bin) Mehmed, 

Mehmed bin Halîl, Saçak Derviş Mehmed, ‘İvaz (bin) Halîl. 

 

67-1 Mülk Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden ‘Âbide bint-i 

Zülfikâr nâm hatun tarafından hibe-i âtiyyü’z-zikri ikrâr ve i’tâ-i hüccete vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Ahmed Çelebi ibn Mustafâ ve Hüseyin 

bin ‘Alî şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan mefâhırü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sadriye kebîre kızı râfi’atü’l-kitâb Asiye bint-i 

Kemâl Beg nâm hatun tarafından tasdîka vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci el-Hâc 

Mehmed Beşe ibn Hâcı Hüseyin mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilem merkûme ‘Âbide mahmiye-i merkûme zeylinde ‘Abdurreşîd kurbunda 

vâki’ bir tarafı Hâcı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı merkûme Asiye ve Mustafâ mülkü 

ve bir tarafı Yahyâ Efendi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı 

müştemil bir tahta ve bir erkek bağını mülkünden ifrâz idüp kızı merkûme Asiye’ye 

hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledi ol dahî mevki’-i hibede 

ithâb ve kabûl ve kabz eyledi ba’de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (19 

Safer 1081 / 8 Temmuz 1670). 
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Fahrü’l-meşâyih Seyyid Mehmed Efendi, es-Seyyid Hâcı ‘Îsâ Çelebi (bin) es-

Seyyid Yûsuf, Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Ebûssu’ûd Efendi, es-Seyyid Ahmed 

Çelebi ihve, Hasan Çelebi (bin) Derviş Mehmed. 

 

67-2 Muhâla’a 

Eşmâ’nın vekîli İsma’îl  /  Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Kâdı‘âlemşâh Mahallesi sâkinelerinden Eşmâ bint-i 

Himmet nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Mehmed bin İbrahîm ve Hüseyin bin Mustafâ şehâdetleriyle 

şer’an vekâleti sâbite olan karındaşı İsma’îl bin Süleymân meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hüseyin bin ‘Ömer mahzarında bi’l-vekâle da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp hemşirem merkûme Eşmâ’yı mezbûr Hüseyin tatlîk itmekle 

zimmetinde olan on sekiz bin akçe mehr-i mü’eccelini ve nafaka-i ‘iddetini ve 

me’ûnet-i süknâsını taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin 

cevâbında merkûme Eşmâ zimmetimde mütakarrer olan cümle mehr-i mü’eccelinden 

ve nafaka-i ‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından ve zevciyete müte’allık cemî’ 

da’vâsından fâriga olup zimmetimi ibrâ idüp ben dahî muhâla’a eyledim deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden el-Hâc 

Ahmed bin el-Hâc Mehmed ve Mü’ezzin Molla Memiş ve Mahmûd bin Hüseyin ve 

‘Alî Beşe ibn Halîl nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup 

eserü’l-istişhâdi’ş-şer’î fî’l-vâki’ merkûme Eşmâ Hatun bizim huzûrumuzda zevci 

mezbûr Hüseyin zimmetinde olan cümle mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i 

‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından ve zevciyete müte’allık cemî’ da’vâsından 

fâriga oldu mezbûr Hüseyin dahî muhâla’a eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a 

oldukdan sonra bi’t-taleb merkûme Eşmâ’yı darp idüp husûs-ı mezbûr kerhen 

olmadığına mezbûr Hüseyin’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn 

min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Safer 1081 / 9 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî bin Murâd. 

 

67-3 Mîrâs Da’vâsı 

Mü’mine  /  Hâcı Mehmed Beg. 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Gödene nâm karyeden olup 

mahrûse-i Üsküdar’da Hâce Hüsnâ Hatun Mahallesi’nde sâkin iken vefât iden 

İsma’îl Ağa ibn Mehmed Efendi’nin inhisâr üzerine vârislerinden kız karındaşı 

Mü’mine nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun 

kız karındaşı oğlu râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Ahmed mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp karındaşım müteveffâ-yı mezbûr İsma’îl Ağa’nın menkûlât ve 

‘akârâtından irsen bana intikâl iden hisse-i şâyi’a-i şer’iyemi taleb içün mahrûse-i 

merkûme Üsküdar’a varup sulbîye kebîre kızı ‘Âyşe’den da’vâ eylediğimde 

mabeynimize muslihûn tavassut idüp müteveffâ-yı mezbûrun Konya’da Lârende 

Kapusu taşrasında vâki’ harâbe müşrif olan büyût-ı müte’addiyeyi müştemil 

sarâyının kerestesi bahâsını bi-tarîki’s-sulh bana virüp mahallinde kabza beni teslîd 
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idüp hüccet-i şer’iye olmuşidi hâlâ Konya’ya geldiğimde sarây-ı mezbûrûn 

kerestesini mezbûr Mehmed Beg zabt ve ba’zısını fürûht eylemiş su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Mehmed cevâbında sarây-ı mezbûrûn 

kerestesini hizmetinde olduğum mezbûr İsma’îl Ağa bana zabt ve fürûht eyleye 

dimekle üç bin akçelik kerestesini fürûhat idüp beşyüz akçelik kerestesini ben zabt 

eyledim fürûht eylediğim kereste bahâsı olan meblâğ-ı mezbûr üç bin akçeyi 

merkûme Mü’mine Hatun’a teslîm eyledim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk 

merkûme Mü’mine Hatun meblâğ-ı mezbûr üç bin akçeyi mezbûr Mehmed Beg 

yedinden alup kabz eyledim kendi zabt eylediği keresteden mâ’adâ kereste 

bahâsından zimmetinde bâkî akçe kalmadığına mezbûr Mehmed Beg’e yemîn teklîf 

olunsun didikde ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin zabt 

eylediği keresteyi merkûme Mü’mine’ye teslîm mezbûr Mehmed Beg tenbîh bir le 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (20 Safer 1081 / 9 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi bin Süleymân Beşe, Mehmed Halîfe bin Şeyh 

Mustafâ Efendi, Şeyh Mehmed Efendi bin Ezelî, Zehrü’l-kuzât ‘Alî Efendi.  

 

68-1 Mîrâs Da’vâsı 

Mü’mine  /  el-Hâc Mehmed Beg. 

Fî’l-asl mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Gödene nâm karyeden olup 

mahrûse-i Üsküdar’da Hace Hüsnâ Hatun Mahallesi’nde sâkin iken vefât iden 

İsma’îl Ağa ibn Mehmed Efendi’nin inhisâr üzere vârislerinden kız karındaşı 

Mü’mine nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun 

kız karındaşı oğlu râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed Beg ibn Ahmed mahzarında da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp karındaşım müteveffâ-yı mezbûr İsma’îl Ağa’nın muhallefât 

ve ‘akârâtından irsen bana intikâl iden hisse-i şâyi’a-i şer’iyemi taleb içün mahrûse-i 

merkûme Üsküdar’a varup sulbiye kebîre kızı ‘Âyşe’den da’vâ eylediğimde 

mabeynimize muslihûn tavassut idüp müteveffâ-yı mezbûrun Konya’da sâkin 

Ahmed Efendi-zâde Mehmed Efendi zimmetinde karz-ı şer’îden yüz otuz guruş ve 

altı sikke-i hasenesi ve müteveffâ Piyâle’nin yedi bin akçelik muhâllefâtını ve Hümâ 

Hatun evine emânet vaz’ olunan kazgan ve leğen ve sâir eşyâyı bi-tarîki’s-sulh bana 

virüp mahallinde kabza beni teslît idüp hüccet olmağla hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Mehmed cevâbında müteveffâ-yı mezbûr 

İsma’îl Ağa hâl-i sıhhatında mezbûr Mehmed Efendi’de olan yüz otuz guruşunu ahz 

ve kabza ve kendüye îsâle beni vekîl idüp ben dahî vekâletim hasebiyle gelüp 

mezkûr Mehmed Efendi’den yüz otuz guruş mukâbelesinde altı yüz vakıyye sabun 

alup be-her vakıyyesini otuz dokuzar akçeye bey’ idüp cem’an yirmi dört bin akçe 

idüp meblâğ-ı mezbûrun on iki bin akçesine bir re’s at alup bâkî on iki bin akçesi bi-

hesâb-ı guruş altmış esedî idüp kırk guruşu ile Piyâle’nin fürûht eylediğim 

muhallefâtı bahâsı olan yedi bin akçeyi ve Hümâ Hatun’da emânet olan kazgan ve 

leğen ve sâir bakır evâninin ba’zısını ‘aynı ile ve ba’zısının kıymetlerini ve zikr 

olunan bir re’s atı mezkûr İsma’îl Ağa’ya temâmen teslîm eyledim bâkî kalan yirmi 

guruşun on guruşunu merkûme Mü’mine’ye teslîm eyledim on guruşunu mağaza 

kirâsına ve yol harcına virdim zimmetimde bâkî bir akçesi kalmadı ve bu takdîrce 

yemînim ile musaddık olduğuma fetvâ-yı şerîfe aldım deyu ikrâr itmeğin merkûme 
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Mü’mine sâlifü’z-zikr on guruşu ben aldım bundan mâ’adâ sabun bahâsından ve 

Piyâle’nin muhallefâtı bahâsından ve Hümâ Hatun’a vaz’ olunan bakır evâniden 

zimmetinde bir akça kalmadığına mezbûr el-Hâc Mehmed’e yemîn teklîf olunsun 

didikde ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(20 Safer 1081 / 9 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi bin Süleymân Beşe, Mehmed Halîfe bin Şeyh 

Mustafâ Efendi, Şeyh Mehmed Efendi bin Ezelî, Zehrü’l-kuzât ‘Alî Efendi.  

 

68-2 Küfür Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Receb bin Nûrullah 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden 

‘Abdulkerîm Halîfe ibn el-Hâc Erbaba mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

kızım Fâtıma mezbûr ‘Abdulkerîm’in zevcesi olup hilâf-ı şer’ darb itmeğle ben niçün 

darb idersin didiğimde mezbûr ‘Abdulkerîm Halîfe bana gidi ve pezevenk didi ve 

‘avratımı Konyalı gibi giydirüp boynuzlarımı çardak itmem didi su’âl olunup takrîri 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdulkerîm Halîfe 

cevâbında zevcemi icâzetim olmadan gitme deyu darp eyledim ve kaftanı yırtdım 

lâkin mezbûr Receb’e gidi ve pezevenk deyu şetm eylemedim deyucek mezbûr 

Receb’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mustafâ 

bin Bedel ve Receb Beg ibn ‘Abdugaffâr nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr ‘Abdulkerîm Halîfe 

merkûm Receb’e bizim huzûrumuzda gidi ve pezevenk deyu şetm eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (21 Safer 

1081 / 10 Temmuz 1670). 

es-Seyyid ‘Abdî Çelebi bin Seyyid Ca’fer, Seyyid ‘Alî bin Velî, Hamza bin 

Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

68-3 Ekine Zarar Verme Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kayan Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Durak ve 

Yahyâ bin ‘Abdulganî ve Mustafâ bin ‘Abdulkâdir ve Hasan ibn Hâcı ‘Alî meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Mahmûd bin Himmet ve Mustafâ 

bin Hasan ve Mîrzâ ibn Ahmed ve Hasan bin Halîl ve es-Seyyid Halîl Çelebi ibn 

Mustafâ mahzarlarında her biri takrîr-i kelâm idüp Karabınâr Vakfı’nda olan gök 

ekinlerimizi mezbûrûn kimesnelerin davarları ekl ve zarar eyledi deyu istimâ’ idüp 

üzerine varup nazar eylediğimizde zararı olmamağla da’vâ ve nizâ’ımız yokdur 

ba’de’l-yevm da’vâ idersek mesmû’a olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (24 Safer 1081 / 13 Temmuz 1670). 

Hâcı Ahmed bin Mustafâ, Hasan bin Durmuş, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî bin 

Murâd. 
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69-1 Mîrâs Da’vâsı 

Fî’l-asl Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Gödene nâm karyeden olup 

mahrûse-i Üsküdar’da Hâce Hüsnâ Hatun Mahallesi’nde sâkin iken vefâ iden İsma’îl 

Ağa ibn Mehmed Efendi’nin inhisâr üzere vârislerinden kız karındaşı Mü’mine nâm 

hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun kız karındaşı 

oğlu râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Mehmed bin Ahmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp karındaşım müteveffâ-yı mezbûr İsma’îl Ağa’nın menkûtât ve ‘akârâtından 

irsen bana intikâl iden hisse-i şâyi’a-i şer’iyesimi taleb içün mahrûse-i merkûme 

Üsküdar’a varup sulbiye kebîre kızı ‘Âyşe’den da’vâ eylediğimde mâbeynimize 

muslihûn tavvassut idüp müteveffâ-yı mezbûrun karye-i merkûmede vâki’ bir 

tarafdan el-Hâc Mahmûd bağı ve bir tarafdan Yûsuf Efendi bağçesi ve bir tarafdan 

Molla Hasan mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb fevkânî ve üç 

bağ tahtânî büyûtu ve bağçeyi hâvî mülk-i menzilinin nısfını ve yine karye-i 

merkûmede Câvidni Değirmeni dimeğle ma’rûf değirmenden dört sehmden bir sehm 

hissesinin nısfını ve Çayır nâm mahalde vâki’ Uzunoluk dimeğle ma’rûf değirmenin 

nısfını ve yine karye-i merkûmede vâki’ lede’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd 

biri Toygar bağı ve biri Câvidi bağı dimeğle ma’rûf iki kıt’a bağın nısfını ve yine bir 

cânibden Harkizoğlu Ahmed bağı ve bir cânibden Çavdaroğlu Velî bağı ve bir 

cânibden Molla Hasan bağı ve bir cânibden tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir kıt’a bağın 

nısfını ve yine karye-i merkûmede vâki’ biri Safer nâm kimesne yerinde ve biri 

Kaltakoğlu İsma’îl yerinde ve ikisi Cinioğlu Hasan Değirmeni’nin fevkinde ve 

tahtında olan dört bostân ‘arzıyesinden nısfını ve yine karye-i merkûmede 

ma’lûmü’l-hudûd Velî yeri kurbunda vâki’ harâbe bağının nısfını ve yine karye-i 

merkûme sınurunda taht-ı tasarrufunda olan tarlalarının nısfını sâhib-i arz 

ma’rifetiyle bi-tarîki’s-sulh bana virüp mahallinde zabt ve kabza beni teslît idüp 

hüccet-i şer’iye olmağla hâlâ zabt murâd eylediğimde mezbûr Hâcı Mehmed Beg 

mâni’ olur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed Beg cevâbında 

bâlâda mestûr olan menzil ve değirmen ve bağları ve bostân ‘arzıyesi ve tarlaların 

nısfını mezkûr İsma’îl Ağa hâl-i sıhhatında hizmetinde olmam ile bin yetmiş biri 

Şa’bânının yirmi beşinci günü mahrûse-i Üsküdar’da bana yüz esedî guruşa bey’ ve 

teslîm ve kabz-ı semen idüp yedime hüccet virdikten sonra yine ol gün zikr olunan 

menzil ve değirmenleri ve bağları ve bostân arzıyesini ve taht-ı tasarrufunda olan 

yerlerin nısf-ı âharını dahî bey’a idhâl idüp her birinin cümlesini bana yüz elli kıt’a 

esedî guruşa bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp yedime ol gün tekrâr hüccet 

virmişdir deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhuna mutâbık iki kıt’a hüccet-i şer’iye ibrâz 

idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda merkûme Mü’mine Hatun bâlâda 

mestûr olan menzil ve bağçe ve değirmenleri ve bağları ve bostân ‘arzıyesini ve 

tasarrufunda olan tarlaların cümlesini yüz elli guruşa mezkûr İsma’îl Ağa mezbûr 

Mehmed Beg’e bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eylediğini inkâr itmeğin mezbûr 

Mehmed Beg’den müdde’âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden mefharü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe ve fahrü’l-kuzât 

‘Alî Efendi ibn Receb ve Mehmed Halîfe ibn Şeyh Mustafâ Efendi li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırûn olup eserü’l-istişhâd fî’l-hakîka mezkûr İsma’îl Ağa hâl-i 

sıhhatında zikr olunan menzil ve bağçe ve değirmenleri ve bağları ve bostân 

arzıyesini ve tarlaların nısfını mukaddem mezbûr Mehmed’e yüz guruşa bey’ ve 

teslîm eylemişidim ba’dehu cümlesini yüz elli guruşa mezkûr Mehmed’e bey’ ve 
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teslîm ve kabz-ı semen eyledim cümlesi mülküdür deyu huzûrumuzda ikrâr eyledi 

ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

ba’de’t-tahlîf şehâdetleri makbûle olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûre Mü’mine 

Hatun men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Saferi’l-

hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Safer 1081 / 9 Temmuz 1670). 

 Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm es-Seyyid Mehmed Efendi el-vâ’iz bi-Câmi’-i 

Sultân Selîm, Zehrü’l-meşâyih Şeyh Mehmed Efendi ibn Ezelî, İsma’îl Çelebi (bin) 

Süleymân, es-Seyyid Derviş Çelebi bin Süleymân Beşe, Mehmed Halîfe bin 

Süleymân, Fahrü’l-a’yân Mehmed Ağa bin Mahmûd. 

 

69-2 Kapıya Katran Sürülme Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Mûsâ 

bin ‘Îsâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîre gelüp takrîr-i kelâm idüp dünkü gice 

kapıma katran sürülmüş benim ve zevcem ‘Âyşe’nin keyfiyet-i hâlimiz mahalle-i 

merkûme ahâlisinden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

mahalle-i merkûme ahâlisinden İmâm ‘Abdulganî Halîfe ve Mehmed ibn Nûrullah 

ve İsma’îl ibn el-Hâc Nûrullah ve Mustafâ bin Mahmûd ve Eyûb Beşe nâm 

kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mezbûr 

Mûsâ ve zevcesi merkûme ‘Âyşe kendi hâllerinde sâlih ve müstakîmdir bu âna 

gelince hilâf-ı şer’ va’z ve hareketlerini görmedik deyu hüsn-i hâllerin haber 

virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-

hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 Safer 1081 / 12 Temmuz 1670). 

Hamza bin Hâcı Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş. 

  

70-1 Eytâmın Bostânına Girme Da’vâsı 

Mahrûse-i Konya’da vâki’ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazreti Şeyh 

Sadreddîn nûrullahu merkaduhu mahallesi sâkinlerinden sâhibü’l-kitâb Seyyid 

Fazlullah Çelebi meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp hâlâ sâkin olduğum 

menzile muttasıl hücremde olan eytâmın bağçesinde vâki’ beş tahta bostân ve 

lahanasını bu gice yolmuşlar gadr olmağla cânib-i şer’den üzerine varulup keşf ve 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn 

olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile sâlifü’z-zikr bostânın 

üzerine varup nazar eylediklerinde bostân ve lahana yolunmuş olduğunu mahallinde 

tahrîr idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (23 Safer 1081 / 12 Temmuz 1670). 

‘Alî Halîfe el-imâm, ‘Osmân Çelebi (bin) Şeyh Mustafâ, Mahmûd bin Şa’bân, 

Hasan bin Hâver, ‘Alî bin Ahmed. 

 

70-2 Kapıya İki Elma Bırakma Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya zeylinde Hocacihân nâm mevzi’de sâkin Mehmed bin Yûsuf 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Velî bin Halîl mahzarında da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem mezbûr Velî kapım önüne 
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iki elma bırakmış bana âr lâhık oldu su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan iki gün 

mukaddem mezbûr Mehmed’in kapısı önüne iki elma bırakmadığına mezbûr Veli’ye 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

mâ-vaka’a husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn olunan Mustafâ Ağa mahzarında bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (24 Safer 1081 / 13 Temmuz 1670). 

Mehmed Halîfe el-imâm, Yûsuf bin Seydî, İsma’îl bin Halîl, İbrahîm bin Halîl, 

İbrahîm ‘Alî. 

 

70-3 Vasî Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan 

Mahmûd nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu ve sagîre kızı Fâtıma’ya babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve 

sâ’ir vâki’ olan umûr-ı şer’iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın 

vâlideleri râfi’atü’l-kitâb Şahin nâm hatun mukaddem ve müstakîm olmağıla kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya müte’ahhid olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (26 Safer 1081 / 15 

Temmuz 1670).  

‘Alî Çelebi Mustafâ, Hâcı Mustafâ, ‘Alî Çavuş, İbrahîm Beg. 

 

70-4 Mülk Satışı (Ev Satışı)  

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Hâcı Kerîme bint-i Mehmed Çavuş nâm 

hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Artin veled-i David nâm 

zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp ‘Alîgâv Mahallesi’nde vâki’ bir 

tarafı Vartan zimmî mülkü ve bir tarafı mezbûr Artin zimmî mülkü ve bir tarafı baru 

ve bir tarafı benim mülküm ile mahdûd iki kıt’a ki bir dönüm evler harâbesi arzasını 

mezbûr Artin zimmîye râyic-i fî’l-vakt otuz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Artin yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-

hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (26 Safer 1081 / 15 Temmuz 1670). 

  ‘Alî Çelebi Hâcı Hasan, Derviş Kadri bin Mahmûd, Hızır bin Mehmed. 

 

71-1 Mehir Da’vâsı 

Mahrûse-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Hatîb nâm karye sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 

‘Îsâ ibn Habîb nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Duhter bint-

i Müstecâb nâm hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört 

sene mukaddem merkûme Duhter Hatun’a karye-i merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd eşcârıyla bir kıt’a hârimi mukaddemâ zevcim ‘Alî’den 

mehr-i mü’eccelim mukâbelesinde bana virilmişidi yedi yüz akça bana bey’ ve teslîm 



 

 

169 

idüp meblâğ-ı mezbûru be-her sene mürâbehasın virmek üzere devr eylemişidi hâlâ 

sadrî sagîr oğlumundur deyu vaz’-ı yed murâd eylemiş su’âl olunup ikrârı tahrîr ve 

yedime hüccet virilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Duhter Hatun 

cevâbında zikr olunan bir kıt’a hârimi eşcârıyla mehr-i mü’eccelim içün alup târîh-i 

mezbûrda mezkûr Îsâ’ya yedi yüz akçeye bey’ (ve) teslîm eyledim meblâğ-ı mezbûru 

mürâbahaya virmek üzerine devr eyledim deyu ikrâr itmeğin ikrârı mûcibince 

meblâğ-ı mezbûru alup zikr olunan hârimden kasr-ı yede mezbûre Duhter Hatun’a 

tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Safer 1081 / 17 Temmuz 1670).  

es-Seyyid ‘Abdulhay Çelebi (bin) Mahmûd Efendi, Hasan bin Hüseyin, 

Mehmed bin Mustafâ, Şa’bân bin el-Hâc ‘Osmân ve gayruhum. 

 

71-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân Çelebi 

ibn Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Menas veled-i 

Şahin nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki’ bir tarafı Masar zimmî mülkü ve bir tarafı ‘Îsâ mülkü ve bir tarafı ‘Âfiye Hatun 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir örtme ve havluyu 

müştemil menzilimi mezbûr Menas zimmîye râyic-i fî’l-vakt dokuz bin akçeye bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru merkûme Menas zimmî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Safer 

1081 / 17 Temmuz 1670). 

‘Alî Halîfe el-imâm, ‘Alî bin Ca’fer, Hasan bin ‘Abdullah, ‘Îsâ (bin) Mehmed, 

Halîl (bin) Mehmed, Hâcı Üveys (bin) Hâcı Mehmed . 

 

71-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden Yahyâ bin Süleymân 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb Sâlih mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Hâcı ‘Osmân mülkü ve 

bir tarafı mezbûr Sâlih mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki oda ve bir 

örtme ve havlu ve eşcâr ve kürûmu müştemil menzilimi karındaşım mezbûr Sâlih’e 

râyic-i fî’l-vakt bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Sâlih yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s- sâmin ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (28 Safer 1081 / 17 Temmuz 1670). 

Seydi Mustafâ Çelebi (bin) Mehmed, Hüseyin Hoca (bin) İbrahîm Çelebi, 

‘Osmân (bin) Hâcı Bâyezîd, Mahmûd bin Ahmed, ‘Alî bin ‘Ömer, Mehmed bin 

Halîl, Ahmed bin ‘Abdulkerîm, Hüseyin bin Hasan, ihve Mehmed ve gayruhum. 
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72-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ Ahmed Çelebi icrâ itdirdiği çeşmeler evkâfı 

mütevellisi Hamza bin Hâcı Mahmûd meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-

kitâb Mustafâ Beg ibn ‘Ömer tarafından tasdîke vekîl-i şer’îsi olan ‘Osmân bin 

Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp evkâf-ı mezbûrden Mi’mârkülek nâm 

mahallede vâki’ bir tarafı Hasan Beg mülkü ve bir tarafı Ahmed Beşe mülkü ve bir 

tarafı ‘Ömer Ağa mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir kilar 

ve havluyu müştemil menzil harâbe müşrif olup vakfa bir nesnesi olmamağla bey’ 

olunup semeni istirbâh olunmak cânib-i vakfa evlâ ve enfa’ olmağın tevliyetim 

hasebiyle menzil-i mezbûru mezkûr Mustafâ Beg’e beş esedî guruşa bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ Beg yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Safer 

1081 / 14 Temmuz 1670). 

 Süleymân Çelebi bin İbrahîm, Halîl Çelebi Hâcı ‘Alî, Ebûbekir bin İsma’îl, 

Seyyid Receb Çelebi (bin) Seyyid ‘Abdî, Hâcı ‘Abdullah ibn İbrahîm. 

 

72-2 Talâk 

Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Yabalu nâm karye sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Erkulu 

bin ‘Ömer meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu zevcesi Burukutlu bint-i 

‘Abdulganî nâm hatun mahzarında takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç ay 

mukaddem zevcem merkûmeye irâdetin elinde olsun didiğimde sükût idüp ferâgat 

itmem dimişidi su’âl olunup yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcibince takrîri tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Burukutlu Hatun cevâbında 

ol mahalde ben ferâgat idüp nefsimi ihtiyâr eylemedim deyucek ber-mûcib-i fetvâ-yı 

şerîfe ol mahalde talâk zikr eylemediğine mezbûr Erkulu’ya ve nefsini ihtiyâr 

eylemediğine merkûme Burukutlu Hatun’a ihtiyâten yemîn teklîf olundukda anlar 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(29 Safer 1081 / 18 Temmuz 1670). 

Seyyid Şeyh Mehmed Efendi (bin) es-Seyyid ‘Alî, Hâcı Ahmed bin Mustafâ 

es-Seyyid Mevlûd Çelebi (bin) es-Seyyid Ebûbekir, es-Seyyid Hâcı Emrullah (bin) 

Seyyid Kâyim.  

 

72-3 Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Receb bin 

Nûrullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdulkerîm Halîfe ibn Hâcı 

Erbaba mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdulkerîm Halîfe kable’l-

mağrib evime gelüp yumruk ile beni darb idüp burnumdan kan cârî oldu su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden el-Hatîb Mehmed Halîfe ibn (boş) ve ‘Osmân bin ‘Ömer ve Hızır bin 

Hâcı nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 
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olunduklarında fî’l-vâki’ kable’l-mağrib mezbûr ‘Abdulkerîm Halîfe mezbûr 

Receb’in evine gelüp yumruk ile mezbûr Receb’i darb eyledi ve burundan kan cârî 

oldu bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 20 Temmuz 1670). 

Hüseyin Dede ibn Ahmed, Ebûbekir Halîfe (bin) Mehmed, Hamza bin 

Mahmûd. 

 

73-1 Küfür Ve Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Alî bin Mehmed meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hâcı ‘Alî Beşe mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezkûr Hâcı ‘Alî Beşe benim ağzıma ve ‘avratıma şetm idüp beni darb eyledi su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’-l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine 

istihtâf itmeğin mezbûr ‘Alî’nin ağzına ve ‘avratına şetm eylemediğine ve darb dahî 

eylemediğine mezbûr Hâcı ‘Alî Beşe’ye yemîn teklîf olundukda yemînden nükûl 

itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-

hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Safer 1081 / 17 Temmuz 1670). 

‘Alî Çelebi Murâd, Ahmed Çelebi (bin) Cihângîr, Hamza bin Mahmûd. 

 

73-2 Birbirilerinin Zimmetlerini İbrâ Etmek 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden Hâcı İbrahîm bin 

‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hasan bin ‘Abdullah 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem su icrâ itdirmek içün biri 

birimize ba’zı kelimât zikr eylemişidik hâlâ husûs-ı mezbûra müte’allık da’vâdan 

biribirimizin zimmetini ibrâ eyledik min ba’d da’vâ ve nizâ’ımız yokdur ba’de’l-

yevm bir tarîk ile da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Safer 1081 / 14 Temmuz 1670). 

es-Seyyid Süleymân Çelebi el-imâm, ‘Alî Halîfe el-imâm, Hâcı ‘İvaz (bin) 

Hâcı Mehmed, Mehmed Çelebi (bin) ‘Alî. 

73-3 Mülk Satışı (Ev) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe ve Şerîfe nâm 

sagîretânın hâlâ terbiyelerinde olup velîleri olan babaları ‘Abdurrahman ve Mehmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Kadrî Beşe ibn Mustafâ Beşe 

mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp kızlarımızın sagîretân-ı 

merkûmetânın Pürçüklü Mahallesi’nde vâki’ bir tarafı mezbûr Kadrî Beşe mülkü ve 

bir tarafı Şâtır ‘Alî mülkü ve bir tarafı Hâcı Receb mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd harâbe olan evlerini velâyetimiz hasebiyle hâlâ mezbûr Kadrî Beşe’ye 

râyic-i fî’l-vakt bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Kadrî Beşe 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-

i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-
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tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (1 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 19 Temmuz 1670). 

Mehmed Halîfe (bin) Şeyh Mustafâ, Mahmûd Çelebi (bin) ‘Alî, Kadri Beg 

(bin) Mehmed, ‘İvaz (bin) Mehmed, ‘Alî (bin) Mehmed. 

 

73-4 Biribirlerinin Zimmetlerini İbrâ Etmek 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden Hasan bin 

‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Hâcı İbrahîm bin ‘Abdullah 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem su icrâ itdirmek içün 

birbibirimize ba’zı kelimât zikr eylemişidik hâlâ husûs-ı mezbûra müte’allık 

da’vâdan biribirimizin zimmetini ibrâ eyledik min ba’d da’vâ ve nizâ’ımız yokdur 

ba’de’l-yevm bir tarîk ile da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle 

olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis 

ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Safer 1081 / 14 

Temmuz 1670). 

es-Seyyid Süleymân Halîfe el-imâm, ‘Alî Halîfe el-imâm, Hâcı ‘İvaz bin Hâcı 

Mehmed, Mehmed Çelebi bin ‘Alî. 

 

74-1 Vekâlet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinelerinden Hâcı Kerîme bint-i 

Mehmed Çavuş nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

mefharü’l-a’yân Mustafâ Ağa ibn ‘Abdullah Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp ‘ammim oğlu müteveffâ Mehmed’in muhallefâtı ve ‘akârâtından bana intikâl 

iden hisse-i şâyi’a-i şer’iyemi muhallefât-ı merkûmeye vâzı’ü’l-yed olan Ahmed 

Çelebi’den da’vâ ve taleb ve ahz ve kabz ve bana îsâle tarafımdan mûmâ-ileyh 

Mustafâ Ağa’yı vekîl nasb ve ta’yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi 

kabûl ve hizmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî gurre-i Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 19 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘İbâdullah, Mahmûd bin ‘Alî, Fahrü’l-eşbâh Mahmûd Ağa 

ibn ‘Alî Efendi, ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg, İsma’îl ibn Seydî ‘Alî. 

 

74-2 Mülk Satışı (Arsa Satışı ) 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinelerinden Hâcı Kerîme bint-i 

Mehmed Çavuş nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

fahrü’l-a’yân Mustafâ Ağa ibn ‘Abdullah Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûme kazâsına tâbi’ İrmek nâm karye on iki sehim olup dokuz 

sehmi merkûm Cânbâzoğlu Vakfı olup üç sehmi mülk olmağın zikr olunan üçer 

sehm mülkden babam mezbûr Mehmed Çavuş’dan bana intikâl iden bir hisse ve 

‘ammim İbrahîm Ağa oğlu ‘Alî’den iştirâ eylediğim bir hisse ki cem’an iki mülk 

hissemi mûmâ-ileyh Mustafâ Ağa’ya râyic-i fî’l-vakt on bin akçeye bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ Ağa yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 
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teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

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

ketb olundu fî gurre-i Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 19 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘İbâdullah Efendi ibn ‘Abdulhalîm Efendi, Fahrü’l-eşbâh 

Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, Fahrü’l-a’yân ‘Osmân Ağa ibn Mustafâ Beg, Mahmûd 

‘Alî, Mustafâ (bin) Sefer, Mehmed bin Mustafâ. 

 

74-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Selîme  /  Bey’-i tarla  /  Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinelerinden Selîme bint-i 

Ramazân nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed bin 

Fedâ tarafından tasdîka vekîl-i şer’îsi olan karındaşı ‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde merhûm Ateşbâz Sultân Merkadi kurbunda 

vâki’ bir tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı Mihri Hatun mülkü ve bir tarafı ‘azîz-i 

müşârün-ileyh merkadi ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârıyla iki dönüm 

tarlamı mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt onbin üçyüz kırk akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i 

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

mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ 

ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (27 Safer 1081 / 16 

Temmuz 1670). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Mustafâ, ‘Ömer bin el-Hâc (boş), Mustafâ bin 

Kemâl, Helvacı ‘Abdurrahman, Mahmûd bin Velî. 

 

74-4 Gök Ekini Koyunlara Basdırmak 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Malas nâm karye sâkinlerinden Velî bin 

Himmet meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ashâb-ı hâze’l-kitâb Ramazân bin 

Dâvud ve Velî bin Himmet ve Ahmed bin Receb mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp karye-i merkûmede gök ekinimi koyunlar basup küllî zarar olmağla 

mezbûrûnun ra’y eyledikleri koyunlar basdı deyu mazınna ittihâz iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf 

itmeğin mezbûr Velî’nin ekinini ra’y eyledikleri koyunlara basdırmadıklarına 

mezbûrûn Ramazân ve Velî ve Ahmed’e yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî 

gurre-i Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 19 

Temmuz 1670). 

Hâcı İsma’îl bazarbaşı, Receb bin Ahmed, Hüdâlı bin el-Hâc Ahmed, Mehmed 

bin ‘Ömer, Mehmed ibn el-Hâc Nasûh. 

 

75-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı ) 

Bahâdır  /  Tores. 
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Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden Bahâdır veled-i 

Azriye nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Tores ve 

Cevher veled-i Bogoz nâm zimmîler muvâcehelerinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahmiye-i Konya zeylinde Kürden nâm mevzi’de vâki’ bir tarafı Mayis zimmî 

mülkü ve bir tarafı Ebûbekir mülkü ve bir tarafı arz-ı hâliye ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir tabhâne ve iki örtme ve bir dönüm tarla ve eşcârı müştemil üç tahta 

bağımı mezbûrân Tores ve Cevher’e yüz yirmi dokuz esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-

i şer’î ile bey’ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin zikr 

olunan yüz yirmi dokuz guruşu mezbûrân Tores ve Cevher yedlerinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâlarıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (25 Safer 1081 / 14 Temmuz 1670). 

Süleymân Halîfe ibn Ahmed, Mehmed ‘Alî Efendi bin Mustafâ Efendi, 

İbrâhim Halîfe ibn Mahmûd, ‘Ömer Halîfe ibn İbrahîm, ‘Abdullah Çelebi bin 

İsma’îl, İbrahîm bin Mustafâ, Ahmed, Sâlih bin Mehmed, Îsâ veled-i Safer. 

 

75-2 Bağ Yolu İhtilafı Da’vâsı 

Mehmed ve Derviş’in vasîleri Hâcı  /  Kal’a divarı  /  Mehmed Halîfe. 

Husûs-ı ‘âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-

ı şer’den Mevlânâ ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn ile mahmiye-i Konya zeylinde iki çay arasında vâki’ Mehmed Halîfe 

ile Ahmed nâm kimesnenin bağları arasına varup ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda 

Kemâlgarîb Mahallesi’nde sâkin Mehmed ve Derviş ibnâ el-Hâc Mustafâ nâm 

sagîrânın vasîleri râfi’ü’l-kitâb Hâcı bin Mezîd meclis-i mezbûrde işbu merkûmân 

Mehmed Halîfe ve Ahmed mahzarlarında bi’l-vesâye da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

sagîrân-ı mezbûrânın iki çay arasında vâki’ bağlarına mezbûrân Mehmed Halîfe ve 

Ahmed’in bağları arasından on bir ayak enlü yolları ve hakk-ı tarîkleri var iken 

mezbûr Mehmed Halîfe ‘arzen sekiz ayak ve tûlen on ayak yolu içerü alup 

müceddeden divar ve evler binâ eylemiş su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mehmed Halîfe cevâbında sagîrân-ı mezbûrânın mevzi’-i mezbûrda hakk-ı tarîkleri 

olduğunu inkâr etmeğin vasî-i mezbûrdan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden es-Seyyid ‘Alî Çelebi ibn Üveys ve Sefer bin İbrahîm nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ sagîrân-ı mezbûrân Mehmed ve Derviş’in mezkûrân Mehmed Halîfe ve 

Ahmed’in bağları arasından on ayak enlü tarîkleri vardır mezbûr Mehmed Halîfe 

‘arzen sekiz ayak tûlen on ayak içerü aldığı sagîrân-ı mezbûrânın yollarındandır bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olduğunu mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr 

idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin tarîk-i mezbûrdan içerü 

aldığı yeri taşra komağa mezbûr Mehmed Halîfe’ye tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Saferi’l-hayr li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (24 Safer 1081 / 13 Temmuz 1670). 

Ahmed bin Mustafâ, Murâd bin Mehmed Beşe, Süleymân bin İbrahîm, ‘Alî bin 

Murâd. 
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75-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı ) 

Hasan Beşe  /  Himmet. 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi sâkinlerinden Hasan Beşe ibn 

Ebûbekir Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Himmet bin 

Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hatîb nâm karyede Kavaklıdere’de 

vâki’ bir tarafı mezbûr Himmet bağı ve etrâf-ı selâsesi arz-ı hâliye ile mahdûd bir 

kıt’a bağımı mezbûr Himmet’e on esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Himmet yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Rebî’ü’l-evvel 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 25 Temmuz 1670). 

  Molla İbrahîm el-imâm, Mehmed Halîfe bin Receb, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc 

Mustafâ, Ramazân Çelebi bin Mahmûd, Ahmed Beşe bin Mevlûd, Mehmed bin ‘Alî, 

Muslî bin Muharrem. 

 

75-4 Nafaka (Arapça) 

Faraza ve kaddere’l-hâkimu’l-muvakkı’ a’lâhu rızâen mevlâhu li-nafakati’s-

sagîre el-med’uvve ‘Abdurrahman bin Hamza Beşe el-müteveffâ ebûhu el-mezbûru 

min kalbi sâkinen bi-mahalleti Nehr-i Kâfir min mahallâtı medîneti Konya el-

mahmiye ve li-kisvetihi ve li-sâiri havâyicihu ez-zarûriyye külle yevmin yemurru ve 

yemzî min yevmi târîhihi bi-zeylihi hamsete derâhime mine’l-mâli’l-müntakili ileyhi 

bi’l-irsi’ş-şer’î min ebîhi el-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi ümmihi hâmileten hâze’l-

kitâb Safiye bint-i Sefer ve hüve fî hicrihâ ve terbiyetihâ ve ezine leha bi-sarfi’l-

meblağı el-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihi ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûre ve bi’r-

rücû’ ‘aleyhi lede’z-zafer farzen ve iznen sahîheyni şer’iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire 

fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhir li-sene semânîn ve elf (2 Cemâziye’l-âhir 

1080 / 28 Ekim 1669). 

‘Alî Çelebi bin Karaman, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî bin Murâd, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

76-1 Mülk Satışı (Ev ve Bağ Satışı) 

Receb  /  ‘Osmân. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Receb bin 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Osmân bin Ahmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ şarken ‘Abdî 

Çelebi mülkü ve kıbleten tarîk-i ‘âmm ve garben ve şimâlen Ahmed mülkü ile 

mahdûd bir tabhâne ve bir izbe ve bir çardak ve bir samanlık ve bir ahurumu ve yine 

bir tarafı Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi mülkü ve bir tarafı Mezîd mülkü ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı Ahmed Beg mülkü ile mahdûd dokuz puşta ve bir erkek 

bağımı mezbûr ‘Osmân’a râyic-i fî’l-vakt beş bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 
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mezkûr ‘Osmân yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 20 Temmuz 

1670). 

el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, ‘Abdî Çelebi bin ‘Abdurrahman, Mahmûd bin 

Muslî, Ramazân bin Mahmûd, Hâcı Mehmed bin Hâcı ‘Alî, el-Hâc İdrîs bin Hâc 

İsma’îl, Mustafâ bin Hâcı İsma’îl. 

 

76-2 Bıçakla Darb ve Yaralamâ Da’vâsı 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve’ş-şân ‘izzetlü sa’âdetlü ‘Alî 

Pâşâ yesserallahü mâ-yeşâ hazretlerinin iç me’mûrlarından râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Ağa 

ibn ‘Abdulganî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya 

sâkinlerinden Mehmed Beşe ibn ‘Abdullah mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûr Mehmed Beşe ‘Attârlar Sûku başında benim sol yüzümü bıçak ile darb ve 

mecrûh eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Mehmed Beşe cevâbında mezkûr ‘Alî Ağa akrabâmdan bir zimmîye sarây 

süpürmek içün alup gitmek murâd eyleyüp salıvir didiğimde muhâlefet itmekle 

yumruk ile yüzünü darb eyledim parmağımdaki yüzüğün taşı yüzünü yârelidi deyu 

ikrâr ve i’tirâf itmeğin mezbûr Mehmed Beşe’ye kaçıncı oda cemâ’atından olduğu 

su’âl olundukda kırkıncı odada orta sofaya oturdum oda yazıcısı imâm dimekle 

ma’rûf kimesne beni çerağ eyledi didikde mûcibiyle hükm bir le hâlâ mahmiye-i 

Konya’da yeniçeri serdârı olan fahrü’l-akrân el-Hâc ‘Ömer Beşe’ye teslîm olunup 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (3 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 21 Temmuz 1670). 

Kıdvetü’l-eşbâh Matharacı İbrahîm Beşe, Zehrü’l-a’yân ‘Ömer Beşe serdâr-ı 

hâlâ, Hasan Beg (bin) Yûsuf, Velî bin Lütf, Halîl bin Karakaş. 

 

76-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı ) 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya’kûb Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî Halîfe ibn 

Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hızır bin Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i Konya zeylinde Buzhâne 

kurbunda vâki’ bir tarafı Mustafâ Beg mülkü ve bir tarafı Fâtıma mülkü ve bir tarafı 

‘Ömer Beg mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki tahta bağımı mezbûr 

Hızır’a râyic-i fî’l-vakt üç bin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hızır 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Rebî’ü’l-evvel li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (3 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 21 Temmuz 1670). 

‘Alî Halîfe (bin) Mehmed, ‘Îsâ bin Mehmed, Mehmed bin Mustafâ, Hâcı 

Ahmed bin Himmet, ‘Alî bin Mustafâ, Mustafâ (bin) ‘Abdullah. 
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76-4 Su Yolu İhtilafı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı 

şer’den Mevlânâ es-Seyyid ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi’ne varup 

‘akd-ı meclis-i şer’ eylediklerinde ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘Alî ve Süleymân ve Mehmed 

ve ‘Osmân ve İsmîhân meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda ‘ammileri Mustafâ bin Mehmed 

mahzarında her biri da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bizim bağımıza mezbûr Mustafâ 

menzili içinde su yolumuz olup bu âna gelince mürûr ve ‘ubûr idegelmişiken hâlâ 

muhâlefet sadedinde olmuş su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında mezbûrûn ‘Alî ve Süleymân ve 

Mehmed ve ‘Osmân ve İsmîhân’ın bağlarına kendi menzili içinde su yolları 

olduğunu mukır ve mu’terif olmağın ikrârını mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr 

idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 21 Temmuz 1670). 

el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, ‘Abdî Çelebi bin ‘Abdurrahman, Mehmed bin 

Muslî, Ramazân bin Mahmûd, el-Hâc İdrîs bin el-Hâc İsma’îl. 

 

77-1 Mülk İhtilafı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı 

şer’den Mevlânâ Seyyid ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde râfi’ü’l-kitâb ‘Osmân bin 

Ahmed’in menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer’ eylediklerdinde mezbûr ‘Osmân 

meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda işbu Mustafâ bin Mahmûd mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp hâlâ sâkin olduğum menzil-i mezbûrun penceresi rûşenliği tûlen on zirâ’ 

ve arzen altı zirâ’ bir oda yerini mukaddemâ mezbûr Mustafâ’nın babası Mahmûd 

babama virüp babam ve ben pencereyi açup mutasarrıf iken hâlâ mezbûr Mustafâ 

mu’âraza murâd eylemiş su’âl olunup takrîri tahrîr ve icrâ-yı şer’ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki’ tûlen on 

zirâ’ ve arzen altı zirâ’ bir oda yerini babam mezbûr Mahmûd mezkûrun babası 

Ahmed’e virmiş mutasarrıf olsun deyu ikrâr ve i’tirâf eylediğini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde tahrîr idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (2 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 20 Temmuz 1670). 

el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, ‘Abdî Çelebi bin ‘Abdurrahman, el-Hâc İdrîs bin 

el-Hâc İsmâ’îl, Mahmûd bin Muslî, Ramazân bin Mahmûd, el-Hâc Mehmed bin el-

Hâc ‘Alî. 

 

77-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Pîrîpâşâ Mahallesi sâkinlerinden Sâyime bint-i Mehmed 

Ağa nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-yı hüccete vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan el-Hâc Ahmed bin Mahmûd ve diğer el-

Hâc Ahmed bin el-Hâc Hasan şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan el-Hâc Hasan 

ibn el-Hâc ‘Ömer meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb üvey oğulları 
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Mehmed Beg ve İbrahîm Beg ibn ‘Osmân Beg nâm karındaşlar mahzarlarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûrân Mehmed Beg ve 

İbrahîm Beglerin babaları mezbûr ‘Osmân Beg mağzûben katl olundukda menkûlât 

ve ‘akârâtını zabt içün taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden Kapucubaşı Arslan Ağa gelüp 

menkûlâtını zabt idüp mahalle-i merkûmede vâki’ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Nûrullah mülkü ve bir tarafı el-Hâc Ahmed mülkü ile mahdûd bir sofa ve üç oda ve 

bir tabhâne ve bir örtme ve bağçe ve havlu ve taşrada vâki’ üç oda ve bir yazlık ve 

iki ahur ve bir örtme ve havluyu müştemil menzilini âhara bey’ murâd eyledikde 

üvey vâlideleri müvekkilem merkûme Sâyime mezbûrân Mehmed Beg ve İbrahîm 

Beg’in vâlideleri ‘Âyşe Hatun’un levni ve cinsi beynlerinde ma’lûm otuz yedi bin 

akçelik eşyâsını bey’ idüp semeni olan meblağ-ı mezbûr otuz yedi bin akçeye zikr 

olunan menzili kapucubaşı mezbûr Arslan Ağa’dan mezkûrân Mehmed Beg ve 

İbrahîm Beg içün alıvirüp mümzâ ve mahtûm temessük dahî almışidi hâlâ temessüğü 

mezbûrân Mehmed Beg ve İbrahîm Beg’e teslîm idüp menzil-i mezbûru kendi 

mâllarıyla alıvirdim mülk-i müşterâlarıdır benim bir vecihle ‘alâkam yokdur 

mutasarrıf olsun didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi’ min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 25 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, Dilâver Beg ibn Ca’fer, es-Seyyid 

‘Abdulhay Çelebi (bin) Mahmûd Efendi, ihve es-Seyyid ‘Abdulehad Çelebi, es-

Seyyid Mehmed Çelebi (bin) ‘Abdî. 

 

77-3 Akşemseddîn Mahallesi’nden Kadınpeşe bint-i Andon Adlı 

Nasraniyenin Mescide Ev Vakfı 

Mahmiye-i Konya’da Akşemseddîn Mahallesi sâkinelerinden Kadınpeşe bint-i 

Andon nâm nasrâniye meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Âyinedâr Mahallesi 

Mescidi Evkâfı mütevellisi olan râfi’ü’l-kitâb Muslî Halîfe mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp sâlifü’z-zikr Akşemseddîn Mahallesi’nde vâki’ bir tarafı Hamza 

mülkü ve bir tarafı Budak mülkü ve bir tarafı Mânik zimmî mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir kilar ve havluyu müştemil mülk menzilimi 

mülkümden ifrâz idüp hüsn-i niyet ve hulûs-ı taviyet ile şöyle vakf ve şart ve ta’yîn 

eyledim ki sâlifü’z-zikr menzilin icâresini mescid-i mezbûrda her kim imâm olursa 

alup ve yâhûd menzil-i mezbûru mutasarrıf ola deyu li-ecli’t-tescîl menzil-i mezbûru 

mütevelli-i merkûma teslîm idüp ol dahî tesellüm ve kabz eyledikden sonra vâkıf-ı 

merkûma vakf lâzım değildir deyu Hazreti İmâm-ı A’zam ve hümâm-ı akdem 

rahmetullahi ‘aleyh kavli üzere menzili taleb iderin didikde mütevelli-i mezbûr 

cevâba mütesaddi olup İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed rahmehümullahu 

kavilleri üzere ‘akârın vakfı lâzımdır virmezin deyu sadr-ı kitâbda tevkî’-i refî’i vâki’ 

olan hâkimü’ş-şer’a mürâfa’a olduklarında hâkim-i mûmâ-ileyh dahî cânib-i vakfı 

ri’âyet evlâ ve bihi yüftâ ile ‘âmil olup imâmeyn-i mezbûreyn rahmehümullahu 

kavilleri üzere cihet-i vakfa hükm idüp ba’de’l-hükm mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 28 Temmuz 1670). 

‘Abdulkerîm Halîfe bin el-Hâc Erbâba, Hasan bin Mehmed, Hâcı Mustafâ bin 

Ca’fer, ‘Osmân bin Silleli, Ahmed Çelebi bin Mustafâ. 
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78-1 Vasî Ta’yîni ve Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfûruş Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

Mustafâ bin Sefer’in sulbî sagîr oğlu Mehmed’e babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i 

şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza bir vasî lâzım ve mühim olmağın 

üvey babası Velî bin Mehmed mukaddem olmağla kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn 

olundukda ba’de’l-kabûl vasî-i mezbûr Velî asâleten ve müteveffâ-yı mezbûrun 

zevce-i metrûkesi Asiye bint-i el-Hâc Mehmed nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân 

olan Mehmed Halîfe ibn Mahmûd Hoca ve Mehmed bin Üveys şehâdetleriyle şer’an 

vekâleti sâbite olan hâlâ zevci vasî-i mezbûr Velî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn Ahmed Efendi mahzarında bi’l-vesâye ve bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûrun mahalle-i merkûmede 

vâki’ tarafeyni mezbûr ‘Alî Çelebi mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir 

oda ve bir mikdâr havlusunu sagîr-i mezbûrun zarûret-i nafakası içün ba’de’l-

müzâyede ve inkıtâ’ü’r-rağbe yevm-i vukû’-ı bey’de semen-i misli olan râyic-i fî’l-

vakt iki bin akçeye mezbûr ‘Alî Çelebi’ye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî 

Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-evvel 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 28 Temmuz 1670). 

Molla İsma’îl bin Mustafâ, Mehmed Çelebi bin Eymîr Dede, Mahmûd Çelebi 

bin el-Hâc Mehmed, Receb bin Himmet, Sâlih bin Muharrem. 

 

78-2 Hıyânet Kasdıyla Eve Girme İddiası 

Şahbâz  /  Siyâvuş ve Hüseyin ve Ahmed ve Mustafâ. 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve’ş-şân ‘izzetlü sa’âdetlü ‘Alî 

Pâşâ yesserallahü mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin taraf-ı ‘âlîlerinden husûs-ı 

âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn buyurulan Fahrü’l-akrân Ahmed Ağa müzâheretiyle 

mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Efe nâm karye 

sâkinelerinden Şahbâz bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer’-i şerîfe karye-i 

merkûme sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Siyâvuş bin ‘Abdullah ve Hüseyin bin 

‘Alî ve Ahmed bin Mehmed ve Mustafâ bin Koca nâm kimesneleri ihzâr ve 

mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yedi gün mukaddem 

zevcim hâzır-ı bi’l meclis olan Mûsâ değirmende olmağla dört nefer kimesne gice ile 

hıyânet kasdıyla menzilime dâhil olup üzerime esvâb yığup gözümü örtüp üzerime 

çöküp beni tasarruf murâd eylediklerinde feryâd eylediğimde yirmi guruş ve bir 

gümüşlü kuşağımı alup firâr eylediler mezbûrûn kimesneleri mazınna ittihâz iderin 

su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’-l-

inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i mezbûrda merkûme 

Şahbâz’ın gice ile menziline hıyânet kasdıyla dâhil olmadıklarına ve yirmi guruş ve 

bir sîm kuşağını almadıklarına mezbûrûn Siyâvuş ve Hüseyin ve Ahmed ve 

Mustafâ’ya yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-

‘azîm eylediklerinden sonra keyfiyet-i hâlleri karye-i merkûme ahâlisinden su’âl 
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olundukda ‘Abdusselâm Halîfe el-imâm ve Mahmûd bin Nebî ve Hasan ibn el-Hâc 

Şa’bân ve Şa’bân bin Hasan ve Hasan bin Hüseyin ve Beyti bin Hüseyin ve Receb 

Beg ibn Ahmed ve Hasan bin Pîrli ve Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneler li-ecli’l-

ihbâr meclis-i şer’a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mezbûrûn Siyâvuş ve 

Hüseyin ve Ahmed ve Mustafâ’nın bu âna gelince hilâf-ı şer’ vaz’ ve hareketlerin 

görmedik kendi hâllerindedir eyü ademlerdir deyu her birinin hüsn-i hâllerin haber 

virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Rebî’ü’l-evvel li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (8 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 26 Temmuz 1670). 

Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, ‘Abdulcelîl Beşe bin Ahmed, Hamza bin Hâcı 

Mahmûd, Hasan bin Durmuş. 

 

78-3 Bağ Sulama Da’vâsı 

Süleymân  /  Kaharos zimmî. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Sille nâm karye sâkinlerinden Süleymân bin 

Hasan Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Kaharos veled-i 

Mavri nâm zimmî muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün bağ sakiy 

iderken mezbûr Kaharos zimmî suyumu tutdu ve ‘avratıma şetm eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin 

dünkü gün mezbûr Süleymân’ın ‘avratına şetm eylemediğine mezbûr Kaharos 

zimmîye Hazreti ‘Îsâ ‘aleyhisselâma nâzil olan İncil’e yemîn teklîf olundukda ol dahî 

‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Rebî’ü’l-

evvel 1081 / 28 Temmuz 1670). 

 ‘Abdurrahman Halîfe el-imâm, Halîl Beşe bin Karakaş, Hüseyin Beşe ibn 

‘Abdullah. 

 

78-4 Mülk Hibesi 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa’îd-ilî Nâhiyesi’ne tâbi’ Sarây-ini nâm 

karye sâkinlerinden Receb bin Hâcı Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

karındaşı râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Beg mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp karye-i 

merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olup büyût-ı 

müte’addideyi müştemil mülk menzilimi ve karye-i merkûmede vâki’ dört vakıyye 

bezirhânemi ve cümle koyunlarımı ve ineğimi ve sâ’ir ism-i mâl ıtlâk olunan eşyâmı 

ve evim içinde mevcûd olan eşyâmı mülkümden ifrâz idüp karındaşım mezbûr ‘Alî 

Beğ’e hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki’-i 

hibede ithâb ve kabz eyledi ba’de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 28 Temmuz 1670). 

Hâcı Beg ibn Ahmed, Şâh‘unsûr Beg bin Îvâd, Murtaza Ağa, Ahmed Beg bin 

Pîrî Beg, Sefer Beg bin Celâl Beg. 
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79-1 Azâdlı Olduğu İddi’âsı 

Orta boylu gök elâ gözlü Rusiyyü’l-asl râfi’ü’l-kitâb Şahin bin ‘Abdullah 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da merhûm Kaymakahmed 

Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin ibn Derviş Mehmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Hüseyin’in ben ‘abd-ı memlûku idim lâkin târîh-i kitâbdan iki 

sene mukaddem Adanalı Hüseyin Ağa odasında müslimîn huzûrunda merkûm 

Hüseyin cümle mâlından beni azâd ve mülkünden ihrâc idüp sâ’ir ahrâr-ı asliyyîn 

gibi hür olmuş iken mezbûr Hüseyin beni rıkk olmak üzere istihdâm murâd ider su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Hüseyin ve ‘Alî ibnâ Derviş Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan iki sene 

mukaddem Adanalı Hüseyin Ağa odasında mezbûr Hüseyin bizim huzûrumuzda 

‘abd-ı memlûku olan mezbûr Şahin’i cümle mâlından azâd ve mülkünden ihrâc 

eyledi mu’takıdır biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer’iye eylediklerinde şehâdetleri ba’de’t-ta’dîl ve’t-tezkiye hayyiz-i kabûlde vâkı’a 

olmağın mezbûr Şahin’in ‘ıtkına hükm bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-

evvel 1081 / 30 Temmuz 1670). 

  Fahrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, Mevlânâ Ahmed Efendi (bin) ‘Abdurrahman 

Efendi, Mehmed Çelebi (bin) ‘Abdusselâm Beşe, Şa’bân bin Hâcı Hasan, İbrahîm 

bin ‘Alî Beg. 

 

79-2 Girid Ceziresinde Vefât iden İbrahîm Beşe (Ölüm Tescîlî) 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinlerinden İsma’îl bin Hüseyin 

kendi tarafından asâleten ve li-ebeveyn karındaşı İshak ve hemşiresi Fâtıma ve 

Râzıye ve vâlidesi Sâkine bint-i Yûsuf Hoca taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl olup merkûmânı ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Mehmed ibn Hâcı Receb ve 

Nebî ibn Sübhânverdi şehâdetleriyle vekâleti sâbite olan mezbûr İsma’îl meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm idüp karındaşımız İbrahîm Beşe Girid 

ceziresinde vefât eylemiş ma’lûmları olan müslimînden su’âl olunup ihbârları tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden Mehmed Beşe 

ibn Sevindik ve Hasan Beşe ibn Mehmed nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i 

şer’a hâzırân olup istihbâr olundukda fî’l-vâki’ mezbûr İsma’îl’in karındaşı merkûm 

İbrahîm Beşe Girid ceziresinde Kızıl Tabya’da lağım atup vefât eyledi meyyitini 

defn eyledik deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (11 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 29 Temmuz 1670). 

Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, 

Ahmed bin Cihângîr. 

 

79-3 Küfür Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Kahveci Nebî Beşe ibn ‘Osmân meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Ahmed Beg ibn Hüseyin mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr Ahmed Beg kahvehânede hilâf-ı şer’ benim dîn ve îmânıma şetm eyledi 
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su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden es-Seyyid Mevlûd Çelebi ibn es-

Seyyid ‘Alî ve es-Seyyid Receb Çelebi ibn ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında mezbûr Ahmed Beg kahvehânede 

bizim huzûrumuzda merkûm Nebî Beşe’ye bire kâfirler deyu şetm eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 30 

Temmuz 1670). 

Fahrü’l-a’yân Serdâr el-Hâc ‘Ömer Beşe, Fahrü’l-eşbâh İbrâhim Ağa kethüdâ-

yı bevvâbân, Mehmed Beşe ibn ‘Osmân Beşe, Halîl Beşe hancı, Mustafâ Beşe 

Hamamî-zâde. 

 

79-4 Küfür Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Şa’bân bin Ya’kûb meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Murâd bin Mehmed Beşe mahzarında da’vâ ve takrîr-

i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem seyl suyu gelüp Kilisa Köprüsü 

yanında vâki’ bostânım basmasın deyu tutarken mezbûr Murâd bana puşt ve kâfir 

deyu şetm eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-

‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem seyl suyunu 

tutarken mezbûr Şa’bân’a puşt ve kâfir deyu şetm eylemediğine mezkûr Murâd’a 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (8 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 26 Temmuz 1670). 

Mahmûd bin ‘Abdullah, Hamza bin el-Hâc Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd, 

Hüseyin bin Durmuş. 

 

80-1 Mülk Satışı (Ev Satışı ) 

Mustafâ’nın vasîsi ‘Âyşe’nin vekîli Mehmed Efendi  /  Vâ’iz Mehmed Efendi. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât 

iden İsma’îl nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mustafâ’nın kıbel-i şer’den mansûb 

vasîsi olan ‘Âyşe bint-i Ahmed nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı 

semeni ikrâra vekîl-i şer’îsi olan mefharü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân 

Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede merhûm ve 

mağfûr lehu Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi’-i Şerîfi’nde vâ’iz ve nâsih olan mefharü’l-

meşâyihi’l-kirâm râfi’ü’l-kitâb Şeyh Mehmed Efendi ibn Emrullah Efendi 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ 

kıbleten ba’zen es-Seyyid Süleymân Çelebi mülkü ve ba’zen Mehmed Çelebi mülkü 

ve şarken ba’zen Yûsuf mülkü ve ba’zen tarîk-i ‘âmm ve şimâlen Kösec Mehmed 

mülkü ve garben Mustafâ Beşe mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur ve havluyu 

müştemil mülk menzil sagîr-i mezbûrun mülkü olup lâkin harâbe müşrif olup ta’mîr 

ve termîme sagîr-i mezbûrun iktidârı olmayup bi’l-külliye harâbe olmakdan bey’ 

olunup semeni istirbâh olunmak sagîr-i mezbûr hakkına evlâ ve enfa’ olmağla 

ba’de’l-müzâyede ve inkıtâ’ü’r-rağbe yevm-i vukû’-ı bey’de semen-i misli olan 
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râyic-i fî’l-vakt kırk ‘aded esedî guruşa mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi’ye bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeyin 

meblâğ-ı mezbûru mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 28 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Zehrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ 

Efendi ibn İsma’îl, Kıdvetü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, Fahrü’l-müderrisîn ‘İbâdullah 

Efendi. 

 

80-2 Küfür ve Darb Da’vâsı 

Kaharos zimmî  /  Süleymân Beşe. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Sille nâm karye sâkinlerinden Kaharos 

veled-i Mavri nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

Süleymân bin Hasan Beşe mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün ben 

bağımda iken mezbûr Süleymân bağıma gelüp bana zekerimi ağzına ve ‘avratıyın 

fercine sokarım didiğinden mâ’adâ beni darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin dünkü gün 

mezbûr Kaharos’un bağına varup zekerimi ağzına ve ‘avratıyın fercine sokarın 

demediğine ve dahî darb eylemediğine mezbûr Süleymân’a yemîn teklîf olundukda 

ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (11 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 29 Temmuz 1670). 

Halîl Beşe ibn Karakaş, ‘Abdurrahman Halîfe el-imâm, Hüseyin Beşe ibn 

‘Abdullah, Hamza bin Mahmûd. 

 

80-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mehmed  /  İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Sâhibyakası nâm mevzi’ sâkinlerinden Mehmed bin 

İsma’îl meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İbrahîm bin Memi 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mevzi’-i mezbûrda Kabakulak Bağı 

kurbunda vâki’ kıbleten mezbûr İbrahîm mülkü ve şarken Râbi’a Hatun mülkü ve 

şimâlen el-Hâc ‘Alî mülkü ve garben nehr-i cârî ile mahdûd bir evlek tarlamı mezbûr 

İbrahîm’e râyic-i fî’l-vakt dokuz bin yediyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

İbrahîm yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî’ü’l-

evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 30 Temmuz 1670). 

Seyyid Şa’bân Çelebi bin Şeyhî Çavuş, Seyyid Mehmed Çelebi bin Mustafâ, 

‘Osmân bin ‘Ömer, Dilâver bin ‘Abdullah, ‘Alî bin el-Hâc Mustafâ. 
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80-4 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa’îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi’ Lâdik nâm karye 

sâkinlerinden Ebûbekir bin Şa’bân Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’atü’l-kitâb Ümmü bint-i Yûsuf nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre 

vekîl-i şer’îsi olan zevci ‘Alî Beşe mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp benim 

‘ammim oğlu olup merkûme Ümmü Hatun’un karındaşı olan Bedel dimekle ma’rûf 

Mustafâ Beg âhar diyârda olmağla karye-i merkûmede vâki’ bağını merkûme Ümmü 

Hatun zabt ider hâlâ mezbûr Mustafâ Beg âhar diyârda vefât itmekle muhallefât ve 

bağından bana hisse isâbet itmeğin bağ-ı mezbûru taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl vekîl-i mezbûr ‘Alî Beşe cevâbında zikr olunan bağı Mustafâ Beg âhar 

diyâra gitdikde hemşiresi merkûmeye emânet virüp ol dahî bu güne gelince zabt ider 

idi lâkin mezbûr Mustafâ Beg âhar diyârda vefât eylediği ma’lûmum değildir deyu 

inkâr itmeğin mezbûr Ebûbekir’den merkûm Mustafâ Beg vefât eylediğini 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı acz itmekle vefâtı 

isbât olunca bağ-ı mezbûr da’vâsından mezbûr Ebûbekir men’ olunup eşyâsını dahî 

almış ise redde tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer 

min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 1 

Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, Seyyid Derviş Çelebi bin Süleymân Beşe, 

Hamza bin Mahmûd. 

 

81-1 Sâlyâne Talebi 

Sığırcı ve Eğribayat ahâlisi  /  Çopur Hâcı Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed bin 

‘Alî Dede ve el-Hâc Mezîd bin ‘Abdulcelîl meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Sığırcı ve Eğribayat nâm karyeler ahâlisinden ‘Abdusselâm 

bin ‘Abdulmuttalib ve İbrahîm bin ‘Abdussamed ve Ahmed bin Şa’bân ve İsma’îl 

bin Aydoğmuş ve Halîl bin Mustafâ mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûrûn kimesneler bizim içün babalarınız mukaddemâ zikr olunan karyelerde 

tahrîr olunmuşidi vâki’ olan tekâlîf içün sâlyâne taleb eylediklerinde mezbûrun 

kimesnelere kırk altı guruş virüp teslîm eyledik su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrûn ‘Abdusselâm ve İbrahîm ve Ahmed ve İsma’îl ve Halîl fî’l-vâki’ 

sâlyâneleri içün mezbûrân el-Hâc (Mehmed) ve el-Hâc Mezid yedlerinden kırk altı 

guruşu aldık didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 Rebî’ü’l-

evvel 1081 / 2 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-eşbâh Hasan Beşe serdâr-ı sâbık, Fahrü’l-meşâyih Mehmed Efendi, 

Mehmed Beg bin Yahyâ Beg, el-Hâc ‘Osmân mi’mârbaşı, Seyyid İbrâhim Çelebi. 

 

81-2 Dârü’ş-Şifâ Ta’mîri 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ merhûm ve mağfûrlehu Sultân ‘Alâ’eddîn tâbe 

serâhu dârü’ş-şifâsı evkâfı mütevellisi râfi’ü’l-kitâb Hasan Beşe meclis-i şer’-i şerîfe 

gelüp takrîr-i kelâm idüp zikr olunan dârü’ş-şifânın cânib-i garbîsinde vâki’ divar 

kapuya varınca ve havlunun kıble tarafında vâki’ divar ve iki kapu ve bir tomruk 
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harâb olup müceddeden divar ve ta’mîr lâzım gelmeğin cânib-i şer’den mukaddemâ 

üzerine nâ’ib ve mi’mârbaşı ve usta binâlar varup tahmîn-i sahîh ile sekiz bin beş yüz 

akçeye ancak olur deyu tahmîn idüp tahrîr ve hüccet olup müceddeden binâ ve 

ta’mîre izn virilüp tevliyetimiz hasebiyle zikr olunan divarları müceddeden binâ ve 

kapu ve tomruk ve sâ’ir lâzım gelen yerleri ta’mîr ve termîm idüp vakf-ı mezbûr 

kâtibi defteri mûcibince dokuz bin üç yüz otuz iki akçe harc ve sarf eyledim hâlâ 

dahî üzerine varup mücedded binâ olan divar ve kapu ve tomruk ve sâ’ir ta’mîr olana 

nazar olunup tekrâr hüccet olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer’den Mevlânâ 

‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve el-Hâc Nûrullah 

ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile üzerine varılup müceddeden binâ 

olunan divarlara ve kapu ve tomruk ve sâ’ir ta’mîr olunan yerler ancak dokuz bin üç 

yüz otuz iki akçeye olur deyu tahmîn ve ihbâr eylediklerini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde tahrîr idüp ba’dehu mezbûrân el-Hâc ‘Osmân ve el-Hâc Nûrullah ile 

ma’â meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 2 Ağustos 1670). 

Hasan bin İsma’îl, es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, Halîl Beşe 

Bîmârhâneci, ‘Alî bin (boş). 

 

81-3 Mülk Anlaşmazlığı Da’vâsı (Ev, Bağ) 

Mahmiye-i Konya’da Sarıya’kûb Mahallesi sâkinlerinden Mevlûd bin Elmalu 

nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İsma’îl bin el-Hâc 

‘Abdulkâdir mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Yeni Mahalle kurbunda vâki’ 

bir tarafı İshak mülkü ve bir tarafı Derviş ‘Alî mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve 

bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir örtme ve bir oda ve havlu ve eşcâr-ı müştemil 

üç tahta bağı mezbûr İsma’îl zabt ve tasarruf ider lâkin zikr olunan bağda benim otuz 

sehm hissem vardır deyu da’vâ eylediğimde mezbûr İsma’îl zikr olunan otuz sehm 

hisseni mukaddemâ hazır bi’l-meclis olan Sırça Hâcı ‘Alî’ye dört bin akçeye bey’ ve 

teslîm idüp ol dahî Hâcı ‘Osmân’a bey’ ve teslîm idüp Hâcı ‘Osmân dahî bana bey’ 

ve teslîm ve kabz eyledi deyu hüccet-i şer’iye ibrâz itmekle bi-tavassuti’l-müslimîn 

ve bi-tarîki’s-sulh hâlâ mezbûr İsma’îl yedinden beş yüz akçe ve mukaddemâ 

sa’âdetlü Müfettiş Pâşâ hazretleri geldikde merkûm Sırça ‘Alî yedinden bi-tarîki’s-

sulh beş yüz akçe alup kabz idüp da’vâ-yı merkûmeden fâriğ oldum min ba’d da’vâ 

ve nizâ’ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı bağ-ı mezbûru zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 2 Ağustos 

1670). 

Sırça Hâcı ‘Alî, Hâcı Yûsuf (bin) Mehmed, Hâcı Mehmed (bin) Hasan, Hâcı 

‘Osmân mi’mârbaşı, Hâcı İsma’îl (bin) Hâcı Ahmed. 

 

82-1 Sâlyâne Talebi 

Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Göbekler nâm karye sâkinlerinden Ahmed bin Bektâş 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi 

sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hüseyin bin Şâh Velî mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm 
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idüp mezbûr Hüseyin mukaddemâ karye-i merkûmeden olmağla vâki’ olan tekâlîf 

içün sâlyâne taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin 

cevâbında mukaddemâ karye-i merkûmeden idim lâkin karye-i merkûmede ‘alâkam 

kalmadı bu sene mahalle-i merkûmeye gelüp sâkin olup vâki’ olan tekâlîfi mahalle-i 

merkûme ahâlisi ile ma’â edâ iderin deyücek emr-i şerîf-i pâdişâhî ile olan tekâlîfi 

karye-i merkûmeye virüp bâkîsini mahalle-i merkûmeye edâya mezbûr Hüseyin’e 

tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî’ü’l-

evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 30 Temmuz 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi, Hamza bin Hâcı Mahmûd, ‘Alî Çelebi (bin) 

Murâd. 

 

82-2 Küfür Da’vâsı 

Aladağ Kazâsı’na tâbi’ Hâbiller nâm karye sâkinlerinden ‘Abdurrahman bin 

İlyâs meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sipâhîsi râfi’ü’l-kitâb 

fahrü’l-a’yân ‘Alî Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem 

mezbûr ‘Alî Ağa bin ‘İvaz nâm kimesnenin yakasına yapışup kahbe ‘avratlu deyu 

şetm eylemiş deyu benim otuz guruşumu almışidi hâlâ da’vâ ve taleb eylediğimde bi-

tavasuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr ‘Alî Ağa yedinden beş keyl (boş) ve 

yedi esedî guruş alup kabûl ve kabz idüp zimmetini ibrâ eyledim min ba’d hâk ve 

‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersem 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 30 Temmuz 1670). 

‘Alî Çelebi Murâd, Ahmed Çelebi (bin) Cihângîr, ‘Alî bin Hâcı Mahmûd, 

Hüseyin Durmuş. 

 

82-3 Hiyânet Kasdıyla Eve Girme (Hırsızlık) 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Efe nâm karye 

sâkinlerinden Mûsâ ve zevcesi Şahbâz bint-i ‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb ‘Abdusselâm 

Halîfe el-imâm ve Mahmûd bin Nebî ve Hasan ibn Hâcı Habîb ve Şa’bân ibn Hasan 

ve Hasan bin Hüseyin ve Nebî ibn Hasan ve Receb Beg ibn Ahmed ve Hasan bin 

Pîrli ve Mehmed bin Hüseyin nâm kimesneler ve sâiri mahzarlarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on dört gün mukaddem zevcim mezbûr Mûsâ 

değirmende iken ben menzilimde vâki’ gece ile firâşımda yaturken dört nefer 

kimesne menzilime dâhil olup üzerime esvâb yığup gözümü örtüp bana hiyânet kasd 

eylemeleriyle feryâd eylediğimde bir sîm kuşak ve yirmi guruşu menzilimizden alup 

firâr eylemeleriyle karye-i merkûmeden Siyâvuş ve Hüseyin ve Ahmed ve Mustafâ 

nâm kimesneleri mazınna ittihâz idüp meclis-i şer’a ihzâr eylediğimizde her biri 

inkâr idüp isbâta kâdir olmayup her birine yemîn virilmişidi husûs-ı mezbûrda 

mezbûrûn kimesnelerin ve sâ’ir ahâli-i karyede bir ferdin sun’ ve te’addîleri olmayup 

da’vâ ve nizâ’ımız yokdur ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile bizden 

veya vekîlimizden da’vâ sâdır olursa lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle 

olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-
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hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 2 Ağustos 1670). 

Mefharü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Zehrü’l-kuzât Hâcı Mustafâ 

Efendi ibn İsma’îl, Kıdvetü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi. 

 

83-1 Ölüm Keşfi (Kuyuya Düşüp Ölen Kadının Keşfi) 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ ‘Âriyet nâm 

karye sâkinlerinden İbrahîm bin ‘Alî nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i 

kelâm idüp dünkü gün karye-i merkûmede vâki’ menzilime müsâfir gelüp 

davarlarına arpa virmek lâzım geldikde zevcem ‘Âyşe nâm hatun menzilim içinde 

vâki’ izbesinden arpa çıkarırken içine düşüp bi-emrillahi te’âlâ fevt oldu cânib-i 

şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer’den 

Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-

kadr ve ve’ş-şân ‘izzetlü sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ 

hazretleri taraf-ı ‘âlîlerinden husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn buyurulan fahrü’l-akrân 

Mehmed Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile karye-i merkûmede 

vâki’ mezbûr İbrahîm’in menziline varup ba’de’l-keşf ve’l-müşâhede nazar 

olundukda merkûme ‘Âyşe’nin a’zâsında eser-i cerâhatı olmayup arpa kuyusuna 

düşüp bi-emrillahi te‘âlâ vefât eylediğini ve müteveffiye-i merkûme ‘Âyşe’nin zevci 

mezbûr İbrahîm ve vâlidesi meclis-i mezbûrde mûrise-i merkûme ‘Âyşe kendi arpa 

çıkarırken arpa kuyusuna düşüp vefât eyledi karye-i merkûme ahâlisinin ve sâ’ir bir 

ferdin te’addîleri olmayup da’vâ ve nizâ’ımız dahî yokdur didiklerinde mevlânâ-yı 

mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber 

virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-

evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 2 Ağustos 1670). 

  Fahrü’l-esbâh Mustafâ Ağa, Ebûbekir (bin) İsma’îl, ‘Osmân bin Hüseyin Beg, 

Receb bin Mûsâ, ‘Abdî bin Bayram, Süleymân bin Ramazân, Halîl Halîfe el-imâm, 

Yûsuf bin Mehmed, Bayram (bin) Ahmed, Murâd (bin) Hamza. 

 

83-2 Rehin Bırakılan Mercan ve Küpe Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden İbrahîm bin Halîl ve karındaşı Ramazân bin 

Mehmed Beşe asâleten ve hemşireleri Ümmühânî tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan İbrahîm bin Ahmed ve 

Mustafâ bin Mûsâ şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan karındaşı mezbûr 

İbrahîm vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Bostân bin 

Mehmed mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan 

akdem vâlidemiz Hadîce Hatun mâlından iki dizi mercan ve bir çift altun küpeyi 

babam mezbûr Mehmed Beşe merkûme Bostân’a rehn vaz’ idüp bir kara kılıcını 

almış hâlâ zikr olunan iki dizi mercanı ve küpeyi mezbûr Bostân’ın kılıcı 

mukâbelesinde virüp ol dahî kılıcdan fâriğ olup biri birimiz zimmetini ibrâ eyledik 

min ba’d mercan ve küpeye müte’allık da’vâ ve nizâ’ımız kalmadı ba’de’l-yevm 

da’vâ idersek mesmû’a olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(18 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 5 Ağustos 1670). 
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   Fahrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, ‘Alî Çelebi (bin) Karaman, Hâcı İbrahîm 

(bin) Mûsâ, Hüseyin (bin) Durmuş. 

 

83-3 Da’vâdan Ferâğat Etme 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ kethüdâ yeri olan fahrü’l-a’yân râfi’ü’l-kitâb 

Mustafâ Ağa meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hızır bin Pîrî Beg 

mahzarında takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan Muslî nâm kimesnenin 

mezbûr Hızır ile da’vâm vardır deyu bize ahz ve habs idüp bırağup karyesine gidüp 

on beş gün mürûr idüp gelmemekle mezbûr Muslî’ye Şahbâz nâm Çavuş’u ihzâr 

eylediğimde mezbûr Muslî da’vâm yokdur fâriğ oldum dimiş su’âl olunup ihbârı 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Şâhbâz Çavuş mezbûr 

Muslî’ye vardığımda da’vâdan fâriğ oldum didi deyu ihbâr itmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (22 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 9 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât  Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Zehrü’l-kuzât Ahmed 

Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Hamza bin Mahmûd. 

 

84-1 Mehir Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Râzıye bint-i Süleymân nâm hatun meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ Çelebi ibn Halîl mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem vefât iden zevcim Mehmed 

nâm kimesne mezbûr Mustafâ Çelebi’nin yeğeni olup mukaddemâ beni tezvîc murâd 

eyledikde bir çatma döşek ve bir çatma yorgan ve bir çift çatma yasdık ve bir çift 

demürlü sanduk ve bir beledî döşek ve bir beledî yorgan ve bir çift beledî yasdık 

mehr-i mu’accelime dâhil olup ve mezbûr Mustafâ Çelebi dahî bir çatma döşek ve 

bir çatma yorgan ve bir çatma yasdık ‘âriyet koyup bu cümleyi evime gönderdüp ben 

dahî kabûl ve mehr-i mu’accelim olmak üzere zabt iderken zevcim mezbûr Mehmed 

vefât etmekle bir beledî döşek ve bir beledî yorgan ve bir çift beledî yasdığı bana 

teslîm idüp ‘âriyet virdiği bir çatma döşek ve bir çatma yorgan ve bir çift çatma 

yasdığı alup zabt eylediğinden sonra mehr-i mu’accelim olan bir çatma döşek ve bir 

çatma yorgan ve bir çatma yasdık ve bir çift demürlü sandığımı mezbûr Mustafâ 

Çelebi bana virmeyüp zabt eyledi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Mustafâ Çelebi cevâbında merkûmenin mehr-i mu’acceline dâhil olup 

da’vâ eylediği bir çatma döşek ve bir çatma yorgan ve bir çift çatma yasdık ve bir 

çift demürlü sanduk merkûme Râzıye’nin mihrine dâhil olup benim evime girmiş idi 

ba’dehu giydikde merkûme Râzıye’ye teslîm eyledim deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-

istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihtâf itmeğin zikr olunan 

çatma döşek ve çatma yorgan ve bir çift çatma yasdık ve bir çift demürlü sanduğu 

almadığına merkûme Râzıye’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl 

yemîn-i bi’llahi’l-‘azîm itmeğin zikr olunan çatma döşek ve çatma yorgan ve bir çift 

çatma yasdık ve bir çift demürlü sanduğu merkûmeye teslîme mezbûr Mustafâ 

Çelebi’ye tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 28 Temmuz 

1670). 
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Hızır bin Mahmûd, Halîl Beşe (bin) Ebûbekir, Ahmed bin Mehmed, Hüseyin 

bin Derviş. 

 

84-2 Nâ-Mahremin Evine Gelib Gitmesi Da’vâsı (Zina) 

Mahmiye-i Konya’da Hocafârûk Mahallesi ahâlisinden Çiftçiler Şeyhi Seyyid 

Mehmed Çelebi ve Hasan bin Mehmed ve Mustafâ ibn ‘Alî ve Mehmed bin ‘Alî ve 

Hüseyin bin Receb ve Seyyid Süleymân Çelebi ibn ‘Ömer meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden es-Seyyid ‘Alî Baba Çelebi 

mahzarında her biri takrîr-i kelâm idüp Deveci Hatunu dimekle ma’rûf kendiye nâ-

mahrem olan ‘avrat mezbûr Seyyid ‘Alî Baba Çelebi evine gelür gider bir def’a 

tenbîh olunmuş idi yine gelür ve gider deyu her biri ihbâr eylediklerinde mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene tis’a ve 

seb‘în ve elf (13 Zî’l-hicce 1079 / 14 Mayıs 1669). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Üveys, Fahrü’l-meşâyih Şeyh Mehmed Efendi 

ibn Ezelî, Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Hâcı Mahmûd. 

 

84-3 Nâ-Mahrem Olan Kadının Evinden İhracı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid ‘Alî Baba 

Çelebi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem kâim-makâm nasb olan 

fahrü’s-sâdât râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid Süleymân Çelebi mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddemâ mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Ahmed Efendi-zâde’nin 

câriyesi firâr idüp senin evindedir deyu mütesellim-i sâbık Mahmûd Ağa evim 

arayup beni mezbûr es-Seyyid Süleymân Çelebi’ye habs içün virdikde mezbûr 

Seyyid Süleyan Çelebi bir def’a sümün bir def’a doksan sümün ve bir def’a elli 

sümün ki cem’an iki yüz kırk sümünümü almış idi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi cevâbında fî’l-vâki’ 

mukaddemâ Ahmed Efendi-zâde’nin câriyesi firâr eyledikde mezbûr Seyyid ‘Alî 

Baba’yı mazınna idüp mütesellim-i sâbık Mahmûd Ağa evini aradıkda evinden 

kendüye nâ-mahrem olan ve Deveci Hatunu firâr idüp mahallesi ahâlisi muttali’ 

olmağla mezbûr Seyyid ‘Alî Baba’yı meclis-i şer’a ihzâr idüp Deveci Hatunu 

mukaddemâ evine gelüp gitmekle sana nâ-mahremdir evine getürme deyu tenbîh 

olunmuş idi hâlâ evinden firâr eyledi deyu ihbâr idüp hüccet olmağla bana habse 

virdiklerinde mezbûr Seyyid ‘Alî Baba mahallem ahâlisinden gayri kimesneler 

benim hüsn-i hâlimi haber virsinler hüccet itdirivir deyu müslümânlar huzûrunda iki 

yüz kırk sümünü virüp yerlü yerine harc ve sarf idüp hüccet itdirivirdim deyu cevâb 

virüp ve mukaddemâ mahallesi ahâlisi evine nâ-mahrem Deveci Hatunu gelür gider 

deyu itdirdikleri hücceti ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı 

hücceti ve meblağ-ı mezbûru hüsn-i hâli içün hüccete ve sâ’ir masrafa harc eyle 

didiğini inkâr itmeğin mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi’den takrîrine muvâfık 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Seyyid Bostân Çelebi bin Seyid Şahin 

ve Seyyid Süleymân Halîfe ibn Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki’ mezbûr Seyyid ‘Alî Baba zikr olunan 

ikiyiz kırk sümünü hüsn-i hâlime hüccet ve lâzım olan yerlere sarf eyle deyu bizim 

huzûrumuzda mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi’ye teslîm eyledi ol dahî sarf eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eyldiklerinden 
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mâ’adâ mefharü’l-kuzât Ahmed Efendi ve Seyyid Mehmed Çelebi ve Hocafârûk 

Mahallesi imâmı Molla Yûsuf ve Hoşhân Mahallesi imâmı ‘Abdurrahman Halîfe ve 

Mehmed bin İbrahîm nâm kimesneler Deveci ‘avratı ve sâ’ir fâhişe evine gelür 

mu‘âmelesi vardır mahalleden ihrâc olunsun deyu sû’-i hâlini haber virmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (20 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 7 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, Zehrü’l-meşâyih Mehmed Efendi, Seyyid 

Kalender Çelebi bin Kalender, Ca’fer Beşe bin Hâcı Velî, ‘Abdulkâdir bin Mehmed 

Beşe. 

 

85-1 Vakıf Konak Evi Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn 

el-Hâc Nûrullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme 

ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Hâcı Hüseyin (bin) Hâcı Bedel ve Mustafâ bin 

Mahmûd ve Velî ibn Hâcı Bedel ve Hâcı Hasan ibn Bedel nâm kimesneler ve sâirleri 

mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede ‘inde’l-ahâli ve’l-

cirân ma’lûmü’l-hudûd olan menzili târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem Sefer ve 

Mehmed ve Ahmed ve sagîr ‘Abdusselâm ve Velî’nin vasîleri yedlerinden bin altı 

yüz akçeye iştirâ idüp hüccet-i şer’iye almışidim hâlâ ahâli-i mahalle-i merkûme 

menzil-i mezbûru zabt itmeğe mâni’ olurlar su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrûn Hâcı Hüseyin ve Mustafâ ve Mahmûd ve Velî ve Hâcı Hasan cevâblarında 

menzîl-i mezbûru kırk sene mukaddem Hâcı Kudret nâm kimesne mahalle-i 

merkûmeye vakf idüp konak evi olup vakf olmak üzere zabt oluna gelmişiken bin 

yetmiş sekiz senesinde karındaşı İsma’îl nâm kimesne vech-i mübeyyen üzere 

menzil-i mezbûru da’vâ eyledikde muvâcehesinde vakfiyetini isbât idüp hüccet 

olmuşdur deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda menzil-i mezbûrun 

vakfiyetini ve mazmûn-ı hücceti mezbûr Mustafâ Beşe münkir olucak ahâli-i 

mahalleden takrîrlerine ve mazmûn-ı hüccete beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Hâcı Gâzi ibn Hâcı ‘Alî ve ‘Îsâ Dede ibn Koca nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ sâlifü’z-

zikr menzilin vakfiyetine ve mazmûn-ı hüccete ve otuz senedir vakf üzere zabt oluna 

geldiğine şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûr 

Mustafâ’yı men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 4 Ağustos 

1670). 

Fahrü’l-a’yân Süleymân serdâr-ı sâbık, Ca’fer bin Hâcı Velî, Fazlı Beg (bin) 

Hasan ve gayruhum. 

 

85-2 Menzil Hizmeti İçin Hücced Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da sâkin kefere tâyifesinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Sefer 

veled-i Yasef ve Yasef veled-i Birhan ve Karabet veled-i Allahverdi ve Lekşe veled-i 

Müsâfir ve Sanan Keşiş ve Allahverdi nâm zimmîler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde hâlâ bazarbaşı Hâcı İsma’îl mahzarında her biri takrîr-i kelâm idüp 
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kadîmden mîr-mîrân-ı Karaman olanların ve mütesellim Ağa’nın sâkin oldukları 

menzilin ve sarâylarını süpürüp ve damlarını görüp gayri hidmet teklîf olunmaya 

deyu mukaddemâ yedimizde hüccet virilmişidi hâlâ gayrı hidmet teklîf murâd iderler 

yedimizde virilen hüccet-i şer’iye kırâ’at olunup mûcib-i icrâ’ olunmak matlûbumdur 

deyu hüccet-i şer’iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı 

hücceti mezkûr Hâcı İsma’îl mukır ve mu’terif olmağın ber-mûcib-i hüccet-i şer’iye 

‘amel olunmak üzere mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 30 Temmuz 

1670). 

Fahrü’l-a’yân Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Mahmûd (bin) Mustafâ, Hamza 

Çelebi (bin) Mahmûd, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd. 

 

86-1 Tekâlif-i ‘Örfiyye ve Şâkka Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Beghekîm Mahallesi ahâlisinden İsma’îl bin Mehmed ve 

‘Osmân Çelebi bin Feridûn ve Allahverdi veled-i Haydar ve Andon veled-i Arslan 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûmede sâkin Mustafâ bin 

Süleymân mahzarında her biri da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukaddemâ mezbûr 

Mustafâ mahalle-i merkûmede sâkin olduğu menzili iştirâ eyledikde mahalle-i 

merkûme üzerine vâki’ olan tekâlîfi ma’â edâ eylemek üzere ahâli-i mahalle 

yedlerine hüccet virmişidi hâlâ virmekde muhâlefet ider su’âl olunup alıvirilmesi 

matlûbumdur deyu hüccet-i şer’iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûn-ı hücceti merkûm Mustafâ minkir olucak ahâli-i mahalle-i 

merkûmeden mazmûn-ı hüccete beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Ahmed Ağa ibn İbrahîm ve Hasan Halîfe ibn Hâcı Nasûh nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Mustafâ 

mahalle-i merkûmede olan menzili aldıkda vâki’ olan tekâlîfi virmek üzere iştirâ 

eyledi ve işbu hücceti virdi bu husûsa ve mazmûn-ı hüccete şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a 

olmağın tekâlif-i ‘örfiyye ve şâkkayı ma’â edâya mezbûr Mustafâ’ya tenbîh bir le 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (19 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 6 Ağustos 1670). 

Yûsuf Halîfe (bin) Mehmed, Mehmed bin İsma’îl, Mustafâ (bin) Hasan, Hâcı 

‘Osmân mi’mârbaşı, Hâcı Sâlih (bin) İbrahîm. 

 

86-2 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Değirmenderesi sâkinelerinden Râzıye bint-i ‘Alî nâm 

hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Durmuş bin Mustafâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Değirmenderesi’nde vâki’ bir tarafı Ahmed 

mülkü ve bir tarafı mezbûr Durmuş mülkü ve bir tarafı Neslî ve Vasfî nâm hatunlar 

mülkleri ve bir tarafı ‘Osmân mülkü ile mahdûd eşcârıyla bir kıt’a tarlamı mezbûr 

Durmuş râyic-i fî’l-vakt bin sekiz yüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol 

dahî semen-i mezkûr ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Durmuş 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-
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tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-

evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 9 Ağustos 1670). 

Hüseyin bin Mahmûd, Hasan bin Şahin, ‘Osmân bin Ca’fer, Mehmed bin 

Süleymân, Halîl bin Mûsâ, Mehmed bin Ahmed, ‘Alî bin Ahmed, Mustafâ bin Bekir. 

 

86-3 Mülk Hibesi (Ev) 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Safiye bint-i 

es-Seyyid Budak nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-

kitâb Murâd Beşe ibn ‘İvaz mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ kıbleten tarîk-i ‘âmm ve şarken Receb mülkü ve şimâlen İbrahîm 

mülkü ve garben Seyyid Mehmed Çelebi mülkü ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve 

bir mikdâr havluyu müştemil menzilimi müşterek yoluyla mülkümden ifrâz idüp 

ba’de’t-tahliyeti’ş-şer’iye zevcim mezbûr Murâd Beşe’ye hibe-i sahîha-i şer’iye ile 

hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz eyledi 

ba’de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn 

min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (21 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 8 

Ağustos 1670). 

Fahrü’l-meşâyih ‘Abdulhalîm Efendi ibn Muharrem Efendi, Hâcı ‘Îsâ Halîfe 

el-imâm, Hâcı Hüseyin (bin) Mehmed Beg, Hâcı İbrahîm (bin) Ahmed Beşe, es-

Seyyid ‘İvaz Çelebi (bin) es-Seyyid Pîrli. 

 

87-1 Babadan İntikâl iden Menzilden Hissesini Almak 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i 

Mahmûd Beşe nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Hâcı Hüseyin ibn Hâcı Hızır ve 

‘Abdulkerîm ibn Hâcı Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Hâcı 

Hasan meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûme Emîne’nin kız karındaşı olup 

vefât iden ‘Âlime Hatun’un zevci ve vârisi olan râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin ‘Abdî 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mahalle-i 

merkûmede vâki’ babalarından intikâl iden menzil ve menkûlâtını müvekkilim 

merkûme Emîne beynlerinde tevzî’ ve taksîm idüp hissesinden zabt idüp ba’dehu kız 

karındaşı merkûme ‘Âlime dahî vefât idüp menzili hissesinden müvekkilem 

karındaşı merkûme Emîne’ye isâbet iden hissesini da’vâ ve taleb eylediğinde menzil-

i mezbûrun şimâl tarafından tûlen on beş ayak ve ‘arzen on beş ayak arz-ı hâliye bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Mustafâ yedinden alup kabûl ve kabz 

idüp mâ’adâ hakkından fâriga olup mezbûr Mustafâ’nın zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledi bâkî hak ve ‘alâkası kalmadı ba’de’l-yevm bir tarîk ile babası ve kız karındaşı 

merkûme ‘Âlime ve vâlidesi muhallefât ve ‘akârâtlarına müte’allıka bir tarîk ile 

da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 7 Ağustos 1670). 

Molla Ahmed el-imâm, Hâcı ‘Abdulkâdir, ‘Alî bin Mahmûd, Velî Beg (bin) 

Mehmed Beg, ‘Abdî bin İsma’îl ve gayruhum. 
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87-2 Mülk Satışı (Ev) 

Ebûbekir  /  Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi sâkinlerinden Ebûbekir ibn el-Hâc 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin Hızır 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ kıbleten el-Hâc 

Memî mülkü ve şarken Sevindik mülkü ve şimâlen el-Hâc Şahin mülkü ve garben 

mezbûr Mustafâ mülkü ile mahdûd bir oda ve bir izbe ve iki tabhâne ve bir ahur ve 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr Mustafâ’ya otuz beş esedî guruşa bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-

i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-

hâdî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (21 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 8 Ağustos 1670). 

Hâcı Memî bin Kılıç, Mehmed Çelebi bin Hızır, Mehmed bin Mehmed, el-Hâc 

Şahin bin Sinân, ‘Abdurrahman Çelebi bin el-Hâc Mustafâ, Bayram bin Ahmed, 

Ebûbekir bin Ahmed, Ebûbekir bin ‘Osmân, Hüseyin bin Oruç. 

 

87-3 Tîmâr Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden olup Girid 

cezîresinde vefât iden Hızır Beg’in oğlu ‘Abdullah nâm sagîrin ‘ammi ve vasîsi olan 

İbrahîm bin ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme 

sâkinlerinden fahrü’l-a’yan râfi’ü’l-kitâb Esbât Ağa ibnü’l-merhûm İsma’îl Efendi 

mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hızır Beg mukaddemâ 

Girid’de vefât idüp tîmârı oğlu sagîr-i mezbûra berât itdirilüp iki senedir tîmâr-ı 

mezbûrun martı ve mahsûl-i re’ayası üzerinde olmağla mûmâ-ileyh Esbât Ağa ile 

varup iki senelik mart ve mahsûlü vesâyetim hasebiyle ben alup kabz eyledim husûs-

ı mezbûra müte’allık mûmâ-ileyh Esbât Ağa’da sagîr-i mezbûrun bir akçe ve bir 

habbesi yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 9 Ağustos 1670). 

 es-Seyyid ‘Alî Çelebi (bin) es-Seyyid Hasan, es-Seyyid ‘Alî Çelebi (bin) 

Hamza, Hâcı Mahmûd (bin) Mehmed, Mahmûd Çavuş (bin) Mehmed. 

 

87-4 Borcu Olduğunu Tescîl 

Medîne-i Halebü’ş-şehba’da Bahsîre Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm ibn el-

Hâc ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc ‘Alî ibn el-Hâc 

Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan on gün mukaddem 

kasaba-i Akşehr’de mezbûr el-Hâc ‘Alî yedinden on iki esedî guruş istikrâz ve kabz 

eyledim meblağ-ı mezbûr on iki esedî guruş mezbûr el-Hâc ‘Ali’ye vâcibü’l-edâ ve 

lâzımü’l-kazâ deynimdir deyu bi’t-tav’iha ikrâr ve i’tirâf itmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 11 Ağustos 1670). 
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el-Hâc Receb bin ‘Abdullah, ‘Akîk bin Mehmed, Mehmed bin Yahyâ. 

 

88-1 Zimmetinde Başkasının Malı Vardır Diye İftira Etmek 

Mâ-fîhi mine’l-ikrâr ve’t-takrîr vâki’-i ‘abdü’l-‘abd el-fakîr ileyhi sübhânehu 

nemekahü’l-fakîr Ebûbekir el-kâdı bi-Ilgun ‘afâ ‘anhu. 

Kasaba-i Ilgun sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Şâtır Ahmed 

Ağa’nın sulbî bâliğ oğlu ‘Abdullah Ağa nâm emred mahfel-i kazâda kendi tarafından 

asâleten ve li-ebeveyn kız karındaşı İsmîhân nâm bikrin tarafından vekâleten takrîr-i 

kelâm ve ta’bîr-i ‘ani’l-merâm idüp sâbık vasî-i mansûbumuz olan Arnavud Hasan 

Beg nâm kimesne merhûm babamızın ‘abd-ı mu’takı olan Mehmed bin ‘Abdullah 

nâm kimesneyi vasîsi olduğum ‘Abdullah Ağa’nın ve kız karındaşının babaları mâlı 

Dâvud zimmetinde deyu iftirâ ve küzûb idüp Konya’da dört beş aydır habs 

itdirmişdir kezb ve iftirâ itmiş merkûm Mehmed bin ‘Abdullah zimmetinde aslâ 

babamız mâlı yokdur eğer var ise de hibe-i sahîha-i şer’iye ile itdik hâzır-ı bi’l-

meclis olan müslümânlar şâhid olsunlar hüccetini vir ıtlâk olsun deyu ikrâr ve takrîr 

ve tahrîr olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (17 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 4 Ağustos 1670). 

Mefhârü’s-sâdât es-Seyyid İbrahîm Ağa, Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, 

Fahrü’l-emâsil ve’l-akrân Ahmed Ağa tâbi’-i mîr-mîrân, Mevlûd Ağa kethüdâyeri, 

Hasan Beg Çavuş-ı kethüdâ, ‘Alî Efendi ‘an karye-i Cimdik, Nûrullah Beg el-cündî, 

Süleymân Beg el-cündî, Ahmed Ağa el-cündî, el-Hâc ‘Ömer bin el-Hâc Ahmed, el-

Hâc Şa’bân Efendi. 

 

88-2 Evine Nâ-Mahrem Ve Fahişe Getirenin Mahalleden İhracı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi ahâlisinden İmâm ‘Abdurrahman 

Halîfe ve Mehmed ibn İbrahîm ve diğer Mehmed bin ‘Alî ve Çiftçiler Şeyhi es-

Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Mustafâ Çelebi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden es-Seyyid ‘Alî Baba Çelebi mahzarında 

her biri takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr es-Seyyid ‘Alî Baba Çelebi’nin 

evine Deveci Hatunu ve sâ’ir kendüye nâ-mahrem fâhişeler girüp ve çıkup ve 

Konyalı Ahmed Efendi-zâde’nin câriye-i memlûkesi firâr eyledikde mezkûr es-

Seyyid ‘Alî Baba’yı mazınna ittihâz idüp mütesellim-i sâbık Mahmûd Ağa evini 

aradıkda Deveci Hatunu yine evinden çıkup firâr etmekle sicil ve hüccet olup tenbîh 

olunmuşidi hâlâ mütenebbih olmayup nâ-mahrem hatunlar girer ve çıkar mezkûr 

Seyyid ‘Alî Baba mahallede olursa biz oturmazız mahalleden ihrâc olunsun 

didiklerinden mâ’adâ mahalle-i merkûme kurbunda sâkin fahrü’l-kuzât Ahmed 

Efendi ibn Hâcı ‘Alî ve Ca’fer Beşe ibn Hâcı Velî ve es-Seyyid Kalender Çelebi 

(bin) Kalender nâm kimesneler mezbûr Seyyid ‘Alî Baba evine fâhişe gelür ve 

Deveci ‘avratının evine kendi girer ve çıkar biz gördük eyü âdem değildir deyu sû-i 

hâlini haber virüp ve Hocafârûk Mahallesi İmâmı Molla Yûsuf dahî mezbûr Seyyid 

‘Alî Baba mahallemiz harâbesi olan evleri fâhişelere sâkine olmak içün alıvirir eyü 

âdem değildir deyu cümlesi sû-i hâlini haber virmeğin mezbûr Seyyid ‘Alî Baba’nın 

sû-i hâli zâhir olmağla mahalleden ihrâcına tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 
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olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 7 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân, Zehrü’l-meşâyih Mehmed Efendi 

ibn Emrullah Efendi, Fahrü’s-sâdât Şeyh Mehmed Efendi ibn Seyyid ‘Alî, 

‘Abdulkâdir bin Mehmed. 

 

89-1 Mülk Satışı İhtilafı (Tarla) 

Mahmiye-i Konya’da Çavuş Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Halîl bin 

Yûsuf nâm kimesnenin verâseti sulbî oğulları Yûsuf ve Receb ve kızları Marzıye ve 

Râzıye ve zevce-i metrûkesi Râbi’a’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm 

oldukdan sonra mezbûrân Yûsuf ve Râbi’a asâleten ve merkûmetân Marzıye ve 

Râzıye taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmetânı ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan ‘Ömer bin Sıddık ve İbrahîm bin Mustafâ şehâdetleriyle 

şer’an vekâleti sâbite olan Dâvud bin Dâvud meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

sâhibü’s-sifr Sille nâm karye sâkinlerinden Minâyil ve Hatır nâm zimmî 

muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûr Hocacihân sınurunda vâki’ bir tarafı Sübhânverdi 

mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Minâyil zimmî mülkü ile mahdûd bir 

buçuk dönüm ve yine bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve tarafeyni Nebî mülki ve bir tarafı arz-

ı hâliye ile mahdûd bir dönüm tarlası(nı) safka-i vâhidede mezbûr Minâyil zimmîye 

on iki sene mukaddem on sekiz guruşa bey’ idüp lâkin meblağ-ı mezbûrun bâkî 

akçesi kaldı deyu da’vâ eylediğimizde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh 

mezbûr Minâyil zimmî yedinden sekiz yüz akçe alup kabz eyledik zikr olunan iki 

kıt’a tarlayı mezbûr Minâyil mâlikâne zabt eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 11 Ağustos 1670). 

Hâcı Halîl bin Hâcı Ahmed, Ahmed bin ‘Abdurrahman, Şâh‘unsûr Beg (bin) 

Îvâd, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd. 

 

89-2 Vasiyet (Vasî-i Muhtârlık Da’vâsı) 

Kasaba-i Yenişehr sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hâcı İbrahîm bin Mûsâ meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da hâlâ kâim-makâm-ı defterdâr 

olan Mahmûd Ağa mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp refîk ve hemşirem olup 

kasaba-i merkûme sâkinlerinden Hâcı İbrahîm bin Velî hacc-ı şerîfden gelürken 

kasaba-i Antakya’da müslümânlar huzûrunda eğer bana ecel târî olup vefât idersem 

sen benim vasî-i muhtârım olup cümle muhallefâtımı zabt idüp vârislerime îsâl ve 

teslîm eyleyesin ve deynimi dahî viresin diyüp Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Göçü nâm 

karyeye nüzûl eylediğimizde mezbûr Hâcı İbrahîm bi-emrillah-i te’âlâ vefât eyledi 

muhallefâtını vesâyetim hasebiyle zabt idüp Konya’ya geldiğimde mezbûr Mahmûd 

Ağa zâhirde vâris-i ma’rûfu yokdur deyu muhallefât-ı merkûmeyi cânib-i şer’den 

tahrîr ve defter itdirüp zabt eylemek murâd ider su’âl olunup men’ ve def’ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mahmûd Ağa cevâbında müteveffâ-yı 

mezbûr Hâcı İbrahîm hâl-i sıhhatında merkûm Hâcı İbrâhim bin Mûsâ’yı vasî-i 

muhtâr eylediğini münkir olıcak müdde’î-i mezbûr Hâcı İbrahîm’den takrîrine 
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muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden kasaba-i merkûme 

sâkinlerinden Hâcı Mehmed bin Hızır ve Hâcı Hasan bin Sefer nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ müteveffâ-

yı mezbûr Hâcı İbrahîm hâl-i sıhhatında kasaba-i Antakya’da bizim huzûrumuzda 

müdde’î-i mezbûr Hâcı İbrahîm’i vasî-i muhtâr eyledi vefât idersem muhallefâtımı 

zabt ve vârislerime teslîm eyle didi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın 

muhallefât-ı merkûmeden kasr-ı yede mezbûr Mahmûd Ağa’ya tenbîh bir le mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (27 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 14 Ağustos 1670). 

  Fahrü’l-eşbâh İbrahîm Ağa, Hâcı ‘İvaz (bin) Mustafâ, Hâcı Mehmed Odabaşı, 

Hâcı Mehmed (bin) Hâcı ‘İvaz, Hâcı Mehmed (bin) Hâcı ‘Abdulkerîm. 

 

90-1 Nâ-Mahremi Evinde Bulundurma Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden Seyyid ‘Alî Baba Çelebi 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem kâim-makâm-ı nakîb olan 

fahrü’s-sâdât râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid Süleymân Çelebi mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mukaddemâ mahmiye-i merkûme sâkinlerinden Ahmed Efendi-zâde’nin 

câriyesi firâr idüp senin evindedir deyu mütesellim-i sâbık Mahmûd Ağa evim 

arayup beni mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi’ye habs içün  virdikde mezbûr Seyyid 

Süleymân Çelebi bir def’a yüz sümün ve bir def’a doksan sümün ve bir def’a elli 

sümün ki cem’an ikiyüz kırk sümünümü almışdır hâlâ taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi cevâbında fî’l-vâki’ 

mukaddemâ Ahmed Efendi-zâde’nin câriyesi firâr eyledikde mezbûr Seyyid ‘Alî 

Baba’yı mazınna idüp mütesellim-i sâbık Mahmûd Ağa evini aradıkda evinden 

kendiye nâ-mahrem olan Deveci Hatun’u firâr idüp mahallesi ahâlisi muttali’ 

olmağla mezbûr Seyyid ‘Alî Baba’yı meclis-i şer’a ihzâr idüp Deveci Hatunu 

mukaddemâ evine gelüp ve gitmekle sana nâ-mahremdir evine getürme deyu tenbîh 

olunmuş idi hâlâ evinden firâr eyledi deyu ihbâr idüp sicil ve hüccet olmağla bana 

habse virdiklerinde mezbûr Seyyid ‘Alî Baba mahallem ahâlisinden gayri kimesneler 

benim hüsn-i hâlimi haber virsinler hüccet itdirivir deyu müslümânlar huzûrunda iki 

yüz kırk sümünü virüp yerlü yerine harc ve sarf idüp hüccet itdirivirdim deyu cevâb 

virüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı hücceti ve meblağ-ı mezbûru hüsn-

i hâli içün hüccete ve sâir mesârife harc eyle didiğini inkâr itmeğin mezbûr Süleymân 

Çelebi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Seyyid 

Sinân Çelebi ibn Şahin ve Seyyid Süleymân Halîfe ibn Ahmed nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki’ mezbûr Seyyid 

‘Alî Baba zikr olunan iki yüz kırk sümünü hüsn-i hâlime hüccet ve lâzım olan yerlere 

sarf eyle deyu bizim huzûrumuzda mezkûr Seyyid Süleymân Çelebi’ye teslîm eyledi 

ol dahî bi’t-temâm hüccete ve sâ’ir yerlere harc eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı’a olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûr Seyyid ‘Alî Baba men’ bir le mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (20 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 7 Ağustos 1670). 
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Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Zehrü’l-meşâyih Mehmed 

Efendi ibn Emrullah Efendi, ‘Umdetü’l-meşâyih Seyyid Mehmed Efendi ibn Seyyid 

‘Alî, es-Seyyid Kalender (bin) Kalender, ‘Abdulkâdir ibn Mehmed Beşe, Ca’fer Beşe 

(bin) Hâcı Velî. 

 

90-2 Mülk Satışı (Ev Satışı ) 

‘Osman Beşe  /  Hasan Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân Beşe ibn el-

Hâc Hasan nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hasan 

Çelebi ibn ‘Osmân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki’ bir tarafı mescid-i şerîf ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı ‘Ömer mülkü ile 

mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir kilar ve bir yazlık ve bir ahur ve havluyu 

müştemil zemîninin be-her sene mahalle-i merkûme mescidine on akçe icâresi olan 

menzilimi mezbûr Hasan Çelebi’ye elli guruş ve bir rub’a bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile 

bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Hasan Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ 

ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (27 Rebî’ü’l-evvel 1081 

/ 14 Ağustos 1670). 

es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, Ahmed Efendi bin ‘İvaz 

Hoca, Mahmûd Çelebi bin İsma’îl, ‘Alî Çelebi bin Receb, Mustafâ bin Derviş Mûsâ, 

es-Seyyid Ahmed Çelebi bin Mahmûd, Ahmed Çelebi bin Nasrî, ‘Alî bin Ya’kûb, el-

Hâc Ebûbekir bin ‘Abdulkâdir, Mehmed bin ‘Alî, ‘İvaz bin Kademeri, Hasan bin 

‘Abdillah. 

 

90-3 Mülk Satışı (Ev, Tarla, Bağ Satışı ) 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem vefât iden İsma’îl nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sagîre kızı 

‘Âyşe’nin kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Hasan Efendi ibn ‘Abdî ve nâzırları 

Süleymân bin Bedel meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed bin 

‘Alî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp vasîleri ve nâzırları olduğumuz sagîrân-ı 

mezbûrânın mahmiye-i merkûme zeylinde Yaka nâm mevzi’de vâki’ bir tarafı 

mescid vakfı ve bir tarafı el-Hâc ‘Alî mülkü ve Gallecerb Mahallesi vakfı ve 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir dönüm tarla ve iki kıt’a bostân yeri 

ve eşcârı müştemil yedi tahta bağlarını zarûret-i deyn içün ba’de’l-müzâyede ve 

inkıtâ’ü’r-rağbe vukû’-ı bey’de semen-i misli olan yüz esedî guruşa mezbûr 

Ahmed’e bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (26 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 13 Ağustos 1670). 
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el-Hâc ‘Alî bin Mustafâ, Hızır bin Mehmed, es-Seyyid ‘İvaz Çelebi bin 

Bâyezîd, Mustafâ bin ‘Abdullah, Süleymân bin Rızvân, İsma’îl bin Hüseyin, el-Hâc 

Ahmed bin Nûrullah. 

 

91-1 Fa’il-i Muhtârlık Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Berber Ahmed bin ‘Alî ve ‘Alî Çelebi bin 

Mehmed Ağa meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Debbâğhâne Mahallesi 

sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Receb Beşe ibn ‘Abdî mahzarında her biri da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp hâzır-ı bi’l-meclis olan Hüseyin bin ‘Alî nâm emred Mehmed 

Ağa bize emânet olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin cevâbında ben 

başım fa’il-i muhtârım kimesnenin kulu değilim mezbûr Receb Beşe’ye hidmet 

iderin deyucek hıfzân li’l-makâl bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 12 

Ağustos 1670). 

Fahrü’l-a’yân Hasan Beşe serdâr-ı sâbık, Ca’fer Beşe (bin) Hâcı Velî, ‘Alî 

Çelebi (bin) Karaman, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

91-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hocafârûk Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Mehmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden olup mîr-

alay olan fahrü’l-a’yân râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Ağa ibn ‘Osmân Çavuş mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ tarafeyni mezbûr ‘Alî Ağa mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Kadrî mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur 

ve havlu ve bağçeyi müştemil menzilimi mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa’ya râyic-i fî’l-vakt 

bin yüz elli akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî Ağa yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (26 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 13 Ağustos 1670). 

Molla Yûsuf el-imâm, es-Seyyid Kalender (bin) Kalender, es-Seyyid En’âm 

Çelebi (bin) Kalender, Ahmed Beşe er-râcil. 

 

91-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup medîne-i Niğde begi olan mekârim-i ‘âde 

sâhibü’l-‘izz ve’s-sa’âde ‘izzetlü Yahyâ Pâşâ hazretleri adamlarından olan Şa’bân 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Ebûbekir bin Mansûr ve Receb Beşe 

ibn ‘Abdî şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Velî Beg ibn ‘Alî meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Şa’bân Ağa’nın mukaddeme zevcesi Emîne bint-i 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Emîne 

müvekkilim mezbûr Şa’bân Ağa’nın zevcesi olmağla yedimde olan defter mûcibince 

emânet vaz’ eylediği eşyâsını taleb eylediğimde merkûme Emîne zevci mezbûr 

Şa’bân Ağa mukaddemâ Konya’dan gitdiği mahalde üç ay temâmına değin 

gelmezsem benden talâk-ı selâse ile boş olsun didiğini hüccet oldu deyu ibrâz idüp 
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kırâ’at olundukda ben inkâr eylediğimde mazmûn-ı hücceti muvâcehemde isbât idüp 

emânet vaz’ eylediği eşyâsından bir altun saçbağı ve bir çift altun küpe ve beş dizi 

incü kol bağı ve bir çift çatma yasdık ve bir kalice ve bir döşek ve bir yorgan ve bir 

seccâde ve dört kilim ve bir tencere ve bir sahanı ikrâr idüp lâkin benim dahî kırk bin 

akçe mehr-i mü’eccelim vardır ve öksüzlerimin on iki bin akçesini harc eyledi ve 

ba’zı eşyâmı aldı gitdi deyu da’vâ itmekle araya müslihûn tavassut idüp kırkbin akçe 

mehr-i mü’eccelinden ve öküzleri akçesinden merkûme Emîne Hatun fâriga olup 

ikrâr eylediği bir altun saç bağıyı ve bir çift küpe ve beş dizi incü ve bir çift çatma 

yasdık ve bir kalice ve bir döşek ve bir yorgan ve bir seccâde ve dört kilim ve bir 

tencere ve bir sahını bana teslîm ve ve kanglı ve bağ divarı harcı ve bir çift çuval ve 

bir öküz mukâbelesinde binbeşyüz akçeyi bi-tarîki’s-sulh bana virüp ben dahî kabûl 

ve kabz eyledim didikde merkûme Emîne dahî husûs-ı mezbûr minvâl-i mübeyyen 

üzere olup mezbûr Şa’bân Ağa’da vechen mine’l-vücûh hak ve ‘alâkası kalmayup 

zimmetini ibrâ eylediğini mukırre ve mu’terife olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (28 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 15 Ağustos 1670). 

 Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Sa’dî, el-Hâc Ahmed mîr-âb, Seyyid ‘Alî 

Çelebi çavuş, Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Receb Beşe er-râcil. 

 

92-1 Nafaka Takdîri (Arapça) 

Nafaka-i Mehmed ve Mustafâ  /  ‘Alî. 

Faraza ve gadderü’l-kâkimu el-muvakkı’ a’lâhu el-mütevakkı rızâen mevlâhu 

li-nafakati’s-sagîre el-med’uvân Mehmed ve Mustafâ ibnâ ‘Abdurrahman el-

müteveffâ ebûhümâ el-mezbûr min kalbi sâkinen bi-mahalleti Eflâtûn min mahallâtı 

medîne-i Konya ve li-kisvetihimâ ve li-sâiri havâyicihâ ez-zarûriyye külle yevmin 

yemurru ve yemzî min yevmi târîhihi bi-zeylihi li-külli vâhidin minhümâ erba’ate 

derâhime mine’l-mâli’l-müntekili ileyhimâ bi’l-irsi’ş-şer’î min ebîhimâ el-müteveffâ 

el-mezbûr bi-talebi harri bihimâ hâmili hâze’l-kitâb ‘Alî bin Mehmed ve Hümâ fî 

hücrihi ve terbiyetihi ve ezine lehu bi-sarfi’l-meblaği’l-mezbûr ilâ havâyicihimâ ve 

bi’l-istidâneti vakte’z-zarûre ve bi’r-rücû’ ‘aleyhimâ lede’z-zafer ve farzen ve iznen 

sahîheyni şer’iyyeyni cerâ zâlike ve hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 12 Ağustos 

1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Ramazân bin Muharrem, 

Süleymân bin Ahmed, es-Seyyid Derviş bin Süleymân Beşe. 

 

92-2 Mülk Satışı (Bağçe Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hocafârûk Mahallesi sâkinelerinden Kerîme bint-i Velî 

nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Molla Yûsuf ibn Hamza ve Ahmed bin 

Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed bin Ahmed meclis-

i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mîr-mîrân olan fahrü’l-a’yân râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Ağa 

ibn ‘Osmân Çavuş mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem 

merkûme Kerîme mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı vakf bağçe ve bir tarafı 
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mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Ahmed mülkü ile 

mahdûd bir kıt’a bağçesini mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa’ya meclis-i mübâya’ada müzâya’a 

olan ‘adedi nâ-ma’lûm bir kabza fulûs ve keyli nâ-ma’lûm bir mikdâr buğday ile 

altmış sümüne bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru ve fulûsu ve buğdayı mûmâ-ileyh ‘Alî 

Ağa yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledi ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 11 Ağustos 

1670). 

es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, ihve Seyyid En’âm Çelebi, Mahmûd 

Çelebi (bin) Hâcı Ahmed, Velî bin Süleymân. 

 

92-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup medîne-i Niğde begi olan mekârim-i ‘âde 

sâhibü’l-‘izz ve’s-sa’âde ‘izzetlü Yahyâ Pâşâ hazretleri adamlarından olan Şa’bân 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Ebûbekir bin Mansûr ve Receb Beşe 

ibn ‘Abdî şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Velî Beg ibn ‘Alî meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Emîne ibnite es-Seyyid Mustafâ Çelebi 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Emîne müvekkilim 

mezbûr Şa’bân Ağa’nın zevcesi olmağla yedimde olan defter mûcibince emânet vaz’ 

eylediği eşyâsını taleb eylediğimde merkûme Emîne zevci mezbûr Şa’bân Ağa 

mukaddemâ Konya’dan gitdiği mahalde üç ay temâmına dek gelmezsem benden 

talâk-ı selâse ile boş ol didiğini hüccet itdirdim deyu ibrâz idüp kırâ’at olundukda 

ben inkâr eylediğimde mazmûn-ı hücceti muvâcehemde isbât idüp emânet vaz’ 

eylediği eşyâsından bir altun saçbağı ve bir çift altun küpe ve beş dizi incü kolbağı ve 

bir çift çatma yasdık ve bir kalice ve bir döşek ve bir yorgan ve bir seccâde ve dört 

kilim ve bir tencere ve bir sahını ikrâr idüp lakin benim dahî kırkbin akçe mehr-i 

mü’eccelim vardır ve öksüzlerimin onikibin akçesini alup harc eyledi ve ba’zı eşyâm 

aldı ve gitdi deyu da’vâ itmekle araya muslihûn tavassut idüp kırkbin akçe mehr-i 

mü’eccelinden ve öksüzleri akçesinden merkûme Emîne fâriga olup ikrâr eylediği bir 

altun saçbağı ve bir çift küpe ve beş dizi incü ve bir çift çatma yasdık ve bir kalice ve 

bir döşek ve bir yorgan ve bir seccâde ve dört kilim ve bir tencere ve bir sahanı bana 

teslîm idüp ve kanglı ve bağ divarı harcı ve çuval ve bir öküz mukâbelesinde bi’t-

tarîki’s-sulh binbeş yüz akçe dahî virüp ben dahî kabûl ve kabz eyledim min ba’d 

mezbûr Şa’bân Ağa’nın bir akçe ve bir habbesi kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 15 Ağustos 1670). 

es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin Seyyid Sa’dî, el-Hâc Ahmed mîr-i âb, es-Seyyid 

‘Alî Çelebi bin Çavuş, Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Receb Beşe bin ‘Abdî. 

 

93-1 Sâlyâne Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Mu’în Mahallesi İmâmı es-Seyyid Mehmed Halîfe ve 

mütevellisi Mehmed Çelebi ibn Mahmûd ve ahâlisinden es-Seyyid İsma’îl Çelebi ve 
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Mehmed ibn Allahverdi ve Mustafâ ibn Hâcı Mûsâ ve Mehmed bin ‘Abdulbâkî ve 

Süleymân bin Mustafâ ve ‘Alî bin Mehmed ve Ahmed bin Mehmed ve diğer Hasan 

bin Hasan nâm kimesneler ve sâ’iri meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-

kitâb Süleymân bin Mahmûd mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr 

Süleymân mahalle-i merkûmede bir menzil iştirâ itmekle vâki’ olan tekâlîf-i ‘örfiyye 

ve şâkka içün sâlyâne taleb eylememek üzere mâlından yirmi iki esedî guruş ifrâz 

idüp mahalle içün bize teslîm eyledü biz dahî yedinden alup kabz idüp ba’de’l-yevm 

zikr olunan yirmi iki esedî guruşu istirbâh idüp ve be-her sene hâsıl olan 

mürâbahasını mezbûr Süleymân’ın iştirâ eylediği menzil sâlyânesine virüp bâkî 

kendimden bir akçe ve bir habbe taleb olunmaya ba’de’l-yevm sâlyâne nâmıyla akçe 

taleb olunursa lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’lyevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 11 Ağustos 

1670). 

‘Alî Çelebi bin Hasan, Çerkez Yûsuf (bin) İbrahîm, Mehmed Çelebi (bin) 

Eymir, Mustafâ (bin) Receb, Mehmed bin Mahmûd. 

 

93-2 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hâcı Sâlih ibn İbrahîm meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mahmûd bin Hüseyin mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Mahmûd’a bi-tarîki’l-müdârabe yüzon esedî guruş virdim hâlâ 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mahmûd cevâbında sâlifü’z-

zikr yüzon guruşu müslümânlar huzûrunda hesâb görüp teslîm eyledim deyu cevâb 

virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

‘Abdurrahman Çelebi ibn İbrahîm ve Ahmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Hâcı 

Sâlih bizim huzûrumuzda merkûm Mahmûd ile hesâb görüp sâlifü’z-zikr yüzon 

guruşu mezbûr Mehmed yedinden aldım ve zimmetini ibrâ eyledim didi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyüp edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın bî-vech mu’ârazadan mezbûr Hâcı Sâlih men’ bir le 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (21 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 8 Ağustos 1670). 

Hasan Beşe serdâr-ı sâbık, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Mehmed bin Mahmûd. 

 

93-3 Mülk İhtilafı Da’vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı 

şer’den Mevlânâ ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn ile mahmiye-i Konya zeylinde Selîfâr nâm mevzi’de Gürcü zimmînin 

bağına varup ‘akd-ı meclis-i şer’ eylediklerinde Gürcü veled-i Kirkor nâm zimmî 

meclis-i mezbûrda râfi’ü’l-kitâb Mustafâ Beşe ibn ‘Abdullah mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mevzi’-i mezbûrda kıbleten ve garben ve şimâlen kendi mülkü ve 

şarken benim mülküm ile mahdûd on altı puşta bağımı kerhen on iki sene mukaddem 

bi-tarîki’l-mübâdele alup mukâbelesinde bana mezbûr Mustafâ Beşe bağ-ı mezbûrun 

kıble cânibinde vâki’ hudûdu mümtâz ve mu’ayyen bağı ve cânib-i şarkîsinde vâki’ 
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divardan hâlâ hâric ve benim sınurum dâhilinde olup mu’âyene olunan bir amrud 

ağacını ve bin akçe dahî virmiş idi hâlâ mezbûr Mustafâ Beşe zikr olunan amrud 

ağacını zaptıma mâni’ olur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ Beşe 

cevâbında hîn-i mübâdelede amrud ağacını zabtıma mâni’ olur su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ Beşe cevâbında hîn-i mübâdelede amrud ağacını 

virmedim deyu inkâr itmeğin merkûm Gürcü zimmîden takrîrine muvâfık beyyine 

taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihtâf itmeğin mukaddemâ 

hîn-i mübâdelede sâlifü’z-zikr amrud ağacını virmediğine ve mübâdele olmadığına 

mezbûr Mustafâ Beşe’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba’dehu meclis-i 

şer’a gelüp Mustafâ Çelebi ile ma’â ihbâr itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 9 Ağustos 1670). 

Halîl Beşe bin Ebûbekir, Mehmed Çelebi bin İbrahîm, Mustafâ Çelebi bin el-

Hâc Nûrullah, Sâlih Çelebi bin Ahmed. 

 

94-1 Bekaret Da’vâsı 

Subaşı  /  Sanân. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan Mehmed Ağa meclis-i şer’-i şerîfe 

Eflâtûn Mahallesi sâkinlerinden sâhibü’s-sifr Sanân veled-i Vâsıl nâm zimmîyi ihzâr 

ve muvâcehesinde takrîr-i kelâm idüp mezbûr Sanân zimmî hâlâ zevcesi olan Fevtâ 

nâm nasraniyeyi aldıkda bekâreti zâ’ile olmuş deyu istimâ’ eyledüm su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl merkûm Sanân zimmî cevâbında hâlâ zevcem olan merkûme 

Fevtâ’yı ben bâkire buldum deyucek zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olanlar merkûme 

Fevtâ’nın hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi’ ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 

1081 / 11 Ağustos 1670). 

İstenker veled-i Samânger, Reyhân veled-i Arslan, Arslan veled-i Murâd, Safer 

veled-i Sanân. 

 

94-2 Talâk 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup hâlâ medîne-i Niğde begi olan mekârim-i 

‘âde sâhibü’l-‘izz ve’s-sa’âde ‘izzetlü Yahyâ Pâşâ hazretleri adamlarından Şa’bân 

Ağa tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup Ebûbekir ibn Mansûr ve Receb Beşe 

ibn ‘Abdî şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Velî Beg ibn ‘Alî meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Emîne bint-i es-Seyyid Mustafâ Çelebi nâm 

hatun mahzarında bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem mezbûr 

Şa’bân Ağa merkûme Emîne zevcesi olmağla emânet vaz’ ve teslîm eylediği eşyâsını 

defter idüp bana teslîm itmekle ber-mûcib-i defter eşyâsını taleb ve su’âl eylediğimde 

merkûme Emîne zevcim mezbûr Şa’bân Ağa üç sene mukaddem âhar diyâra gitmek 

murâd eyledikde üç ay temâmına dek gelmezsem üç talâk boş ol didi su’âl olunup 

takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Emîne Hatun 

cevâbında târîh-i mezbûrda mezbûr Şa’bân Ağa âhar diyâra gitmek murâd eyledikde 

müslümânlar huzûrunda üç ay temâmına dek gelmezsem üç talâk boş ol deyüp gidüp 
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üç ay temâmında gelmemekle boş ve müslümânlar vech-i mübeyyen üzere talâk-ı 

selâseyi zikr eylediğini ikrâr idüp hüccet olmuşdur deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe 

feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı hücceti vekîl-i mezbûr Velî Beg inkâr itmeğin 

merkûme Emîne Hatun’dan mazmûn-ı hüccete beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden es-Seyyid Hüseyin Çelebi ibn Seyyid Sa’di ve Müneccim nâm 

karyeden Mehmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ merkûme Emîne’nin zevci âhar diyâra 

gitdikde üç ay temâmına dek gelmezsem boş ol didiğine ve gelmediğini ‘Alî bin 

Mustafâ ve Mustafâ bin Mehmed şehâdet idüp işbu hüccet-i şer’iye tahrîr olundu 

mazmûn-ı hüccete biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (26 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 13 Ağustos 1670). 

el-Hâc Ahmed mîr-i âb, Ahmed Efendi (bin) ‘İvaz Hoca, Seyyid ‘Alî Çelebi 

Çavuş, Seyyid ‘Ömer Çelebi (bin) Seyyid Pîr Seydî, Receb Beşe (bin) ‘Abdî, Hâcı 

Hamza (bin) Mahmûd. 

 

94-3 Vasîy Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Karaarslan Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden ‘Alî 

Beg ibn Süleymân’ın sulbî sagîr oğlu Süleymân’a babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

irs-i şer’î ile intikâl iden emlâk ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki’ olan umûr-ı 

şer’iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağla ceddesi râfi’atü’l-kitâb 

İsmîhân bint-i Ahmed nâm hatun mukaddeme ve müstakîme olmağın kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâya müte’ahhide olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâbi’ min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 24 

Ağustos 1670). 

Mahmûd Çelebi bin İsma’îl, el-Hâc Mahmûd bin Mehmed, Molla Hüseyin el-

imâm, Hamza bin Mahmûd. 

 

95-1 Geliri Kâfi Gelmeyen İmâretin Borç Alması 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ merhûm İbrahîm Beg ‘İmâreti Evkâfı mütevellisi 

olan Ebûbekir Çelebi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede 

hâlâ kâim-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf olan fahrü’s-sâdât zübdetü’l-kuzât râfi’ü’l-kitâb 

fazîletli es-Seyyid Hüseyin Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  ‘imâret-i 

merkûme evkâfının bu sene-i mübârekede hâsıl olan mahsûl ve icârâtı usûlden olan 

vazîfehorların vazîfelerine ve cânib-i şer’den keşf ve tahrîr ve hüccet olan han ve 

hamam rakabesine kifâyet itmemekle mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi’den seksen keyl 

buğdayı alup han ve hamamın rakabesine harc ve sarf eyledim sene-i âtiyede evkâf-ı 

mezbûre mahsûlünden edâ ve teslîm oluna didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(1 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 18 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi (bin) Süleymân Beşe, Fahrü’l-müderrisîn 

‘İbâdullah Efendi ibn ‘Abdulhalîm Efendi, es-Seyyid ‘Alî Çelebi Çavuş, Mehmed 
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Efendi bin İsma’âl, İbrahîm Çelebi (bin) ‘Abdulhalîm, Seyyid Derviş Çelebi (bin) 

Süleymân Beşe. 

  

95-2 Küfür Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Çelebi ibn Karaman meclis-

i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden İsma’îl Beşe ibn 

‘Alî mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün bazarbaşı dükkânı 

önünde evime giderken mezbûr İsma’îl Beşe’ye rast geldiğimde senin benim 

karındaşım Sefer’in elinden suyunu almışsın deyu mezbûr İsma’îl Beşe benim 

‘avratıma ve dîn ve îmânıma şetm eyledi su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbes’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Mehmed bin Hâcı İsma’îl ve diğer Mehmed bin Ca’fer ve diğer 

Mehmed bin Veysel nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ dünkü gün bazarbaşı dükkânı önünde mezbûr 

İsma’îl Beşe mezbûr ‘Alî Çelebi’nin ‘avratına ve dîn ve îmânına bizim huzûrumuzda 

şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (26 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 13 Ağustos 1670). 

Süleymân bin İsma’îl, Mevlûd Ağa (bin) Mehmed Ağa, Fahrü’l-a’yân 

Kethüdâyeri Mustafâ Ağa, el-Hâc İsma’îl bazarbaşı, Mustafâ Çelebi (bin) 

‘İnâyetullah Ağa. 

 

95-3 Tîmâr Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup hâlâ küffâr-ı hâksâra esîr olan Kadrî Beg 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Hâcı 

Velî ve Mehmed Beg ibn Velî şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan fahrü’l-a’yân 

‘Alî Ağa ibn ‘Osmân Çavuş meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Kadrî 

Beg’in zevcesi olup fevt olan Rahîme bint-i Nebî nâm hatunun vârislerinden li-eb 

karındaşı ve muhallefâtına vâzı’ü’l-yed olan Mustafâ mahzarında üzerine bi’l-vekâle 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr Kadrî Beg küffâra esîr olmağla 

tîmârı mahsûlünden müteveffâ-yı merkûme Rahîme altıyüzyirmisekiz ssümününü 

zabt idüp fevt olmasıyla muhallefâtından taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında merkûme Rahîme ikibinikiyüz akçe koyun akçesini 

zabt eyledi lâkin tîmâr mahsûlünden altıyüzyirmisekiz sümününü zabt eylediği 

ma’lûmum değildir deyu inkâr itmeğin vekîl-i mûmâ-ileyh ‘Alî Ağa’dan takrîrine 

muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mevlânâ Ahmed Efendi ibn 

Hâcı ‘Alî ve ‘Alî Beg ibn Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ esîr-i mezbûr Kadrî Beg’in tîmârı 

mahsûlünden zevcesi müteveffâ-yı merkûme Rahîme altıyüzyirmisekiz sümününü 

zabt eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın zikr olunan 

altıyüzyirmisekiz sümünü muhallefât-ı merkûmeden vekîl-i mûmâ-ileyhe edâya 

mezbûr Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî gurre-i Rebî’ü’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 18 Ağustos 1670). 
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Hâcı Mahmûd bin ‘Alî, Hâcı Bekir bin Ahmed, Ahmed Çelebi (bin) Mûsâ, 

Hamza bin Mahmûd. 

 

96- 1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Tekyesi Evkâfı’na mütevellisi olan Hâcı 

Mehmed bin Hâcı ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye 

Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem vefât iden Kuyumcu Hâcı İsma’îl bin 

Mehmed Çelebi’nin sagîr oğlu Mehmed ve kızı ‘Âyşe’nin kıbel-i şer’den mansûb 

vasîleri olan Hasan Efendi ibn ‘Abdî ve nâzırı Süleymân mahzarlarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mütevellisi olduğum mâl-ı vakfdan müteveffâ-yı 

mezbûr İsma’îl yüz esedî guruş virüp ol dahî kabz eyledikden sonra mukâbelesinde 

Yaka nâm mevzi’de vâki’ bağını bi-tarîki’l-istiğlâl bana bey’ idüp  yine be-her sene 

on beşer guruş bağ-ı mezbûru icâre ile kabûl idüp  yedime hüccet-i şer’iye virmişdi 

mezbûr Hâcı İsma’îl fevt olmağla zikr olunan yüz guruşu vasî-i mezbûr Hasan Efendi 

ve nâzır Süleymân muvâcehelerinde mezbûr Hâcı İsma’îl’e teslîm eylediğimi isbât 

idüp  sâlifü’z-zikr yüz guruşu bana edâya cânib-i şer’den vasî ve nâzır-ı mezbûrâna 

tenbîh bir le hüccet-i şer’iye olmuşidi lâkin mezbûr Hâcı İsma’îl’in deynine vefâ ider 

menkûlâtından bir nesnesi olmayup bağ-ı mezbûrun bey’ine münhasır olmağın 

ba’de’l-müzâyede bağ-ı mezbûru mezbûrân Hasan Efendi ve Süleymân işbu Ahmed 

bin ‘Alî’ye yüz esedî guruşa bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen idüp  meblağ-ı mezbûr 

yüz guruşu bana teslîm eylediler ben dahî vakf içün vasî ve nâzır yedlerinden bi’t-

temâm yüz guruşu alup ve kabz eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min 

Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (27 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 14 Ağustos 

1670). 

es-Seyyid ‘İvaz Çelebi (bin) es-Seyyid Bâyezîd, Hâcı Mehmed bin Hâcı Şa’bân, 

Hâcı ‘Alî bin Mustafâ, ‘Abdurrahman bin İbrahîm, Hâcı ‘Osmân Sakâ-zâde. 

 

96-2 Bağ Satışını İspatlama 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Tekkesi’ne merhûm Hâcı Mustafâ vakf 

eylediği akçenin mütevellisi olan râfi’ü’l-kitâb Hâcı Mehmed ibn Hâcı ‘Alî meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Hâcı İsma’îl’in sulbî sagîr oğlu Mehmed ve sagîre kızı ‘Âyşe’nin 

kıbel-i şer’den mansûb vasîleri Hasan Efendi ibn ‘Abdî ve nâzırları Süleymân 

mahzarlarında üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  târîh-i kitâbdan yedi sene 

mukaddem mütevellisi olduğum mâl-ı vakfdan mezbûr Hâcı İsma’îl’e yüz ‘aded 

esedî guruş virüp teslîm idüp ol dahî kabz eyledikden sonra mukâbelesinde Yaka 

nâm mevzi’de vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd olan bağını bi-tarîki’l-

istiğlâl bana bey’ idüp  yine be-her sene on beş esedî guruşa mezbûr İsma’îl kabûl 

idüp yedime istiğlâl hücceti virmişidi fevt olmağla sâlifü’z-zikr yüz guruşu tereke-i 

vâfiyesinden taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden Hâcı Mehmed bin Hasan ve Dâvud Çelebi ibn 

Emrullah ve ‘Abdurahman bin ‘Abdullehâd ve Bayram bin Sefer nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i 

kitâbdan yedi sene mukaddem mütevelli-i mezbûr Mehmed mâl-ı vakfdan bizim 
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huzûrumuzda müteveffâ-yı mezbûr İsma’îl’e yüz ‘aded esedî guruş virüp teslîm 

eyledi ol dahî alup kabz eyledikden sonra mukâbelesinde mezbûr İsma’îl Yaka nâm 

mevzi’de vâki’ bağını bi-tarîki’l-istiğlâl mütevelli-i mezbûr Hâcı Mehmed’e bey’ 

idüp yine be-her sene onbeşer esedî guruşa icâre ile kabûl eyledi ve işbu hücceti 

mütevelli-i mezbûra virdi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle oldukdan sonra zikr olunan yüz 

guruşdan cüz’en ve küllen almayup ve âhara havâle eylemeyüp ve turuk-ı şer’den bir 

tarîk ile mezbûr Hâcı İsma’îl’in zimmetini ibrâ eylediğine mütevelli-i mezbûra 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billâhi’l-‘azîm itmeğin 

zikr olunan yüz guruşu müteveliye edâya vasî ve nâzıra ve mezbûrâna tenbîh bir le 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 9 Ağustos 1670). 

Hâcı ‘Osmân bin Şa’bân, Hâcı Mehmed bin Hâcı Şa’bân, Hâcı ‘Alî bin 

Mustafâ, ‘Abdurrahman bin İbrahîm, Seyyid ‘İvaz Çelebi (bin) Seyyid Bâyezîd. 

 

96-3 Vasî Ta’yîni 

Vesâyet-i Cemîle li-inbnihâ ‘Abdulganî. 

Mahmiye-i Konya’da Seb’ahân Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

Mustafâ bin ‘Abdulganî nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu ‘Abdulganî’ye babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve 

sâ’ir vâki’ olan umûr-ı şer’iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın 

vâlidesi râfi’atü’l-kitâb Cemîle bint-i ‘Alî nâm hatun mukaddime ve müstakîme 

olmağla savb-ı şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (1 Cemâziye’l-evvel 1081 / 16 Eylül 1670). 

Mehmed Efendi ibn ‘Îsâ Halîfe, Süleymân Çelebi bin Mûsâ, ‘Abdurrahîm 

Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, Mehmed bin Ahmed. 

 

97-1 Mîrâstan Hisse Teslîmi 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden olup hâlâ sadr-ı a’zam hazretleri tezkerecisi 

olan sa’âdetlü İshak Efendi ibn İsma’îl Efendi tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl 

olup mûmâ-ileyh İshak Efendi’nin karındaşı Esbât Ağa ibn İsma’îl Efendi ve Konyalı 

Esîr-zâde Ahmed Ağa ibn Mustafâ Beg şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan 

İbrahîm Ağa ibn Sinân meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya 

sâkinlerinden iken vefât iden Hamamcı Mustafâ Efendi ibn Musli Çelebi’nin sulbiye 

sagîre kızları Sâliha ve ‘Âyşe’nin kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan vâlideleri 

İsmîhân bint-i Musli nâm hatun tarafından ve kebîre kızları Emîne ve Rahîme 

taraflarından vekîl-i sâbitü’l-vekâleleri olan dayıları Hâcı ‘Abdî ve kebîr oğlu 

Mehmed mahzarlarında bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilim mûmâ-

ileyh İshak Efendi Girid seferinde olmağla Konya Sancağı’nda olan ze’âmeti kurâları 

mahsûlünü zabta mukkeddemâ tarafından işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan fahrü’l-

müdderrisîn ‘İbâdullah Efendi’(yi) vekîl idüp ba’dehu vekâletden mezbûr ‘İbâdullah 

Efendi’yi ‘azl idüp  müteveffâ-yı mezkûr Mustafâ Efendi’yi vekîl idüp ‘İbâdullah 
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Efendi mûmâ-ileyh İshak Efendi’nin kırkikibin akçesi ve Siyâvuş nâm kulunu ve İsmîl 

hatîbi zabtında olan altmış keyl buğdayını müteveffâ-yı menzûr Mustafâ Efendi’ye 

teslîm eylemiş hâlâ beni vekîl eylemekle zikr olunan kırkikibin akçeyi ve kulu ve 

buğdayı vekâletim hasabiyle taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mehmed babası kırkikibin akçeyi ve buğdayı ve köleyi aldığını ikrâr idüp vekîl-i 

mezbûr Hâcı ‘Abdî inkâr itmeğin mezbûr ‘İbâdullah Efendi’den kırkikibin akçeyi ve 

buğdayı ve köleyi teslîm eylediğine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Kürkçü Mahallesi sâkinlerinden İsma’îl Beg’in damadı Mehmed Efendi ibn Sipâhî ve 

Turşucu Mahallesi’nden Ahmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezkûr ‘İbâdullah Efendi 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Efendi’yi hâl-i sıhhatında bizim huzûrumuzda 

kırkikibin nakd akçe ve İsmîl nâm karyede olan altmış keyl buğdayı ve Siyâvuç 

köleyi teslîm eyledi ol dahî kabz eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz 

deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a 

olmağın zikr olunan kırkikibin akçeyi ve altmış keyl buğdayı ve Siyâvuş köleyi 

teslîme mezbûr Mehmed’e ve vekîl-i mezbûr Hâcı ‘Abdî’ye tenbîh oldukdan sonra 

vekîl-i mezbûr İbrahîm Ağa sâlifü’z-zikr kırkikibin akçeyi ve Siyâvuş köleyi ve 

altmış keyl buğdayı mezbûr Mehmed ve Hâcı ‘Abdî yedlerinden bi’t-temâm alup 

kabz eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Rebî’ü’l-evvel li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 11 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc ‘Ömer Efendi (ibn) ‘Abdulganî Efendi, Zehrü’l-kuzât 

Konevî Mehmed Efendi ibn Süleymân, Sarâc-zâde ‘Abdulkerîm Efendi ibn 

‘Abdulkerîm Efendi, Mehmed Çelebi (bin) Hamza, ‘Abdullah Ağa-zâde Mustafâ 

Ağa, Kürkçü Mahallesi’nden Seyyid İbrahîm Çelebi, İmâm Molla ‘Alî, Kürkçü 

Mahallesi’nden Hâcı Velî bin Mehmed, Mehmed Çelebi Çavuş. 

 

97-2 Mîrâstan Hisse Alma 

Akseki Kazâsı’na tâbi’ Çaltılıçukur nâm karye sâkinlerinden Mustafâ bin Pîrî 

kendi tarafından asâleten ve karındaşı Mehmed ve hemşiresi Fâtıma taraflarından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup fahrü’l-müderrisîn Hâcı ‘Alî Efendi ibn Hüdaverdi 

ve Hâcı Mehmed bin Ahmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan mezbûr 

Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hâcı Mustafâ Beşe ibn 

Halîl Beşe mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp sâbıkan 

Ka’be-i Mükerreme kâdısı olan merhûm Hüsâm-zâde Efendi’nin tevâbi’inden olup 

tarîk-i hacc-ı şerîfde vefât iden ‘Alî Efendi’nin ben ve müvekkillerim merkûmân 

Mehmed ve Fâtıma li-ebeveyn karındaşları olup verâseti bize münhasıra ve 

muhallefâtı müntakile iken mezbûr Hâcı Mustafâ Beşe müteveffâ-yı merkûm Hâcı 

‘Alî Efendi’nin muhallefâtını tarîk-i hacda zabt eylemiş hâlâ defter mûcibince taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hâcı Mustafâ Beşe müteveffâ-yı 

mezbûr Hâcı ‘Alî Efendi’nin muhallefâtını zabt eylediğini ikrâr idüp mezbûrûn 

Mustafâ ve Mehmed ve Fâtıma li-ebeveyn karındaşları olduğunu inkâr itmeğin mezkûr 

Mustafâ’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden şâhidân-

ı mezbûrân Hâcı ‘Alî Efendi bin Hüdâverdi ve el-Hâc Mehmed ibn Ahmed nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki’ 
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mezbûrûn Mustafâ ve Mehmed ve Fâtıma müteveffâ-yı mezbûr Hâcı ‘Alî Efendi’nin 

li-ebeveyn karındaşlarıdır babaları ismi Pîrî ve vâlideleri ismi (boş) ve muhallefât-ı 

merkûme bunlara müntakiledir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın 

muhallefât-ı merkûmeyi ber-mûcib-i defter mezbûr Mustafâ’ya (teslîme) tenbîh 

olundukdan sonra mezbûr Mustafâ müteveffâ-yı mezbûr Hâcı ‘Alî Efendi’nin 

muhallefâtını ber-mûcib-i defter bi’t-temâm mezkûr Hâcı Mustafâ Beşe yedinden 

alup kabz eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (2 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 19 Ağustos 1670). 

es-Seyyid Mehmed Efendi ibn es-Seyyid Mehmed, el-Hâc Emrullah Efendi bin 

Üveys Efendi, el-Hâc İbrahîm Efendi, Derviş Ağa. 

 

98-1 Mülk Hibesi 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin 

Şa’bân nâm şâb meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde üvey babası Derviş İbrahîm 

bin (boş) nâm kimesne mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Derviş 

İbrahîm üvey babam olmağla mahalle-i merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma’lûmü’l-hudûd olan fevkânî ve tahtânî iki bâb odasını mülkünden ifrâz idüp iki 

sene mukaddem ba’de’t-tahliyetü’ş-şer’iye bana hibe ve temlîk ve teslîm idüp  ben 

dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz idüp  iki senedir mâlikâne içinde sâkin olurken 

hâlâ mezbûr Derviş İbrahîm menzil-i mezbûra müdâhale murâd ider su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

fahrü’l-kuzât Hâcı Mustafâ Efendi ibn İsma’îl ve İsma’îl Beşe ibn Mustafâ nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ mezbûr Derviş İbrahîm bizim huzûrumuzda mahalle-i merkûmede vâki’ 

fevkânî ve tahtânî iki odasını iki sene mukaddem mülkümden ifrâz idüp üvey oğlum 

mezbûr Mehmed’e ba’de’t-tahliye hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki’-i 

hibede ithâb ve kabz eyledi mülk-i mevhûbudur deyu ikrâr eyledi ikrârına biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın menzil-i mezbûrdan takrîrince mezbûr Derviş 

İbrahîm’e tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’ 

ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 1081 

/ 11 Ağustos 1670). 

Hasan Beşe serdâr-ı sâbık, Hamza bin Mahmûd, Hâcı Mahmûd, Muhzır ‘Alî. 

 

98-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Ahmedfakîh Mahallesi sâkinelerinden Nesli bint-i 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde oğlu râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed bin Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Çobanlar nâm karyede 

Ulubınâr başında vâki’ bir tarafı bınâr ve bir tarafı dağ ve tarafeyni arz-ı hâliye ile 

mahdûd bir kıt’a bağımı oğlum mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 



 

 

209 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 20 Ağustos 1670). 

İsma’îl Beg bin Mustafâ, ‘Abdurrahman Çelebi (bin) Emrullah Efendi, Molla 

‘Alî el-imâm, Gidi Velî (bin) Bekâr İbrahîm. 

  

98-3 Alacak Davası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Mûtâb ‘Ömer ibn Hâcı Mustafâ 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mustafâ bin Ahmed mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mustafâ’ya bi-tarîki’l-müdârebe ikiyüzdoksandört sümün 

virdim fâ’ide nâmıyla bir def’a on sümün ve bir def’a ikiyüz akçe ve bir def’a bir 

sülüs aldım hâlâ mudârebe virdiğim ikiyüzdoksandört sümünü taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında merkûm ‘Ömer’den 

ikiyüzdoksandört sümünü müdâreb eyledim deyu bi-tavi’a ikrâr ve i’tirâf itmeğin 

ikrâr mûcibince edâya mezbûr Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 20 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi (bin) Süleymân Beşe, Hasan (bin) Şa’bân, ‘İvaz 

(bin) Mehmed, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

98-4 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mahmiye-i Konya zeylinde Hocacihân nâm mevzi’ sâkinlerinden Mustafâ bin 

Hüseyin meclis-i şer’-i hatîr-ı tâzmü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-müderrisîn 

Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  Hocacihânda 

vâki’ garben tarîk-i ‘âmm ve şimâlen ba’zen Halîl mülkü ve ba’zen mezkûr Ahmed 

Efendi mülkü ve şarken ba’zen Hasan mülkü ve ba’zen Edhem mülkü ve kıbleten 

Nûrullah mülkü ile mahdûd on beş evlek tarlamı evler virânesi ve sahrıncımı mezkûr 

Ahmed Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt dörtbin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Ahmed Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-tableb ketb olundu hurrîre fî selh-i Rebî’ü’l-

evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (30 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 17 Ağustos 1670). 

el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca, el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca, Halîl 

Çelebi bin Mehmed Hoca, Bayram bin Mustafâ, Mehmed bin Durmuş, Şa’bân Beg 

ibn Mehmed, Mehmed bin Bostân, İbrahîm bin Mehmed. 

 

99-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Çirkâb Mahallesi sâkinelerinden Çiçek bint-i Hatîr nâm 

nasrâniye tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ikrâra vekîl-i şer’îsi olan zevci Elmagözlü 

Menâsen nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfı’ü’s-sifr Safer veled-

i Agob nâm zimmî muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrâr-i kelâm idüp mahalle-i 
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merkûmede vâki’ bir tarafı Safer zimmî ve bir tarafı Yûsuf mülkü ve bir tarafı baru 

ve ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ev bir oda ve bir tabhâne ve havluyu 

müştemil menzilini zevcem merkûme Çiçek mezbûr Safer zimmîye râyic-i fî’l-vakt 

üçbinikiyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Safer yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk ma-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s- sânî min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(2 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 19 Ağustos 1670). 

Kıdvetü erbâbü’t-tahrîr Murtazâ Ağa, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi (bin) 

Durmuş, Ebûbekir (bin) ‘Osmân, Muslî bin Emrullah. 

 

99-2 Ölüm Keşfi 

Mamiye-i Konya’da İbn Sâlih Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm bin ‘Ömer 

meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp bu gün babam ‘Ömer bağımızdan şehre 

gelürken Kırkkavak nâm mevzi’e geldikde yol üzerine kendi yatup fece’en fevt 

olmuş cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

savb-ı şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup ol dahî hâlâ Eyâlet-i Karaman zât-

ı sa’âdet âyâtlarıyla şerefyâb olan mekârî ‘âde sâhibü’l-‘izz ve’s-sâdât sa’âdetlü ‘Alî 

Pâşâ hazretleri taraf-ı ‘âlilerinden husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn buyurulan Şahin 

Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mevzi’-i mezbûra varup 

ba’de’l-keşf ve’l-müşâhede mezbûr ‘Ömer’in a’zâsına nazar eylediklerinde asla eser-

i cerâhatı olmayup fece’en vefât eylediğini sulbî oğlu mezbûr İbrahîm ve vâlidesi 

Kamer nâm hatun mûrisimiz mezbûr ‘Ömer fece’en vefât eyledi bir ferde da’vâmız 

yokdur didiğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp  ba’dehu meclis-i şer’a 

gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâmin ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Rebî’ü’l-âhir 

1081 / 14 Eylül 1670). 

Molla ‘İvaz (bin) Hüseyin, Sâlih Çelebi (bin) Ahmed, ‘Abdî Halîfe el-imâm, 

Hâcı bin Derviş, Halîl Çelebi (bin) Mehmed, Hâcı ‘Alî (bin) Ahmed Beşe, Mahmûd 

(bin) ‘Abdullah. 

 

99-3 Sulh 

Anduğu Kazâsı’na tâbi’ Orta nâm karye sâkinlerinden Mehmed Beşe ibn 

Süleymân meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Koca Beşe ibn 

Nûrullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Koca Beşe sen benim 

karındaşım katl eyledin deyu bana iftirâ idüp ehl-i ‘örfe beni ahz ve habs itdirüp 

hilâf-ı şer’ yirmi bin akçemi aldırmağla âsitâne-i sa’âdete varup i’lâm eylediğimde 

husûs-ı mezbûr içün fahrü’l-a’yân hâzır-ı bi’l-meclis olan Hasan Çavuş ta’yîn 

olmağla araya muslihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil 

olup yirmi guruş üzerine ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde ben dahî sulh-ı mezbûru 

kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûru mezkûr Koca Beşe yedinden bi’t-

temâm alup kabz idüp  husûs-ı mezbûra müte’allık da’vâdan fâriğ olup zimmetini 

ibrâ ve iskât eyledim min ba’d da’vâ ve nizâ’ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı didikde 
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mezbûr Koca Beşe dahî karındaşının vefâtına müte’allık benim de mezbûr Mehmed 

Beşe’den da’vâ ve nizâ’ım yokdur ba’de’l-yevm da’vâ idersem lede’l-hükkâmüi’l-

kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde tarafeynin rızâsıyla li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semâmin ve elf (8 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 25 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-meşâyih Seyyid Mehmed Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi, 

Fahrü’l- a’yân Serdâr Hâcı ‘Ömer Beşe, Hızır Beşe (bin) Hâcı Velî, Eyûb Beşe (bin) 

Yûsuf, Hamza (bin) Hâcı Mahmûd. 

 

100-1 Yeniçeri Olmadığını İspat Etme 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ serdâr olan fahrü’l-a’yân râfi’ü’l-kitâb Hâcı ‘Ömer 

Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da hâlâ mîr-i âb olan 

Hâcı Ahmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp Keles Kasabası’ndan olup 

Bağdâd’dan gelürken Saraç-zâde Hanı’nda fevt olan Mahmûd Beşe nâm yoldaşın 

muhallefâtını kassâm defteri mûcibince zabt eylemek murâd eylediğimde el-Hâc 

Ahmed zabt eylemiş müteveffâ-yı mezbûr Mahmûd Beşe yeniçeri olmağla taleb ide-

rin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hâcı Ahmed kassâm defleri 

mûcibince müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtını zabt eylediğini ikrâr idüp 

müteveffâ-yı mezbûrun yeniçeri olduğunu inkâr itmeğin mezbûr Hâcı ‘Ömer 

Beşe’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Keles 

Kasabası sâkinlerinden Hasan bin Hüseyin ve Hüseyin bin Yûsuf nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ müteveffâ-

yı mezbûr Mahmûd Beşe yeniçeridir ve Keles Kasabası’nda sâkin Dâvud nâm 

kimesnenin oğludur bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın kassâm defteri 

mûcibince zabt eylediği muhallefât-ı merkûmu mezkûr Hâcı ‘Ömer Beşe’ye teslîme 

mezkûr Hâcı Ahmed’e tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 24 

Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş Beşe, Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, 

Ca’fer Beşe (bin) Hâcı Velî ve gayruhum. 

 

100-2 Mîrâsçı Olduklarını İspat Etme 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn 

‘Abdurrahman Efendi asâleten ve ‘Aynî ve ‘Âyşe bint-i ‘Alî nâm hatun taraflarından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan 

Mehmed bin ‘Abdullah ve Süleymân bin Mahmûd şehâdetleriyle şer’an vekâleti 

sâbite olan Mehmed bin Hâbil vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

mahmiye-i merkûmede kâ’im-makâm-ı defterdâr olan fahrü’l-a’yân Mahmûd Ağa 

tarafından vekîli olan ‘Osmân Çelebi mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mukeddemâ mahmiye-i merkûmeden olup Sakarya kenârında sâkin hacc-ı şerîfden 

gelürken vefât iden el-Hâc Mahmûd bin ‘Alî Beşe’nin ben ‘ammi oğlu olup ve 

merkûmetân ‘Aynî ve ‘Âyşe li-eb kız karındaşları olup verâseti bize münhasıra iken 

mezbûr Mahmûd Ağa muhallefâtını zabt eylemiş su’âl olunup alıvirilmesi 
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matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl vekîl-i merkûm ‘Osmân muhallefât-ı 

merkûmeyi kassâm defteri mûcibince Mahmûd Ağa zabt eylediğini ikrâr idüp vârisi 

olduklarını inkâr itmeğin mezbûrûn Ahmed Efendi ve ‘Aynî ve ‘Âyşe Hatunlardan 

takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden el-Hâc Mehmed bin 

‘Îsâ ve Ahmed Halîfe ibn ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Ahmed Efendi’nin babası 

‘Abdurrahman Efendi müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mahmûd’un babası ‘Alî Beşe ile 

li-eb karındaşlardır ve merkûmetân ‘Aynî ve ‘Âyşe mezbûr el-Hâc Mahmûd’un li-eb 

kız karındaşlarıdır verâseti bunlara münhasıradır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ
:
-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a 

olmağın muhallefât-ı merkûmeyi mezbûrûn Ahmed Efendi ve ‘Aynî ve ‘Âyşe’ye 

teslîme tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min 

Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 21 Ağustos 

1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi, el-Hâc ‘Ömer Beşe serdâr, Süleymân Beşe 

serdâr-ı sâbık, Mahmûd bin Mustafâ. 

 

100-3 Alacak Da’vâsı 

Hâcı Şa’bân  /  Mükârî Hâcı Murâd. 

Medîne-i Halebü’ş-şehbâ’da Harem nâm karyeden mükârî el-Hâc Murâd ibn 

el-Hâc Kâsım meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya 

sâkinlerinden el-Hâc Şa’bân bin Velî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  min 

ba’d el-Hâc Şabân Haleb’den Konya’ya gelince be-her kantarını dokuz guruş virmek 

üzere yedi kantar yükünü karındaşım Ahmed ile tutup davarlarımıza tahmîl idüp 

Konya’ya geldiğimizde mezbûr el-Hâc Şa’bân sekizbuçuk guruşa kavl itdim ve bir 

bütün ve bir yarım sarık  virdim deyu da’vâ itmekle bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-

tarîki’s-sulh mezbûr el-Hâc Şa’bân’ın yedi kantar yükünü sekizbuçuk guruşdan ve 

el-Hâc Mehmed’in üç yükünü ve Mahmûd ibn el-Hâc Mehmed’in üç yükünün 

kirâlarını bi’t-temâm yedlerinden alup kabz eyledim mezbûrûn el-Hâc Şa’bân ve el-

Hâc Mehmed ve Mahmûd ibn el-Hâc Mehmed’de kirâya müte’allık bir akçe ve bir 

habbe kalmayup zimmetleri berîdir didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 22 Ağustos 1670). 

İbrahîm bin Mehmed, ‘İvaz bin ‘Abdulkâdir, Hicâzî bin Ebûbekir, Mehmed 

Beşe er-râcil. 

  

100-4 Darb da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin Halîl 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Alî bin Mahmûd mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp  mezbûr ‘Alî merhûm Sultân ‘Alâ’eddîn Câmi’i önünde benim 

omuzum başını ve koltuğum altını hançer ile darb ve mecrûh eyledi su’âl olunup 

takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî merkûm 

Süleymân’ın omuzu başını ve koltuğunu hançer ile darb ve mecrûh eyledim deyu 

ikrâr ve i’tirâf itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-



 

 

213 

‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 14 

Eylül 1670). 

Receb Çelebi bin ‘Abdurrahman, Seyyid Ahmed Çelebi bin Seyyid Hüseyin, 

Velî Beg ibn Hasan, Hüseyin bin Hasan. 

 

101 Mîrâs Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem mürd 

olan Bostân nâm zimmînin sulbî oğlu Betri nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb Mihâyil nâm zimmî muvâcehesinde üzerine 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  babamız mürd-i mezbûrun menkûlâtını tevzî’ ve taksîm 

idüp  mukaddemâ hissemi zabt eyledim ve mahalle-i merkûmede vâki’ menzilinde 

bana isâbet iden nısf hissemi karındaşım mezbûr Mihâyil zimmîye mukeddemâ 

onbin akçeye bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim ve Selîfâr’da vâki’ bağ hissemi 

dahî mukeddemâ yedibinbeşyüz akçeye bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledim 

lâkin babam mürd-i mezbûrun bir garar eşyâsını ve ikiyüz guruşu mezbûr Mihâyil 

zabt eylemiş hâlâ bana isâbet iden hissemi ve guruşu taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mihâyil zimmî cevâbında karındaşım mezbûr Betri 

mukedemâ babamız menkûlâtını taksîm idüp hissesini kabz eyledi ve menzil 

hissesini mukeddemâ onbin akçeye bana bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi ve 

yedime hüccet-i şer’iye virdikden sonra dahî sende eşyâsı ve nakdi ve zimem-i nâsda 

akçesi vardır deyu da’vâ idüp oniki esedî guruşu dahî alup sulh olup min ba’d 

babamın ‘akârât ve menkûlât ve esvâb ve nükûduna müte’allık hak ve ‘alâkam 

kalmadı ve zimmetini ibrâ ve iskât eyledim ve yedime hüccet-i şer’iye virdi deyu iki 

kıt’a hüccet-i şer’iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı 

hüccetleri mezbûr Betri dahî mukır ve mu’terif olmağın bî-vech babasının ‘akâr ve 

menkûlât ve nükûd ve eşyâ ve guruşu başı da’vâsından mezbûr Betri men’ bir le mâ-

vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Rebî’ü’l-âhir 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf  (6 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 23 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Zehrü’l-kuzât Ahmed 

Efendi ibn Durmuş, Hâcı Mahmûd bin Mehmed. 

 

101-2 Ekili Tarlaya Verilen Zararı Tazmîn Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya Sahrâsı’nda vâki’ Du’âcılar nâm karyeden râfi’ü’l-kitâb el-

Hâc Mehmed bin Allahverdi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzmû’t-tevkîrde karye-i 

merkûmenin sığırların ra’y iden Seyyid Ebûbekir bin ‘Ömer mahzarında da’vâ ve 

takîr-i kelâm idüp  târîh-i kitâbdan on sekiz gün mukaddem karye-i merkûmede on 

dört dönüm buğday ve on dönüm arpa ve bir dönüm burçağımı mezbûr Ebûbekir ra’y 

itdikleri sığırları basdırup küllî zarar itdirmişdir su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûr Ebûbekir cevâbında fî’l-vâki’ mezbûrun buğday ve arpa ve burçağını sığırlar 

basdı deyu ikrâr itmeğin müslümânlar üzerine varup zararını tahmîn eyledikden 

sonra tazmîne mezbûr çobana tenbîh bir le mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-âhir 

1081 / 29 Ağustos 1670). 
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‘Abdullah Halîfe el-imâm, Ahmed bin ‘Alî, İsma’îl bin Receb, Mehmed bin 

Cemâl. 

  

101-3 Vasî Ta’yîni 

Vesâyet-i Ramazân  /  Lil-sıgâr Hadîce ve Râzıye ve Râbi’a. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem vefât iden el-Hâc Mehmed’in sulbiye sagîre kızı Hadîce ve Râziye ve 

Râbi’a’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrdan intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve 

hıfza ve sâ’ir vâki’ olan umûr-ı şer’iyelerini görivirmeğe bir vasî ve lâzım ve mühim 

olmağın ‘ammileri râfü’l-kitâb Ramazân Çelebi mukaddem ve müstakîm olmağla 

kıbel-i şer’den vasî ve diğer ‘ammileri Mustafâ nâzır nasb ve ta’yîn olundukda anlar 

dahî vesâyet ve nezâret-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te’ahüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-âhir 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 27 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi, Zehrü’l-meşâyih 

‘Abdulhalîm Efendi, es-Seyyid Sinân Çelebi, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed, el-Hâc Velî 

bin Ahmed, el-Hâc ‘Abdî bin Mustafâ, Mahmûd Çelebi bin Mehmed, Hasan bin 

Hasan. 

 

101-4 Muhâla’a İçin Vekâlet Verme 

Fî’l-asl Yalvaç nâm kasabadan olup hâlâ mahmiye-i Konya’da Türbe-i 

Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Fâti bint-i Mustafâ nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid Bektâş Çelebi bin Îvâd huzûrunda ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan zevcim Ahmed bin Yaramış nâm 

kimesne beni muhâla’a iderse zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan onbin 

akçe mehr-i mü’eccelimden ve nafaka-i ‘iddet ve me’ûnet-i süknâmdan ve kendiye 

virdiğim cümle akçemden ve ekl ve şurb olan eşyâmdan ve zevciyete müte’allık 

cemî’ da’vâmdan fâriğ olduğumu ikrâra ve i’tâ-i hüccete tarafımdan mezbûr Seyyid 

Bektâş Çelebi’yi vekîl nasb ve ta’yîn eyledim didikde ol dahî vekâlet-i merkûmeyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(12 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 29 Ağustos 1670). 

‘Abdî Beşe (bin) Hüseyin, ‘Osmân bin Mehmed, Velî bin Nebî. 

 

102-1 İnşa Edilen Havuza Su Akıtıması İçin İzin Verilmesi 

Mahmiye-i Konya’da Ferhûniye Mahallesi sâkinlerinden a’lemü’l-‘ulemâ’i’l-

‘izâm fazîletlü Mûsâ Efendi’nin vekîl-i şer’îsi olan Hâcı Nûrullah ibn Hâcı ‘Abdî 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İbrahîm Çelebi ibn Hâcı Şa’bân 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilim mûmâ-ileyh Mûsâ 

Efendi’nin mülkü olan Şâdi Beg Hamamı suyundan mezkûr İbrahîm Çelebi mülk 

menziline müceddeden binâ eylediği havzuna cârî olmak üzere vekâletim hasebiyle 

bir masura su virdim mukâbesinde ‘âcilen mezbûr İbrahîm Çelebi yedinden kırk keyl 

buğday aldım ve be-her sene hamam-ı mezbûrun su cârî olan künklerine top çekmek 
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içün beşer esedî guruş dahî virmek üzere mezbûr İbrahîm Çelebi kabûl eyledi 

ba’de’l-yevm hamam-ı mezbûr suyundan mezkûr İbrahîm Çelebi’nin menzilinde 

vâki’ havzuna bir masura su cârî olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (10 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 27 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân Beşe, Fahrü’l-meşâyih Mehmed 

Efendi ibn Emrullah Efendi, Mehmed Halîfe (bin) Hâcı Sinân, İbrahîm (bin) Hâcı 

Sâlih, Hâcı Mehmed (bin) Hâcı Mustafâ, Zîdetü’l-kuzât ve’s-sâdât es-Seyyid 

Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı Nakîbü’l-eşrâf. 

 

102-2 Aşyâ ve Hayvan Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden ‘Osmân Beşe ibn Yûsuf meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede hâlâ subaşı olan Mehmed Ağa mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan bir gülce ve iki kara kılıç ve 

bir kalkan ve bir köhne siyah aba ve bir köhne alaca ve bir kırmızı köhne centiyân ve 

bir heğbeyi eğeri ve bir kır bargir üzerine kumaşlar bundan akdem Atbazarı Kapusu 

taşrasında vâki’ câmi’ önünde olan mefâzî önüne bargiri bağlamışlar ben gelüp ba’zı 

kimesnelerden su’âl eylediğimde subaşı-i mezbûr bu bargiri alup giderken gavga 

olmağla bırağup gitmiş dimeler ile hâlâ eşyâ-i mezbûru ve bargiri teslîm eyledim 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed Ağa eşyâ-i mezbûru ve bargiri 

alup kabz eyledim deyu ikrâr itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sânî ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 

29 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi ibn Mevlûd, Zehrü’l-kuzât el-Hâc 

Mustafâ Efendi ibn İsma’îl, es-Seyyid Süleymân Çelebi el-imâm, Ca’fer Beşe (bin) 

Hâcı Velî, Mehmed Beşe (bin) Sevindik. 

 

102-3 Hırsızlık Da’vâsı 

Ereğli ahâlisinin hüccetleridir. 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân sâhibü’l-‘izz 

ve’l-‘unvân sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahü te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin 

taraf-ı ‘âlîlerinden husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn olunan Mahmûd Ağa 

müzâheretiyle Vilâyet-i Rum-ili’nden el-Hâc Hüseyin Ağa meclis-i şer’-i şerîfe 

Kasaba-i Ereğli sükkânından Debbâğhâne’den el-Hâc Mustafâ ibn ‘Abdusselâm ve 

Hamza Beşe ve Mahmûd ve ‘Abdî ibn-i Kör Ramazân ve ‘Alî bin Uzun ‘Osmân ve 

‘Avratoğlu Mustafâ ve Cin ‘Alîoğlu ‘Alî ve Uyuzlu Mustafâ bin Mehmed ve 

Ebûbekir bin İbrahîm ve Hasan bin Ahmed ve el-Hâc İbrahîm bin Hasan ve Usta 

İlyâs bin Bayram ve Seyyid Velî ve es-Seyyid Mahmûd ve Ca’fer Dede ibn Halîl ve 

Satılmış bin Yûsuf ve Mehmed ibn el-Hâc Ahmed ve Yavaşça Ahmed bin Süleymân 

ve ‘Alî Beşe ibn Bahâdır ve Mehmed ibn el-Hâc Makbûl ve el-Hâc ‘Abdullah ve el-

Hâc ‘Alî ibn el-Hâc Mûsâ ve Mehmed Ağa ibn ‘Abdusselâm ve hemşiresi 

Hayrünnisâ ve Mehmed bin Hüseyin ve Haydar Beg ibn ‘Ömer ve Nebî Ağa ve 

Muharrem Ağa ibnâ ‘Abdusselâm ve ‘Arabân ‘Alî bin Mustafâ ve Mehmed Hızır ve 

Hüseyin bin Mehmed ve Mehmed Efendi yetimleri ve Kömec İmâmı ‘Alî Halîfe ve 
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Çayırlı Hüseyin ve Derviş ‘Abdulbâkî bin Halîl ve ‘Alî Çelebi ibn Âhi ve Mahmûd bin 

‘Ömer nâm kimesneleri ihzâr ve mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp hâlâ 

hacc-ı şerîfden gelürken Kasaba-i merkûmeye nüzûl eylediğimde gice ile beşbin 

guruşluk incü ve emti’a ve akmeşem sirka olunup ‘ale’s-sabâh boş sebetim bağçeler 

arasında bulunmağla kasaba-i merkûme ahâlisini mazınna ittihâz iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn kimesneler cevâblarında mezkûr el-Hâc Hüseyin 

Ağa hacc-ı şerîfden gelürken kasaba-i merkûmeye nüzûl idüp incü ve emti’a ve 

akmeşesi zâyi’ olup sebetini boş bulmuşlar lâkin biz almadık ve alanı bilmeziz deyu 

cevâb virmeleriyle mezbûr el-Hâc Hüseyin Ağa talebiyle âsitâne-i sa’âdete varup 

ahvâlini i’lâm eyledikde fermân-ı ‘âlî gelince mezbûrûn kimesneleri biri birine kefîle 

virildikde anlar dahî fermân-ı ‘âlî sâdır olunca bir birimizin nefsine ve hîn-i 

mütâlebede meclis-i şer’-i şerîfe ihzârına kefîl olduk didiklerinde mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf  (14 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 31 Ağustos 1670). 

Fakîhdede Mahallesi imâmı Mûsâ Hoca, el-Hâc ‘Osmân mi’mârbaşı, Bağrı 

Mahallesi imâmı Hüseyin Halîfe, Mustafâ bin Mûsâ Hoca. 

 

103-1 Hırsızlık Da’vâsında Sulh 

Katır da’vâsında sulh. 

Bozkır Kazâsı sâkinlerinden Mehmed bin Ebûbekir nâm kimesne tarafından 

husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan ve Hasan bin 

Ebûbekir şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan İsma’îl Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzmü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî ibn el-Hâc Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilim mezbûr Mehmed’in bundan akdem bir re’s katırı 

zâyi’ hâla mezbûr ‘Alî yedindedir deyu da’vâ ve taleb eylediğimde bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr ‘Alî yedinden vekâletim hasabiyle onaltı esedî 

guruş alup kabz eyledim zikr olunan katır da’vâsına müte’allık hak ve ‘alâkam 

kalmadı ba’de’l-yevm bir tarîkle da’vâ olursa lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve 

makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (15 Rebî’ü’l-

âhir 1081 / 1 Eylül 1670). 

Dilâver Beg ibn Ca’fer, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

103-2 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin el-Hâc 

Nûrullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb Mustafâ 

Beşe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı 

Hâcı Nasrullah mülkü ve bir tarafı Hâcı Sâlih mülkü ve tarafeyni mezbûr Mustafâ 

Beşe mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve havlu ve on puşta bağımı mezbûr Mustafâ 

Beşe’ye yirmi guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ Beşe yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 
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bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (15 Rebi’ü’l-âhir 1081 / 1 Eylül 1670). 

Mustafâ Çelebi (bin) Mahmûd, Mûsâ Çelebi (bin) ‘Îsâ, Kadrî (bin) Şa’bân, 

‘İvaz (bin) el-Hâc Nûrullah, İhve İsma’îl. 

 

103-3 Şikâyet da’vâsı 

‘İzzetlü mütesellim ağaya Fazlı Beg husûsuçün virilen hüccetdir. 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahü te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi 

olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Eski-il Kazâsı’na tâbi’ Eğin nâm karye ahâlisinden el-Hâc Receb 

bin Hızır ve Ya’kûb bin Aydın ve ‘Alî ibn el-Hâc Muharrem ve Kaya bin ‘Alî ve 

‘Abdusselâm ibn el-Hâc Oruç ve el-Hâc Sevindik ibn İnsân ve ‘Abdulgaffâr ibn el-

Hâc ‘Alî nâm kimesneler mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp bundan akdem karye-i 

mezbûre kurbunda Karakavak nâm mevzi’de bir mürâhık süvâr yoluna giderken 

karye-i mezbûreden Fazlı Beg nâm kimesnenin oğlu ‘Ömer nâm kimesne önüne 

geçüp ve mâ-beynlerinde cenk ve cedel olup ol takrîb ile mürâhık-ı mezbûr gâ’ib 

olmuş deyu mesmû’um olmağın mezbûrlar bu cânibe gelüp su’âl eylemişidim bu 

husûs içün mezkûr Fazlı Beg mütesellim-i mezkûr bizim kırksekizbin akçemiz aldı 

deyu hilâf-ı inhâ etmesiyle emr-i şerîf almış husûs-ı mezbûr mezkûrlardan su’âl 

olunup takrîrleri tahrîr ve yedime virilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

mezbûrlar cevâblarında fî’l-hakîka karye-i mezbûre kurbunda vâki’ Karakavak nâm 

mevzi’de bir mürâhık süvâr yol üzere giderken karye-i mezbûre sâkinlerinden Fazlı 

Beg’in oğlu ‘Ömer nâm emred rast gelüp mürâhık-ı mezbûra sen kaçmışsın deyu 

tama’a düşüp ahz eylemek murâd eylediğikde biri birleriyle cenk ve cedel idüp  

mezkûr ‘Ömer’i mürâhık-ı merkûm mecrûh eylediğini yine kazâ-i mezbûra tâbi’ 

Bağlıca nâm karyeden Receb bin Sinân ve Sevindik bin ‘Arefe karye-i mezbûreye 

gelüp haber virdiklerinde biz daha atımıza süvâr olup ve mevzi’-i mezbûra varup 

mezkûr ‘Ömer’i mecrûh bulduğumuzda mürâhık-ı merkûmun ardına düşüp ahşama 

denk kovup gice karanusunda izin yitirüp ve ‘avdet idüp köye geldiğimizde 

mütesellim-i mezbûr adem gönderüp vâki’-i hâli su’âl eyledikde kendimiz Konya’ya 

varup ‘alâ vukû’a haber  virdik mütesellim-i mezbûr bu husûs içün mezkûr Fazlı 

Beg’den su’âl itmeyüp ve bir akçe ve bir habbe almamış iken mezkûr Fazlı Beg 

âsitâne-i sa’âdete varup mütesellim-i mezbûr bizim kırksekizbin akçemizi aldı deyu 

hilâf-ı inhâ şikâyet eyleyüp emr-i şerîf getürmüş bu husûsa mezkûr Fazlı Beg’i biz 

vekîl itmedik ve mütesellim-i mezbûr ile bu husûsa müte’allık asla da’vâ ve 

nizâ’ımız yokdur ba’de’l-yevm husûs-ı mezbûra müte’allık bizden bir da’vâ sudûr ve 

zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde mâ-

vaka’a bi’t-tabb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf  (14 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 31 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi bin Mevlûd Beşe, Zehrü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ 

Efendi ibn İsma’îl, el-Hâc ‘İvaz Ağa ibn Hüseyin, Hasan Ağa ibn ‘Alî, Hüseyin Ağa 

ibn ‘Alî, Ahmed Ağa ibn ‘Osmân. 
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104-1 Ölüm Tesbiti 

Mahmiye-i Konya’da Hocabeg Mahallesi sâkinlerinden râfı’atü’l-kitâb Râbi’a 

nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde babası Mûsâ Halîfe mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  geçen sene zevcim Hâcı Mehmed bin Muslî hacc-ı 

şerîfe gitmek murâd eyledikde gelince benim nafaka ve kisvemi virmeğe babam 

mezbûr Mûsâ Halîfe’yi vekîl eylemişdi hâlâ nafaka ve kisvemi taleb iderin su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mûsâ Halîfe cevâbında fî’l-vâki’ mezbûr Hâcı 

Mehmed zevcesi merkûme Râbi’a’nın nafaka ve kisvesini gelince virmeğe beni vekîl 

eyledi lâkin mezbûr Hâcı Mehmed hacc-ı şerîf yolunda ‘Alâ nâm karyeye gelicek gün 

yol üzerinde vefât eylemiş deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk merkûme Râbi’a 

zevci mezbûr Hâcı Mehmed’in vefât eylediğini münkir olucak mezbûr Mûsâ 

Halîfe’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden olup 

Medrese Mahallesi sâkinlerinden Hâcı Hasan bin Kuvlu ve Nişantaş Mahallesi’nden 

İmâm Mûsâ Halîfe ibn Halîl Hoca nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında biz şâhidiz ki Seydişehri nâm kasabadan olup 

bizim ile sonrasına hacda olan Hâcı Mehmed ve oğlu Hâcı Mustafâ sâlifü’z-zikr 

‘Alâ’ya nüzlûl eyledikde merkûme Râbi’a’nın zevci mezkûr Hâcı Mehmed yol 

üzerinde vefât eyledi meyyitini biz gördük deyu huzûrumuzda şehâdet idüp bizi 

istişhâd eylediler ki iktizâ iderse lisânımızdan şehâdet eyleyesiz didiler biz dahî 

böyle bilüp lisânlarından vech-i meşrûh üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın 

ibrâz olunan fetvâ-yı şerîfede Zeyd ve ‘Amr ve Bekir âhar diyârda fevt oldu biz 

gördük deyu Hâlid’e ve Beşir’e haber virmeğin varın diyârında fevtine şehâdet iden 

diseler Hâlid ve Beşir’in Bekir’in fevtine şehâdetleri şer’an mesmû’a olur mu e1-

cevâb olur deyu buyurulmağın ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (16 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 2 Eylül 1670). 

Fahrü’l-eşbâh Murtazâ Ağa, Hâcı ‘Abdusselâm (bin) ‘İvaz Hoca, Süleymân 

Halîfe (bin) Mahmûd, Hâcı ‘Osmân aşçı, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

104-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinlerinden Habîb bin Receb nâm 

şâb meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Halîl Beşe ibn Karakaş 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde vâki’ bir 

tarafı ‘Osmân Beşe mülkü bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı Köse Hüseyin 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir ahur ve 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr Halîl Beşe’ye râyic-i fî’l-vakt altıbinsekizyüz 

akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Halîl Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(14 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 31 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-a’yân Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Şa’bân bin Mehmed, Bedel bin 

Mehmed, Mevlûd (bin) Mahmûd, İbrahîm (bin) İsma’îl. 
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104-3 Mülk Satışı (Kahvehane Satışı) 

Mahmiye-i Konya zeylinde Sâhibyakası nâm mahalle sâkinlerinden el-Hâc 

Mahmûd bin Yûsuf meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-

müderrisîn ‘Îsâ Efendi ibn Yahyâ Efendi mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem Merâm’da vâki’ Yukaru Kahve dimekle ma’rûf 

bir bâb kahvehânemi mûmâ-ileyh ‘Îsâ Efendi’ye altıbinbeşyüz akçeye bey’ ve teslîm 

ve kabz-ı semen idüp  yedine hüccet-i şer’iye  virdikden sonra sâlifü’z-zikr 

kahvehâneyi ecr-i misli ile bey’ eyledim deyu da’vâ sadedinde olup bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mûmâ-ileyh ‘Îsâ Efendi yedinden on iki keyl buğday 

alup kabz eylemişidim hâlâ dahî da’vâ eylediğimde vesâtat-ı müslimîn ile mûmâ-

ileyh ‘Îsâ Efendi yedinden iki keyl buğdayı dahî alup kabz eyledim min ba’d da’vâ 

ve nizâ’ım hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîkle 

da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-

‘ışrîn min Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 11 

Ağustos 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Mûsâ Halîfe ibn ‘Abdulkerîm, 

Mehmed Çelebi bin Eymir, Mahmûd Halîfe ibn Süleymân, el-Hâc Mehmed bin 

Mustafâ. 

 

105-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Pürçüklü Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed 

Beşe’nin sulbî oğlu Ramazân ve karındaşı ve sulbiye kızı Ümmühânî asâleten ve 

sagîre kızı Havvâ’nın kıbel-i şer’den mansûb vasîsi olan vâlidesi Hadîce bint-i 

Mahmûd nâm hatun vesâyeten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

Molla Mustafâ ibn Mûsâ Hoca mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp mahmiye-i merkûme kazâsına tâbi’ Gödene nâm karyede Bezciönü nâm 

mevzi’de vâki’ bir tarafı Hâcı Mahmûd mülkü ve bir tarafı Süleymân ve Hasan 

mülkleri ve bir tarafı Usta Kara mülkü ve bir tarafı cibâl ile mahdûd eşcârı müştemil 

dört tahta bağımı mukeddemâ babamız mezbûr Mehmed Beşe hâl-i sıhhatinde 

Lârendeli ‘Abdulganî Beşe’ye rehn virüp mukâbelesinde ikibinüçyüz akçe almışidi 

hâlâ bağ-ı mezbûru zarûret-i deyn içün ba’de’l-müzâyede ve inkıtâ’ü’r-rağbe yevm-i 

vukû’-ı bey’de semen-i misli olan râyic-i fi’l-vakt ikibinaltıyüz akçe ile meclis-i 

mübâya’ada müzâya’a olan bir kabza fulûsa mezbûr Molla Mustafâ’ya bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Molla Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf  (15 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 1 Eylül 1670). 

Musa Hoca (bin) ‘Abdulkerîm, es-Seyyid Mevlûd Çelebi (bin) es-Seyyid 

Hüseyin, Bektâş Dede, Mustafâ bin Ramazân, Bostân. 
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105-2 Emânet Verilen Mal Karşılığı Mülk Alma 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden Halîl bin ‘Alî meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb diğer Halîl bin ‘Abdulkerîm mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mukeddemâ babam ‘Alî hâl-i sıhhatında mezbûr Halîl’e 

bir kalice ve bir kemer sîm kuşak ve bir seccâde ve bir köhne kilim emânet vaz’ 

eylemiş deyu da’vâ eylediğimde bi- tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh Hatîb 

nâm karyede mukeddemâ mezbûr Halîl’e bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eylediğim 

bağı içinde vâki’ dört ceviz ağacını alup kabûl ve kabz eyledim ba’de’l-yevm zikr 

olunan kalice ve kuşak ve seccâde ve kilim ve sâlifü’z-zikr bağa müte’allık da’vâ ve 

nizâ’ım ve hak ve ‘alâkam kalmadı zimmetini ibrâ eyledim bu husûsa müte’allık 

da’vâ edersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf  (17 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 3 Eylül 1670). 

Mustafâ Halîfe (bin) Derviş, Hâcı Ahmed (bin) ‘Îsâ, Hüseyin (bin) Hasan, 

Ahmed Efendi (bin) Hâcı Velî. 

 

105-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

İsma’îl  /  bey’-i menzil  /  Mehterbaşı ‘Alî Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhbeği Mahallesi sâkinlerinden İsma’îl bin ‘Osmân 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî Ağa ibn Mehmed 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Pîr 

Hoca mülkü ve bir tarafı el-Hâc Yûsuf mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve iki tabhâne ve bir kilar ve bir izbe ve 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘Alî Ağa’ya beş sene mukaddem beşbinikiyüz 

akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî Ağa yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(14 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 31 Ağustos 1670). 

‘Abdurrahman Çelebi, ‘Alî Beşe, Seyyid Ahmed Çelebi, el-Hâc Yûsuf bin 

‘Abdullah, Mahmûd bin Mehmed. 

 

105-4 Fi’l-i Şenî’ Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Sille nâm karye 

sâkinlerinden Döğenci veled-i Bolad nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb İsma’îl bin Süleymân nâm şâb 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem sulbî 

sagîr oğlum hâzır-ı bi’l-meclis olan Hüsrev harmanda yaturken gice ile fi’l-i şenî’ 

kasdıyla mezbûr İsma’îl gelüp sagîr-i mezbûr Hüsrev’in donunu çözüp te’addî eyledi 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine 

istihtâf itmeğin târîh-i kitâbdan iki gün mukaddem gice ile harmana varup sagîr-i 

mezbûr Hüsrev’in donunu çıkarmadığına mezbûr İsma’îl’e yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mezbûr İsma’îl’in keyfiyet-i 
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hâli ahâli-i karyeden su’âl olundukda ‘Abdurrahman Halîfe el-imâm ve Çavuş 

Mustafâ ibn ‘Abdullah ve ‘Îsâ bin Mustafâ nâm kimesneler mezbûr İsma’îl kendi 

hâlindedir deyu hüsn-i hâlini ihbâr idüp kefîl olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 3 Eylül 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, Fahrü’l-a’yân Hasan Beşe el 

mütevelli, ‘Ömer Beşe (bin) Hâcı Mehmed, Halîl Beşe (bin) Karakaş. 

 

106-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Karaciğân Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm ve Receb ibnâ 

Şa’bân asâleten ve sagîr karındaşları Halîl ve sagîre kız karındaşları Rahîme’nin 

kıbel-i şer’den vasîleri olan mezbûr İbrahîm vesâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin ‘Abdî mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp  Sürücü Zokağı’nda vâki’ bir tarafı İbrahîm mülkü ve tarafeyni 

tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Ebûbekir mülkü ile mahdûd iki bâb evi ve havluyu 

müştemil üç tahta bağımızı mezbûr Mehmed’e kırkbeş esedî guruşa bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûr kırkbeş guruşu mezbûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (16 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 2 Eylül 1670). 

Ebûbekir (bin) Hâcı Mehmed, Mehmed Dede (bin) Seyyid Fazlı, Mevlûd (bin) 

Hâcı, Receb (bin) Mehmed, ‘Alî (bin) Himmet, Velî (bin) Nûrullah, Nûrullah (bin) 

Mehmed. 

 

106-2 Mülkiyet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘osmânrûmî Mahallesi sâkinlerinden râfi’atü’l-kitâb 

Emîne bint-i Hasan nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Mustafâ bin Hasan ve İbrahîm bin Hâcı 

Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan oğlu Mustafâ Çelebi meclis-i şer’-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde diğer oğlu İbrahîm mahzarında bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp  mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Hâcı Nûrullah mülkü ve bir tarafı 

‘Alî mülkü ve bir tarafı diğer ‘Alî mülkü ve bir tarafı mezbûr İbrahîm mülkü ile 

mahdûd bir oda ve bir örtme ve bir izbe ve bir mikdâr havluyu mukeddemâ Hızır 

nâm kimesnenin mülkü olup babamız fevt oldukdan sonra vâlidemiz merkûme Emîne 

mezbûr Hızır’a nikâh ile varup mezbûr Hızır dahî fevt olmağla menzil-i mezbûr irsen 

vâlidem merkûme Emîne’ye intikâl idüp bugüne gelince zabt idüp zikr olunan oda ve 

izbe ve örtme hedm olup yeri hayât olmağla mezbûr İbrahîm menziline muttasıl 

olmağla zabt murâd ider su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İbrahîm menzil-

i mezbûr mezkûr Hızır’dan intikâl etme vâlidesi merkûme Emîne’nin mülkü 

olduğunu ikrâr idüp  lâkin menzil-i mezbûr bir tarîk ile benim olmadığına merkûme 

Emîne’ye yemîn teklîf olunsun didikde merkûme Emîne meclis-i şer’de gelüp yemîn 



 

 

222 

itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî’ü’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (2 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 19 Ağustos 1670). 

Hâcı Mustafâ (bin) Hasan, İbrahîm (bin) Hâcı Mehmed, Molla ‘Alî el-imâm, 

Hamza (bin) Mahmûd ve gayruhum. 

 

106-3 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sahrâ Nâhiyesi’ne tâbi’ Efe nâm karye 

sâkinelerinden Şahbâz bint-i ‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb Mûsâ bin Durmuş mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp zevcim mezbûr Mûsâ ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla 

zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i 

‘iddetim ve me’ûnet-i süknâm mukâbelesinde mezbûr Mûsâ yedinden binikiyüz akçe 

alup kabûl ve kabz eyledim ve zimmetinde olan altıbuçuk guruşumu dahî aldım kabz 

eyledim zevciyete müte’allık min ba’d da’vâ ve nizâ’ım hak ve ‘alâkam kalmadı 

ba’de’l-yevm mezbûr Mûsâ’dan bir tarîk ile da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 Rebî’ü’l-

âhir 1081 / 29 Ağustos 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi Sarâç-zâde, Sefer bin Mehmed, es-

Seyyid ‘Abdulhay Çelebi (bin)Mahmûd Efendi. 

 

106-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin 

Mustafâ ve vâlidesi Râbi’a bint-i Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ül-kitâb Derviş Hasan ibn Derviş Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahmiye-i merkûmede Çilingirler Sûku’nda vâki’ bir tarafı Seyyid Ahmed 

Çelebi dükkânı ve bir tarafı bizim mülkümüz ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

zemîninin be-her sene Dârü’ş-şifâ Vakfı’na sekiz akçe icâresi olan bir bâb 

dükkânımızı mezbûr Derviş Hasan’a râyic-i fi’l-vakt ikibinbeşyüz akçeye bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Derviş Hasan yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 4 Eylül 1670). 

el-Hâc Mehmed bin Hasan, Receb bin ‘İvaz, ‘Abdullah bin ‘Alî, el-Hâc Hasan 

bin ‘Alî. 

 

107-1 Mülkiyet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid Süleymân Çelebi ibn Oruç ve 

hemşiresi Satı meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Cemîle bint-i 

Mûsâ nâm hatun mahzarında her biri da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp Kozağaç nâm 

karyede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olup vâlidemiz Hadîce 
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Hatun’dan bize intikâl iden bir kıt’a bağı ben âhar diyârda olup hemşirem dahî da’vâ 

itmemekle merkûme Cemîle zabt eylemiş su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl 

merkûme Cemîle cevâbında bağ-ı mezbûru mezbûrân Seyyid Süleymân ve Satı’nın 

vâlideleri merkûme Hadîce Hatun altmış sene mukaddem karye-i merkûmede sâkin 

Mehmed Dede’ye bey’ ve teslîm idüp ol dahî babam Mûsâ’ya bey’ ve teslîm idüp 

babam mezbûr Mûsâ’dan bana ve karındaşım Ebûbekir’e intikâl idüp kırk senedir 

mâlikâne merkûmân Seyyid Süleymân ve Satı muvâcehelerinde zabt iderin deyucek 

gıbbe’l-istintâk mezbûrân Seyyid Süleymân ve Sâtı inkâr itmeğin merkûme 

Cemîle’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Hâcı bin 

İbrahîm ve Mustafâ bin Mahmûd ve Şa’bân bin Süleymân nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ sâlifü’z-zikr bağı 

merkûme Cemîle kırk ve elli senedir mâlikâne mezbûrân Seyyid Süleymân ve Satı 

Hatun muvâcehelerinde zabt ve tasarruf ider ve mezbûr Seyyid Süleymân Çelebi bir 

kere Burusa’ya vardı ancak altı ay mikdârı âhar diyârda oldu bu güne gelince da’vâ 

eylemediler merkûme Cemîle’ye babasından intikâl eyledi bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı’a olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûrân Seyyid Süleymân ve Satı 

men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Rebî’ü’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 4 Eylül 1670). 

‘Ömer Beşe ibn el-Hâc Mehmed, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

107-2 Küfür Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa’îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi’ nefs-i Sa’îd nâm 

karye sâkinlerinden Mehmed bin Ahmed nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Hüseyin Beşe ibn Muslî mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm 

idüp mezbûr Hüseyin Beşe tarlamda ulafımı yolup ben niçün yolarsun didiğimde 

benim dîn ve îmânıma ve ‘avratıma şetm idüp ve kolumu darb ve mecrûh eyledi 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin Beşe cevâbında mezbûr 

Mehmed’in bir mikdâr ulafını yoldum dîn ve îmân ve ‘avratına şetm eylemedim ol 

benim ‘avratıma şetm eyledi deyucek gıbbe’l-istintâk mezbûr Mehmed merkûm 

Hüseyin Beşe’nin ‘avatına şetm deyu inkâr itmeğin mezbûr Hüseyin Beşe’den 

takrîrine muvâfık beyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr-ı ‘acz idüp istihlâf 

itmeğin mezbûr Hüseyin Beşe’nin ‘avratına şetm eylemediğine mezbûr Mehmed’e 

yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘âşir min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (1 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 27 Ağustos 1670). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş. 

 

107-3 Muhallefât Teslim Alımını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Bağ-ı Evliyâ Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i Hâcı 

Mehmed nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i (merkûme) 

sâkinlerinden zübdetü’l-a’yân râfi’ü’l-kitâb ‘Abdulbâkî Ağa tarafından tasdîka vekîl-

i şer’îsi olan Mehmed Beg ibn Mustafâ mahzarında ikrâr ve takîr-i kelâm idüp  sadrî 

oğlum Ca’fer Beşe ibn Mustafâ Cezîre-i Girid’de vefât idüp anda beşbinsekizyüz 



 

 

224 

akçelik muhallafâtını mûmâ-ileyh ‘Abdulbâkî Ağa zabt idüp  meblağ-ı mezbûrun 

sekizyüz akçesini techîz ve tekfîne harc ve sarf idüp bâkî kalan beşbin akçeyi mûmâ-

ileyh ‘Abdulbâkî Ağa yedinden bi’t-temâm alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(20 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 6 Eylül 1670). 

Mehmed Beşe (bin) Sevindik, ‘Osmân Beşe (bin) Yûsuf, Hasan Beşe (bin) 

Ebûbekir, Hasan (bin) Mustafâ, Sâlih (bin) Hasan. 

 

107-4 Fi’l-i Şenî’ Da’vâsı 

İşbu hilâl-ı mestûr olan husûsun istimâ’ ve tahrîri içün Dîvân-ı Karaman’a 

varup bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ hazretleri huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda mahmiye-i 

Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinlerinden sâhibü’s-sifr Vartan veled-i Kâbil nâm 

emred meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda işbu Mehmed Beşe mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp bugün ba’de’l-‘asrn ben evime giderken mezbûr Mehmed Beşe bana 

yapışup kendi evine idhâl murâd eyledikde ben feryâd eyledimde müslümânlar gelüp 

halâs eylediler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden İmâm es-Seyyid Süleymân Halîfe ibn es-Seyyid Ahmed 

ve es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn Mahmûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki’ ba’de’l-‘asr mezbûr Vartan zimmî evine 

giderken merkûm Mehmed Beşe yapışub kendi evine idhâl murâd iderken biz varup 

elinden halâs eyledik bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (2 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 19 Ağustos 1670). 

Hâcı Ebûbekir bin ‘Abdulkâdir, Ahmed Çelebi (bin) Nasrullah, Hâcı Süleymân, 

el-Hâc ‘Ömer serdâr, ‘Alî Beşe (bin) Halîl. 

 

108-1 Vasî-i Muhtarlık Da’vâsı (Vasiyet) 

Topal Hüseyin  /  Limyeli Mehmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin bin Halîl 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed Çelebi ibn Ebûbekir 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem vefât iden zevcem Nesli nâm 

hatunun bir sîm kemer kuşak ve bir Haleb atlası kaftan ve bir çift altun küpe ve on 

sekiz sîm düğme ve bir alaca seccâde ve bir dârâyî zıbun ve iki tor ve bir peştemâl ve 

bir köhne yektâ ve bir sahanını alup zabt eylemiş taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed Çelebi cevâbında merkûme Nesli Hatun hasta iken 

cümle eşyâsını bey’ idüp  semeninden techîz ve tekfîn ve sâyir mesârif-i mu’tâdeye 

harc ve sarfa vasiyet idüp müslümânlar huzûrunda beni vasî-i muhtâr eyledi ben dahî 

vesâyeten merkûmenin bir alaca seccâdesini ve bir dârâyî zıbun ve bir boğası kaftan 

ve iki tor ve bir peştemâl ve bir sahınını binyüzaltmış akçeye bey’ idüp  meblağ-ı 

mezbûrun binyirmibeş akçesini techîz ve tekfînine ve bâkî yüzotuzbeş akçesini 

yedisinde ma’kûlâta harc ve sarf eyledim bunlardan mâ’adâ bir nesnesini bey’ ve 



 

 

225 

zabt eylemedim ve bir akçesi bende kalmadı deyucek gıbbe’l-istintâk mezbûr 

Hüseyin merkûme Nesli’nin vasiyetini ve vasî-i muhtâr eylediğini inkâr itmeğin 

mezbûr Mehmed Çelebi’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden ‘Ömer bin ‘Osmân ve Halîl bin ‘Abdî ve Hatîb Mehmed Halîfe nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ merkûme Nesli hasta iken zikr olunan eşyâsını bey’a ve semenini techîz ve 

tekfînine ve sâ’ir mesârif-i mu’tâdeye harca vasiyet eyledi ve bizim huzûrumuzda 

mezbûr Mehmed Çelebi’yi vasî-i muhtâr eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle oldukdan sonra 

eşyâ-i merkûmeyi ziyâdeye bey’ eylemediğine ve bundan ziyâde almadığına ve bâkî 

bir akçe kalmadığına mezbûr Mehmed Çelebi’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin bî-vech mu’ârazadan mezbûr Hüseyin 

men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min Rebî’ü’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 4 Eylül 1670). 

Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin Mahmûd, ‘İvaz bin (boş). 

  

108-2 Hırsızlık Da’vâsı 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân sâhibü’l-‘izz 

ve’l-‘unvân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yeşâ hazretleri tarafından 

subaşı olan Mehmed Ağa müzâheretiyle Eski-il Kazâsı’na tâbi’ Ahmedî nâm karye 

sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Şa’bân bin Mahmûd meclis-i şer’-i şerîfe karye-i 

merkûmeden Memi bin Şa’bân nâm kimesneyi ihzâr ve mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan on gün mukaddem ben koyunlarım yanımda iken gece ile 

mezbûr Memi evim açup içinden bir dakım sîm düğme ve bir Burusa âyinesi ve bir 

köhne Ermenak sarığımı almış ba’dehu mezbûr Memi’nin babası Şa’bân zikr olunan 

âyine ile bir dakım düğmeyi oğlu elinden alup bana teslîm eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr babası mezbûr Şa’bân ihzâr-ı şer’ ve su’âl 

olundukda zikr olunan âyine ve bir dakım sîm düğmeyi oğlum mezbûr Memi 

yedinden aldım mezbûr Şa’bân’a teslîm eyledim deyüp ve karye-i merkûme 

ahâlisinden mezbûr Memi’nin keyfiyet-i hâlî su’âl olundukda Fazlı Beg ibn Ahmed 

ve Hasan Beşe ibn Murtazâ ve İmâm Ahmed Halîfe ibn Sefer nâm kimesneler li-

ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mezbûr Memi’nin 

aklında haft vardır bu iş elinden gelür ba’de’l-yevm mezbûr Memi karye-i 

merkûmede oturursa biz oturmazız deyu ihbâr itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf ( 

22 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 8 Eylül 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Hamza (bin) Hâcı Mahmûd, 

‘Alî Çelebi (bin) Murâd. 

 

108-3 Hırsızlık İsnâdı İle Alınan Mâlların Geri Alınması 

Türkmanlar  /  Subaşı. 

Türkman tâ’ifesinden Behlivânlı Cemâ’ati’nden Süleymân ve Ebî ibnâ Hasan 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan 

râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp eshâb-ı ağrâzdan 
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ba’zı kimesneler bizim içün hırsuzdur deyu kelimât eylemeleriyle mezbûr Mehmed 

Ağa bizi ahz murâd eyledikde bir kır bargir ve bir kezlic? ve iki kara kılıç ve bir 

kaftan ve bir heğbe ve bir siyah aba ve bir köhne alaca aba ve bir centiyân ve bir 

eğerimizi almış idi bizi teftîş ve su’âl eyledikden sonra zikr olunan bargiri ve kezlic? 

ve iki kılıç ve bir kaftan ve bir heğbe ve bir siyah aba ve bir köhne aba ve bir 

centiyân ve eğerimizi mezbûr Mehmed Ağa yedinden alup kabz eyledik bâkî bir 

habbemiz kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 8 Eylül 1670). 

Hamza bin el-Hâc Mehmûd, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî Çelebi bin Murâd. 

 

109-1 Ölüm Keşfi (Tüfenk İle Öldürülen Kimsenin Keşfi) 

Keşf-i Sarı İmâm. 

Mahmiye-i Konya’da Bınârî Mahallesi’nden olup Yaka nâm mevzi’de hâlâ 

bağında sâkin Mehmed nâm şâb meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp bu 

gice babam Sarı İmâm dimekle ma’rûf Mehmed Halîfe ibn Süleymân bağımızda 

yatsu namâzı edâ iderken havlumuzda dört def’a hırsızlar taş atmağla babam mezbûr 

Mehmed Halîfe evimiz havlusuna çıkup hırsızları tecessüs iderken havlumuz kapusu 

tarafından hırsızlar tüfenk ile babamın başının sağ cânibinde sakal başından darb ve 

mecrûh idüp ol cerâhatdan sabâha karîb vakitde vefât eyledi cânib-i şer’den üzerine 

varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur didikde savb-ı şer’den Mevlânâ 

‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman refı’ü’l-kadr ve 

‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ hazretleri tarafından husûs-ı mezbûra 

mübâşir ta’yîn olunan çavuşlar kethüdâsı Murtazâ Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile mevzi’-i mezbûrda maktûl-i mezbûrun bağına varup a’zâ ve 

cevârihine ba’de’l-keşf nazar olundukda fî’l-vâki’ mezbûr Mehmed Halîfe’nin 

başının sağ tarafında sakalı başından tüfenk ile darb ve mecrûh olup vefât eylediği 

mu’âyene ve müşâhede olundukdan sonra sulbî kebîr oğulları Mehmed ve Mustafâ ve 

kebîre kızları İsmîhân ve Hadîce ve zevcesi Fâtıma takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz 

müteveffâ-yı mezbûrun katline müte’allık mevzi’-i mezbûrda vâki’ bağât ashâbından 

ve mahalle-i merkûme ahâlisinden bir ferdin sun’ ve te’addîleri olmamağla da’vâ ve 

nizâ’ımız yokdur didiklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba’dehu 

meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 10 Eylül 1670). 

es-Seyyid Mazhar Çelebi bin Seyyid Mehmed, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin 

İdris, İbrahîm Çelebi bin Seyyid Pîrî Çelebi, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Seyyid Mehmed, 

Ahmed Ağa ibn İbrahîm, Mehmed Halîfe bin ‘Osmân, Mustafâ Çelebi ibn Mehmed 

Beg, ‘Osmân bin Ken’ân, Yahyâ Beg ibn İbrahîm, Derviş Ahmed bin Pîrî Mehmed, 

‘Alî bin Süleymân. 

 

109-2 Mîrâs Da’vâsı 

Mahmûd’un vârislerinin vekîli Mehmed  /  Satılmış Beg. 
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Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan 

Mahmûd’un verâseti sulbiye sagîre kızı Fâtıma ile zevce-i metrûkeleri Ümmü ve 

Sâkine nâm hatunlara münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra 

sagîre-i merkûmenin kıbel-i şer’den mansûb vasîsi olan ‘Abdî Beşe ibn Süleymân 

vesâyeten ve merkûme Sâkine tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şe’iye ile ‘ârifân olan Mehmed ibn el-Hâc İbrahîm ve Velî bin 

Hamza şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Mehmed bin Mustafâ 

vekâleten ve merkûme Ümmü tarafından kezâlik şâhidân-ı mezbûrân şehâdetleriyle 

şer’an vekâleti sâbite olan zevci mezbûr ‘Abdî Beşe vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Satılmış Beg ibn Hâbil mahzarında bi’l-vekâle ve 

bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  müteveffâ-yı mezbûr Mahmûd’un karındaşı 

Şa’bân mukeddemâ Uğvâr Seferi’nde Osurgan Cengi’nde vefât idüp muhallefâtı otuz 

guruş itmekle mezbûr Satılmış Beg zabt eylemiş idi zikr olunan otuz guruş karındaşı 

mezbûr Mahmûd’a isâbet idüp mezbûr Mahmûd’dan mûrisleri kızı sagîre-i merkûme 

Fâtıma ile zevceleri merkûmetân Ümmü ve Sâkine’ye isâbet itmeğin sâlifü’z-zikr 

otuz guruşu mezbûr Satılmış Beg yedinden bi’t-temâm alup kabz eylediler bir akçe 

ve bir habbe kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 11 Eylül 1670). 

Mustafâ Beşe ibn Süleymân, Hasan Çelebi bin Muharremşâh, el-Hâc Mehmed 

Beşe ibn el-Hâc Hüseyin, Şa’bân Beşe arpacı, Ahmed bin İbrahîm. 

  

109-3 Talâk Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Râbi’a bint-i Hâcı Ahmed nâm hatun meclis-

i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıkan zevci olan râfi’ü’l-kitâb Mûsâ bin ‘Îsâ 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukeddemâ mezbûr Mûsâ beni tatlîk 

itmekle zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan yirmialtıbin akçe mehr-i 

mü’eccelimi ve mu’accelim olan eşyâları taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Mûsâ cevâbında bin yetmiş yedi senesinde merkûme Râbi’a vech-i 

meşrûh üzere da’vâ idüp mukeddemâ mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden 

ve me’ûnet-i süknâsından fâriğ olduğunu isbât idüp yedime hüccet-i şer’iye 

almışidim deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı 

hücceti merkûme Râbi’a münkire olucak mezkûr Mûsâ’dan mazmûn-ı hüccete 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mustafâ bin Mahmûd ve Hâcı 

Nûrullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ bin yetmiş yedi senesinde merkûme Râbi’a vech-i meşrûh 

üzere mehr-i mü’eccelini ve nafaka-i ‘iddetini ve me’ûnet-i süknâsını da’vâ ve taleb 

eyledikde merkûm Mûsâ mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i ‘iddetinden ve me’ûnet-i 

süknâsından fâriğa olduğunu isbât idüp işbu kırâ’at olan hüccet tahrîr olunup 

muvâcehesinde mezbûr Mûsâ yedine vaz’ olundu mazmûn-ı hüccete biz şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı’a olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûre Râbi’a men’ bir le mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (22 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 8 Eylül 1670). 
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Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi, Zehrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn Durmuş, 

Mustafâ (bin) Mahmûd. 

 

110-1 Nafaka Takdîri 

Mahmiye-i Konya’da Topraklık Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hâcı bin 

Mustafâ nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp hâlâ hücremde 

olan sagîr Hüseyin’e ve sagîre Mü’mine’ye babaları Yûsuf mâlından nafaka ve kisve 

bahâ takdîr olunmak taleb iderin didikde hâkim-i mevki’-i müstetâb sagîrân-ı 

mezbûrâna babaları mezbûr Yûsuf mâlından her birine yevmî üçer akçe nafaka ve 

kisve bahâ takdîr idüp ‘inde’l-ihtiyâc istidâne ve vakt-ı zaferde rücû’a mezbûr 

Hâcı’ya izn bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min 

Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 8 Eylül 1670). 

Hâcı ‘Osmân mi’mârbaşı, Mehmed bin Mustafâ, Dâvud (bin) Memi, Yûsuf 

(bin) Nebî. 

 

110-2 Mîrâs Taksîmi 

Fi’l-asl mahmiye-i Konya’dan olup Turgud Kazâsı’na tâbi’ Ağzıkaralar nâm 

karyeden iken tarîk-i hacda vefât iden el-Hâc Mahmûd’un verâseti ‘ammisi oğlu 

fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi ve diğer ‘ammisi oğlu 

İsma’îl bin Celâsin ve zevce-i metrûkesi Ebe bint-i İbrahîm ve kız karındaşları ‘Aynî 

ve ‘Âyşe’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra mezbûr 

Ahmed Efendi asâleten ve merkûmetân ‘Aynî ve ‘Âyşe tarafından husûs-ı âtiyyü’z-

zikri ikrâra vekîl olup merkûmetânı ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan mezbûr Ahmed 

Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi ve Mahmûd bin Mustafâ şehâdetleriyle şer’an 

vekâleti sâbite olan Mehmed bin Hâbil vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde mezbûrân İsma’îl ve Ebe Hatun taraflarından tasdîka vekîl olup Mustafâ bin 

Şenlik ve ‘Alî Beg ibn el-Hâc Begbegi şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Kulu 

Beg ibn Sinân Beg mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisimiz müteveffâ-yı mezbûrun hacc-ı şerîfden gelürken yanında mevcûd olup 

kassâm defterinde Konya’da tahrîr olunan eşyâsını ve otuz re’s koyun ve iki re’s 

öküz ve bir merkeb dahî alup bi-tarîki’t-tehârüc kabûl ve kabz idüp müteveffâ-yı 

mezbûrun cümle ‘akârât ve menkûtâtından bize isâbet iden hissemize müte’allık hak 

ve ‘alâkamız kalmadı ba’de’l-yevm bir tarîkle menkûlât ve ‘akârât ve devvâb ve 

nukûduna müteallık da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle 

olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (26 Rebî’ü’l-âhir 

1081 / 9 Eylül 1670). 

Hızır bin Mahmûd, Mustafâ bin İbrahîm, Süleymân bin İbrahîm, Kasâb Çopur, 

‘Abdullah bin Budak. 

  

110-3 Talâk Olmadığını İspatlama 

Râzıye  /  Mustafâ. 
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Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Râzıye bint-i 

Mustafâ nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb 

Mustafâ bin Mehmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp tarîh-i kitâbdan bir ay 

mukaddem mahalle-i merkûmede sâkin ‘Aynî nâm hatunun elli dirhem keten ipliği 

zâyi’ olmağla bana iftirâ ve mazınna itmekle zevcim mezbûr Mustafâ eğer bu iplik 

sende çıkarsa benden üç talâk boş ol dimişidi ipliği ben almadım ve bende 

çıkmamağla talâk vâki’ olmadığına zevcim mezbûr Mustafâ fetvâ-yı şerîfe almış 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında fî’l-vâki’ târîh-i 

kitâbdan bir ay mukaddem merkûmenin elli dirhem ipliği zâyi’ olup zevcem 

merkûme Râziye’yi mazınna itmekle eğer bu iplik sende çıkarsa benden üç talâk boş 

ol dimişidim iplik zevcemde çıkmamağla talâk vâki’ olmadığına fetvâ-yı şerîfe aldım 

deyu ibrâz idüp bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı dürer bârında Zeyd’in 

zevcesi Hind’i Bekir mazınna ittihâz idüp Zeyd Hind’e eğer ol eşyâ sende çıkarsa üç 

talâk benden boş ol deyüp ol eşyâ Hind’de çıkmadıkça Hind Zeyd’den boş olur mu 

el-cevâb olmaz deyu buyurulmağın ihtiyâten şartını iplik çıkarsa deyu ta’lîk idüp 

âhar vecihle şart eylemediğine mezbûr Mustafâ’ya ve ipliği almadığına ve kendide 

çıkmadığına merkûme Râziye’ye yemîn teklîf olundukda anlar dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîfe mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (26 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 9 Eylül 1670). 

Hüsâm Beg ibn Hasan, Zekeriyâ ibn Derviş, ‘Alî bin ‘Abdulkerîm, Ahmed bin 

Mustafâ. 

 

110-4 Vasî Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan el-Hâc Kâsım Beşe ibn ‘Osmân nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Üveys ve 

sagîre kızları Esmâ ve Fâtıma ve ‘Âlime’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i 

şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâyir vâki’ olan umûr-ı 

şer’iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın üvey babaları râfi’ü’l-

kitâb Yahyâ bin Mustafâ nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağın kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımelerini edâya te’ahüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 

Rebî’ü’l-âhir 1081 / 12 Eylül 1670). 

Şa’bân Halîfe el-imâm, Hâcı Receb (bin) İlyâs, Hâcı ‘İvaz (bin) Hâcı Mehmed, 

Ramazân (bin) Mahmûd. 

 

111-1 Mîrâs 

Fi’l-asl mahmiye-i Konya’da olup Turgud Kazâsı’nâ tâbi’ Ağzıkaralar nâm 

karyeden iken tarîk-i hacda vefât iden Hâcı Mahmûd’un verâseti ‘ammisi oğlu 

fahrü’l-müdderisîn Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi’den ve diğer ‘ammisi 

oğlu İsma’îl bin Celâsin ve zevce-i metrûkesi Ebe bint-i İbrahîm ve kız karındaşları 

‘Aynî ve ‘Âyşe’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra 

mezbûrân İsma’îl ve Ebe Hatun taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup 
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Mustafâ bin Şa’bân ve ‘Alî Beg ibn Hâcı Begbegi şehâdetleriyle şer’an vekâleti 

sâbite olan Kulu Beg ibn Sinân Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

merkûmetân ‘Aynî ve ‘Âyşe taraflarından tasdîka vekîl olup merkûmetânı ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi ve Mahmûd bin 

Mustafâ şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Mehmed bin Hâbil ve mezbûr 

Ahmed Efendi mahzarlarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı 

mezbûr Hâcı Mahmûd’un ‘akâr ve menkûlât ve devvâb ve nukûdundan irs-i şer’î ile 

mezbûrân Ahmed Efendi’ye ve merkûmetân ‘Aynî ve ‘Âyşe’ye intikâl iden hisse-i 

şâyi’aları mukâbelesinde bi-tarîki’t-tehârüc müteveffâ-yı mezbûrun Konya’da tahrîr 

olan kassâm defterindeki eşyâsıyla otuz re’s koyun ve iki re’s öküz ve bir merkeb 

virüp teslîm idüp anlar dahî alup kabûl ve kabz eylediler defterde mestûr olan eşyâyı 

ve koyunlar ve öküzler ve merkebi zabt eylesün didiler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (26 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 9 Eylül 1670). 

Hızır bin Mahmûd, Mustafâ (bin) İbrahîm, Süleymân (bin) İbrahîm, Kasâb 

Cebûr, ‘Abdullah (bin) Budak, Süleymân (bin) Mahmûd. 

  

111-2 Sulh Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Kozağaç nâm 

karyede fevt olan Ahmed Beşe’nin sulbî oğlu Bedel nâm şâb meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Velî ve İsma’îl ibnâ 

Mahmûd nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp babam 

müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’in karye-i merkûmede vâki’ Eymirgâzi Bağı dimekle 

ma’rûf ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd olan bağını mukaddemâ ben sagîr 

olman ile mezbûrân Velî ve İsma’îl zabt idüp ben taleb eylediğimde mezbûrân Velî 

ve İsma’îl zikr olunan bağı baban mezbûr Ahmed müslümânlar huzûrunda vasiyet 

idüp bağ-ı mezbûr bey’ olunup dört sehmin biri oğlum Bedel ve üç sehmi techîz ve 

tekfînime harc ve sarf olsun dimekle karındaşın ve karye-i merkûm mescidi imâmı 

bağ-ı mezbûru bize üçbinsekizyüz akçeye bey’ ve teslîm idüp dokuzyüz akçesini 

benim içün sana virildi ve bâkîsi kendi techîz ve tekfîne sarf olundu deyu cevâb 

virmekle araya muslihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-hükkâm fehvâsı üzere ‘âmil 

olup binüçyüzaltmışdört akçe üzere ‘akd-ı sulh inşâ eylediklerinde ben dahî sulh-ı 

mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr binüçyüzaltmışdört akçeyi 

mezbûrân Velî ve İsma’îl yedlerinden alup kabûl ve kabz idüp bağ-ı mezbûrda 

‘alâkam kalmadı mâlikâne zabt ve tasarruf eylesünler didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Rebî’ü’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (26 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 9 Eylül 1670). 

Receb (bin) ‘Abdusselâm, Mustafâ (bin) ‘Abdullah, İsma’îl (bin) Mehmed, 

Hasan (bin) Mehmed, Hüseyin (bin) İbrahîm, Yûsuf (bin) Ca’fer, Hamza. 

 

111-3 Mülk Satışı (Ahır Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Hasan bin 

Üveys nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Üveys’in kıbel-i şer’den mansûb vasîsi olan 

Hızır bin Mahmûd meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ 
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Çelebi ibn es-Seyyid ‘Ömer mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı Hasan mülkü ve 

tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir ahur ve bir örtme ve 

havluyu müştemil be-her sene mahalle-i merkûme mescidi vakfına on akçe icâresi 

olup sagîr-i mezbûrun mülkü olan menzili ta’mîre iktidârı olmamağla mezbûr Seyyid 

Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt dörtbinbeşyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 11 Eylül 1670). 

İmâm Süleymân Halîfe (bin) Mehmed, ‘Abdî (bin) Mustafâ, Hasan (bin) Ali, 

Mehmed (bin) Hüseyin, Şa’bân (bin) ‘Îsâ, Hüseyin (bin) Himmet. 

 

112-1 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya’da Cedîd Kurb-ı Borda Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm 

Çelebi ibn ‘Abdulhalîm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfı’atü’l-

kitâb Râbi’a bint-i ‘Ömer nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem 

merkûme Râbi’a ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla 

zimmetimde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’ecceli ve nafaka-i ‘iddeti 

ve me’ûnet-i süknâsı içün ikibinakçe virüp merkûme Râbi’a alup kabûl ve kabz idüp 

bir sîm kuşak da’vâsından fâriğ olup ve sagîr oğlum Mehmed’i bilâ nafaka ve kisve 

beslemek üzere râzıye olup zevciyete müte’allık cümle da’vâsından fâriğ olup 

zimmetimi ibrâ eyledikden sonra ben dahî merkûmede olan cümle eşyâmdan fâriğa 

olup merkûme Râbi’a’yı muhâla’a eyledim ba’de’l-yevm ‘iddeti münkazıye 

oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (15 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 1 Eylül 1670). 

Hâcı Şa’bân (bin) el-Hâc Velî, Hâcı Mahmûd (bin) Mehmed, Mehmed bin 

Ebûbekir, Hamza bin Mahmûd. 

 

112-2 Sulh  Da’vâsı 

Safiye  /  sulh  /  Seyyid Mehmed. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Safiye bint-i Budak nâm hatun meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sadrî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb es-Seyîd Mehmed Çelebi ibn 

es-Seyyid Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğlum mezbûr Seyîd 

Mehmed üzerine cânib-i şer’den takdîr ve tahrîr olunan yedi senelik nafakam ve 

babası zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan mehr-i mü’eccellim ve 

muhallefât ve ‘akârâtından bana isâbet iden sümün hissem ve sâ’ir hukûk-ı şer’iyem 

mukâbelesinde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr Seyyid Mehmed 

Çelebi yedinden yüzaltmışiki bağtalı bir sîm kemer kuşak ve bir incülü saçlık ve altı 

aykılı bir altun saçağı alup kabûl ve kabz idüp  mâ’adâ hakkımdan fâriga olup 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledim bâkî hak ve ‘alâkam kalmadı didikde mezbûr Seyyid 

Mehmed Çelebi dahî vâlidem merkûme Safıye’de benim dahî vechen mine’l-vücûh 
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hak ve ‘alâkam yokdur zimmetini ibrâ ve iskât eyledim didikde tarafeynin rızâlarıyla 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-evvel li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-evvel 1081 / 17 Eylül 1670). 

es-Seyyid ‘İvaz Çelebi bin es-Seyyid Bâyezîd, es-Seyyid Mustafâ Çelebi bin 

es-Seyyid ‘İvaz, es-Seyyid ‘İvaz Çelebi bin Kademeri, el-Hâc ‘Osmân mi’mârbaşı, 

‘Osmân Beşe ibn Hasan. 

 

112-3 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Havvâ’nın vârisleri Mehmed Ağa ve Hasan Ağa  /  Emîne’nin vasîsi Halîl Beg. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

vefât iden Havvâ bint-i Siyâvuş Ağa’nın inhisâr üzerine vârisleri karındaşı Mehmed 

Ağa ve zevci Hasan Ağa ibn ‘Alî asâleten ve kızı Fâtıma tarafından bey’-i âtiyyü’l-

beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân 

olan mezbûr Mehmed Ağa ve Velî Beg ibn Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti 

sâbite olan babası mezbûr Hasan Ağa vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Emîne bint-i Mûsâ nâm sagîrin vasîsi olan Halîl Beg ibn 

İbrahîm mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

mûrisemiz müteveffât-ı mezbûre Havvâ techîz ve tekfîn ve sâ’ir mesârif-i 

mühimmesine vasiyet eylediği tahte’l-kal’a boğazında vâki’ tarafeyni tarîk-i ‘âmm 

ve bir tarafı Şeyh ‘Ömer dükkânı ve bir tarafı Mehmed Ağa mülkü ile mahdûd 

zemîninin Na’lçacı Medresesi Vakfı’na be-her sene doksan akçe icâresi olan bir bâb 

ekmek dükkânını sagîre-i merkûme Emîne’ye otuz esedî guruşa bey’ ve teslîm ve 

kabz-ı semen eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt 

ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi’ min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Cemâziye’l-

evvel 1081 / 19 Eylül 1670). 

Ahmed Halîfe ibn Bektâş, Mustafâ Çelebi bin Pîrî Beşe, ‘İvaz bin Mustafâ, 

Hüseyin bin Hasan, Mehmed bin Şa’bân, Memiş bin Mustafâ. 

 

112-4 Nafaka Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Dînkeş Mahallesi sâkinelerinden Râziye bint-i Mustafâ 

nâm hatun meclis-i şer’-i şerîf vâcibü’t-teşrîfde Bordabaşı Mahallesi’nden ‘Ömer bin 

‘Alî mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yedi sene mukaddem 

zevcim Uzun ‘Alî âhar diyâra gitmek murâd eyledikde mezbûr ‘Ömer’i nafaka ve 

kisvemi virmeğe vekîl eylemiş idi hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr ‘Ömer târîh-i mezbûrda mezkûr Uzun ‘Alî merkûm Râzıye’nin nafaka 

ve kisvesini virmeğe beni vekîl eyledi lâkin üç sene mukaddem müfettiş olan ‘izzetlü 

ve sa’âdetlü Ferhâd Pâşâ hazretleri Tosya’da mezbûr Uzun ‘Alî’yi hırsız deyu katl 

eylemiş deyucek gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden olup hâlâ mahmiye-i merkûmede mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-

kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘Alî Pâşâ hazretleri ağalarından es-Seyyid İbrahîm Ağa ibn es-

Seyyid Mehmed ve el-Hâc Ramazân bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki’ mezbûr Râzıye’nin zevci 

mezbûr Uzun ‘Alî’yi üç sene mukaddem Tosya’da müfettiş olan sa’âdetlü Ferhâd 
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Pâşâ hazretleri katl eyledi biz meyyitini gördük bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a 

olmağın mâ-vak’a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevm-i gurre-i Cemâziye’l-ûlâ sene 

1081 (1 Cemâziye’l-evvel 1081 / 15 Eylül 1670). 

İbrahîm Halîfe bin ‘Ömer, ‘Abdurrahman Beg (bin) ‘Abdî, Hamza bin 

Mahmûd. 

  

113-1 Mîrâstan Hissesini Alma Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinelerinden iken fevt olan Havvâ 

bint-i Siyâvuş Ağa nâm hatunun verâseti sadrî kızı Fâtıma ve li-eb karındaşı 

Mehmed Ağa ve zevci Hasan Ağa’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm 

oldukdan sonra mezbûr Mehmed Ağa meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfî’ü’l-

kitâb kendi tarafından asîl ve kızı merkûme Fâtıma tarafından vekîl-i şer’îsi olan 

babası mezbûr Hasan Ağa mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz 

müteveffât-ı merkûme Havvâ’nın menkûlât ve ‘akârâtını beynimizde müslümânlar 

huzûrunda tevzî’ ve taksîm eylediğimizde benim hissem iki sahan ve mahalle-i 

merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd menzilinin içerisinde 

vâki’ iki oda ve bir yazlık ve havlu düşüp ve mezbûrân Hasan Ağa ve Fâtıma 

hisselerine bir leğen ve bir el ıbrığı ve el leğeni ve dört sahan ve bir tepsi ve bir sini ve 

bir fağfûr kâse ve taşrada vâki’ bir oda ve bir ahur ve bir samanlık ve sandıkda vâki’ 

bağçe düşüp taksîm-i mezbûru kabûl ve kabz idüp mezbûrân Hasan Ağa ve 

Fâtıma’ya isâbet iden eşyâ ve menzil ve bağçede benim ‘alâkam yokdur mâlikâne 

mutasarrıf olsunlar didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Cemâziye’l-

evvel 1081 / 21 Eylül 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn el-Hâc Ahmed Efendi ibn Bektâş, Velî Beg ibn Mehmed, 

Şeyh ‘Ömer Efendi ibn Mûsâ, Hâcı Mustafâ (bin) Bayram, Mehmed (bin) Şa’bân, 

Hüseyin Çelebi (bin) Hasan, ‘Alî Çelebi (bin) ‘Osmân. 

 

113-2 Su Anlaşmazlığı Da’vâsı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olmağın savb-ı 

şer’den Mevlânâ ‘Abdurrahman Efendi irsâl olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile mahmiye-i Konya’da Debbağhânede vâki’ Yatıkbaş 

Havlusu’na varup ‘akd-ı meclis-i şer’ eylediklerinde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Sefer bin 

Ebûbekir ve el-Hâc bin Nasrullah meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda işbu el-Hâc Hasan bin 

Yahyâ mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp Debbağhâne’de vâki’ Âhioğlu ve 

Salmanoğlu dükkânları dimekle ma’rûf mülkümüz olan debbâğhâne dükkânında 

isti’mâl olunan su ki belle ta’bîr olunur kadîmden zikr olunan su kırk senedir 

sâlifü’z-zikr Yatıkbaş Havlusu’na cârî olagelmişiken hâlâ mezbûr el-Hâc Hasan 

mâni’ olur su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc Hasan zikr olunan 

belle havlu-i mezbûra cârî olageldiğini inkâr itmeğin mezbûrân el-Hâc Sefer ve e-

Hâc Mehmed’den takrîrlerine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

el-Hâc ‘Ömer Beşe ibn ‘Osmân ve el-Hâc Receb bin İlyâs ve ‘Abdurrahman ibn el-

Hâc Ca’fer ve el-Hâc Muharrem ibn Hasan ve el-Hâc Çırak ibn el-Hâc Mehmed ve 
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Velî Beg ibn Nebî ve el-Hâc Gâzi ibn el-Hâc ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûrân el-Hâc Sefer 

ve el-Hâc Mehmed’in dükkânlarında isti’mâl olunan belle ta’bîr olunan su kırk 

senedir işbu Yatıkbaş Havlusu’na cârî olagelmişdir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a 

olduğunu mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp 

‘alâ vukû’a haber virmeğin ke’l-evvel icrâsına hükm bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-evveli li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 20 Eylül 1670). 

el-Hâc Mûsâ bin Himmet, el-Hâc Halîl bin el-Hâc Mehmed, Kâsım bin Gubât. 

 

113-3 Şikâyet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden râfı’ül-kitâb es-Seyyid 

Mustafâ Çelebi bin (boş) meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Şahin bin 

‘Abdullah nâm mu’tak mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp dünkü gün Eski 

Bazar Sûku’ndan ben dükkânıma gelürken mezbûr Şahin atla ardımdan gelüp bindiği 

ata beni basdırup ayaklamağla ön dişimin yukarısından bir dişim çıkdı ve dilim 

mecrûh oldu su’âl olunup takrîri tahrîr ve dişim ve mecrûh olan dilim keşf olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Şahin cevâbında fî’l-vâki’ dünkü gün ben 

ata binüp gelürken Eski Bazar Sûku’nda atım ürküp ben zabtına kâdir olamadım 

mezbûr Seyyid Mustafâ Çelebi’yi basup çiğneyüp bir dişi çıkdı deyu bi-tav’iha ikrâr 

itmeğin mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min 

Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Cemâziye’l-evvel 1081 / 17 Eylül 

1670). 

Mehmed Çelebi bin Hâcı İbrahîm, Seyyid ‘Abdullah Çelebi (bin) Seyyid 

Mustafâ, Süleymân Çelebi (bin) Mehmed, İsma’îl bin Mustafâ, Hâcı ‘Osmân (bin) 

Hüseyin, Mustafâ (bin) Mahmûd, Receb Çelebi (bin) Hâcı ‘Abdurrahman. 

 

114-1 Şarab İçilmesinin ve Meyhânelerin Yasaklandığı Hakkında Emir 

Sultân-ı a’zâm ve Sâffân-ı ekrem zıllullahi te’âlâ fahrü’l-‘âlem mevlâ-i 

mülûkü’l-‘Arab ve’l-‘Acem hâfız-ı dîn-i kavî hâmî şer’-i nebevî Sultânü’l-Gâzi 

Mehmed Hân haledallahu eyyâm-ı devletuhu ilâ yevmi’l-mîzân hazretleri ‘umûmen 

bilâd-ı İslâmiye’de vâki’ ümmü’l-cinâyet olan hamrın bey’ ve şirâsı ve kasâbât ve 

beledânda mücma’ fıska ve elh-i fücûr ve menba’-i fesâd ve şürûr olan meyhâneler 

münhedim ve bi’l-külliye asâr-ı şurb-ı hamr mün’adem olmak üzere hatt-ı hümâyûn 

sa’âdet makrûn mûcibince emr-i ‘âlîşân vârid olup bin seksen bir Cemâziye’l-

evvelinin sekizinci günü mahmiye-i Konya’ya vâsıl oldukda sicil-i mahfûza kayd ve 

mazmûn-ı şerîfi üzere mahmiye-i merkûmede ve Eyâlet-i Karaman’da hedm ve kal’i 

fermân olunan meyhâneler ol sâ’at hedm ve kal’ ve mücma’-i nâs olan esvâk ve 

mahallâtda nidâ-i ‘âmm olunup ‘azametlü ve şevketlü pâdişâh-ı ‘âlempenâh 

hazretlerinin eyyâm-ı ‘adâletlerinde şer ve fesâd bi’l-külliye merkû‘ olup icrâ-yı 

merâsim şer’-i mübeyyen ve ihyâ-yı sinîn Seyyidü’l-mürselîn kılınmayup ber-mûcib-

i fermân-ı hümâyûn mâ-hüve’l-vâki’ ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-

evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Cemâziye’l-evvel 1081 / 17 Eylül 1670). 
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Kıdvetü’l-müdakkıkîn Mustafâ Efendi el-müftü-i bi-medîne-i Konya, 

Zübdetü’l-meşâyihü’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi, Mefhârü’l-kuzât Mehmed 

Efendi bin Süleymân Beşe, Fahrü’l-meşâyih Ahmed ibn Hâcı Velî, Kıdvetü’l-kuzât 

Ebûssu’ûd Efendi, ‘Umdetü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Fahrü’l-hutebâ 

‘Abdulkâdir Efendi ibn Mahmûd Efendi. 

 

114-2 Darb ve Küfür Da’vâsı 

Hasan Çelebi  /  Şa’bân. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden râfi’ü’l-kitâb Hasan Çelebi ibn el-Hâc Mûsâ 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Şa’bân bin Halîl Beşe mahzarında da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem ‘Alemdâr nâm karyede 

vâki’ harmanım yerinde dururken mezbûr Şa’bân bana Bakkal Mustafâ’nın 

buğdayını sen şehre niçin götürürsün puşt ve kekez deyu şetm idüp ve öğendire ile 

kendi ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan zevcesi Kamer nâm hatun darb eylediler su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Velî bin ‘Abdurrahman ve Mehmed bin Mevlûd nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan 

dört gün mukaddem ‘Alemdâr nâm karyede harman yerinde mezbûr Şa’bân mezkûr 

Hasan Çelebi’ye puşt ve kekez deyu şetm eyledi ve öğendire ile darb eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-‘âşir min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (10 Cemâziye’l-

evvel 1081 / 25 Eylül 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, ‘Abdurrahman Çelebi bin Emrullah Efendi, 

İbrahîm Beşe bin Mehmed, Hamza bin Mahmûd. 

 

114-3 Darb Da’vâsı 

Mustafâ Beşe  /  Sanân zimmî. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal’a Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Beşe ibn 

‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhib-i sifr Sanân veled-i Gürcü 

nâm zimmî muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Sanân zimmî bağda 

kapusu önünde beş gün mukaddem benim yakamı yırtdı ve hırsız didi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihlâf itmeğin 

târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem kapu önünde mezbûr Mustafâ Beşe’nin yakasını 

yırtup ve hırsız deyu şetm eylemediğine Hazret-i ‘Îsâ ‘aleyhisselâma nâzil olan 

İncil’e yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm 

itmeğin mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-evvel li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Cemâziye’l-evvel 1081 / 21 Eylül 1670). 

Fahrü’l-a’yân Murtazâ Ağa, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî bin Murâd. 

 

114-4 Vasînin Hisse Teslîmi 

Kâsım Beşe’nin oğullarının vasîsi Yahyâ  /  Hâcı Şa’bân. 
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Mahmiye-i Konya’da Debbâğhâne Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

medîne-i Halebü’ş-şehbâ’da müsâfiren vefât iden el-Hâc Kâsım Beşe ibn ‘Osmân’ın 

sulbî sagîr oğlu Üveys ve sagîre kızları Esmâ ve Fâtıma ve ‘Âlime’nin kıbel-i şer’den 

mansûb vasîleri olan üvey babaları Yahyâ bin Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Şa’bân bin Velî mahzarında bi’l-vesâye ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp vasîleri olduğum sagîrûn-ı mezbûrûnun babaları mezbûr el-Hâc 

Kâsım Beşe mukeddemâ medîne-i mezbûrede vefât eyledikde medîne-i merkûme 

kâdısı müteveffâ-yı mezbûrun mâlından tahsîl idüp  Konyalı el-Hâc Mehmed’e 

teslîm eylediği yüzelli esedî guruşu mezbûr el-Hâc Mehmed’in Haleb’de vefâtından 

sonra mezkûr el-Hâc Şa’bân alup kabz eylemişidi hâlâ mezbûr el-Hâc Şa’bân zikr 

olunan yüzelli esedî guruşu bana virüp teslîm idüp ben dahî vesâyetim hasebiyle alup 

kabz eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbb’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-evvel 1081 / 23 Eylül 1670). 

el-Hâc Velî bin Ahmed, el-Hâc Mustafâ ibn el-Hâc Hızır, el-Hâc ‘Osmân bin 

İbrahîm, Ramazân bin Mahmûd, Ahmed Çelebi bin Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin 

Mustafâ, Bayram Çelebi bin el-Hâc ‘Ömer. 

 

115-1 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

fevt olan Ahmed bin ‘Alî nâm kimesnenin sulbî sagîr kızları ‘Âyşe ve Marzıye’nin 

kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Hüseyin bin Ahmed meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Eyûb Beşe ibn Yûsuf mahzarında bi’l-vesâye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp sagîrân-ı merkûmetânın Debbağhâne’de Âhi dükkânında vâki’ 

kıbleten Derviş Mehmed mülkü ve garben Hüseyin mülkü ve şimâlen ve şarken Âhi 

dükkânı ile mahdûd bir bâb odaları babaları müteveffâ-yı mezbûrun düyûn-ı 

müsbetesinin zarûreti içün dellâla virilüp sâyir menkûlâtından vefâ ider şey’i 

olmamağla bey’-i men yezîd olunup rağbât-ı nâs münkatı’a oldukdan sonra hak-ı 

karârı olan otuz esedî guruş mezbûr Eyûb Beşe’ye dükkân-ı mezbûru bey’-i bât-ı 

sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Eyûb Beşe yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’-i eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tadîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 27 Eylül 1670). 

Dâvud Çelebi (bin) Emrullah, Emrullah (bin) Mustafâ Çelebi, Hâcı Hasan (bin) 

Yahyâ, Hüseyin (bin) Hâcı Mehmed, Bayram (bin) Hızır. 

 

115-2 Borç İçin Mülk Satışı 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

vefât iden Ahmed bin ‘Alî nâm kimesnenin sulbî sagîr kızları ‘Âyşe ve Râzıye’nin 

kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Hüseyin bin Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde sagîretân-ı merkûmetânın ‘ammileri râfi’ü’l-kitâb İbrahîm bin ‘Alî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagiretân-ı merkûmetânın ben vasîleri iken 
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‘ammileri mezbûr İbrahîm emvâl ve erzâk ve bağçe zabt idüp ve dâyinlerini deynini 

virüp hâlâ ben da’vâ ve taleb eylediğimde mahalle-i merkûmede vâki’ inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olan bir tahta bağını bana virüp teslîm idüp ve beyni-

mizde ma’lûm ba’zı eşyâsı dahî virüp ve mahalle-i merkûmeye olan on yedi guruş 

deynini edâ idüp ve el-Hâc Hasan’a olan yirmi sekiz guruş deynini ben mâl-ı 

eytâmdan virecek oldum bakî bir şeyi kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (12 Cemâziye’l-evvel 1081 / 27 Eylül 1670). 

Dâvud Çelebi (bin) Emrullah, Emrullah (bin) Mustafâ, Hâcı Hasan (bin) 

Yahyâ, Hüseyin (bin) Hâcı Mehmed. 

 

115-3 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Kıbrıs Cezîresi sâkinlerinden Hüseyin bin ‘Abdullah meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri veled-i Meyho nâm hekîm 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  benim kasığım yarık olmağla bana za’af târî 

olup mezbûr Dimitri’nin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır 

ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan kasığım yarığı ne vecihle 

eyüce olması mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillah-i 

te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem bana ecel târî olup vefât 

idersem fevtime müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm 

tarafından mezbûr rencîde olunmaya didiği mâ-vaka’ bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 27 Eylül 1670). 

Fahrü’l-a’yan Mehmed Ağa, Hamza bin Mahmûd, Ken’ân Beg muhzırbaşı, ‘Alî 

bin Murâd. 

 

115-4 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya’da Kaymakahmed Mahallesi sâkinlerinden ‘Âyşe bint-i es-

Seyyid Sinân Çelebi nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzmü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-

kitâb Mehmed bin ‘Alî tarafından tasdîka vekîl olup İbrahîm bin Mehmed ve 

Süleymân bin Hasan şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan karındaşı Yûsuf 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mezbûr Mehmed ile beynimizde 

hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh 

olan otuzbin akçe mehr-i mü’eccelim ve nafaka-i ‘iddetim ve me’ûnet-i süknâmdan 

ve kuşağımdan ve esvâbımdan fâriga olup ve zevciyete müte’allık cemî’ da’vâmdan 

fâriga olup zimmetini ibrâ ve iskât eylediğimde ol dahî beni muhâla’a idüp kat’-ı 

‘alâka eyledi min ba’d da’vâ ve nizâ’ım kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık 

bir tarîkle da’vâ idersem le’de’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya 

didikde gı’bbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-evvel 1081 / 3 Ekim 

1670). 

Hâcı Beg ibn Ahmed, es-Seyyid Hâcı Çelebi bin Ahmed, Süleymân bin 

Ahmed, Mustafâ bin Ahmed. 
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116-1 Tüfek İle Yaralanan Kimsenin Keşfi 

Mahmûd Çelebi  /  Keşf-i maktûl ‘Alî  /  Yûsuf Beg-zâde. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Mahmûd Çelebi ibn (boş) 

meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ İnedolu 

dimekle ma’rûf çiftlikde sâkin ‘Alî Çelebi ibn Mustafâ Çelebi nâm kimesne harman 

yerinde dururken târîh-i kitâbdan bugün mukaddem dört nefer atlu gelüp konak 

isteyüp mezbûr ‘Alî Çelebi durun size buralığa etmek getireyim dimekle içlerinden 

biri tüfenk ile mezbûr ‘Alî Çelebi’nin sağ omuzu başını darb ve mecrûh eylediler 

cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı 

şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan 

refi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân sa’âdetlü ve rif’atlü ‘Alî Pâşâ hazretleri tarafından 

husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn olunan Şahin Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn ile çiftlik-i mezbûra varup mezbûr ‘Alî Çelebi’nin a’zâsına nazar 

eylediklerinde fı’l-hakîka sağ omuzu başında kurşun yarası olup mecrûh olduğu 

mukarrer olmağın hakîkat-i hâl mezbûr ‘Alî Çelebi’den su’âl olundukda ben 

harmanda iken dört atlu gelüp bize konak vir deyu tecâvüzlük idüp ve beni tüfenk ile 

darb ve mecrûh eylediler çiftlik-i mezbûrda sâkin olan kimesnelerin sun’ ve 

te’addîleri olmayıp da’vâ ve nizâ’ım dahî yokdur didiğini mevlânâ-yı mezbûr 

mahallinde keşf ve tahrîr idüp ba’dehu mezbûr Mahmûd Çelebi ile ma’â gelüp ‘alâ 

vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-evvel 1081 / 23 Eylül 

1670). 

Ramazân bin Hızır, Bedel bin Velî, Hızır bin Süleymân, Mustafâ bin Velî, 

Dilâver bin ‘Abdullah, Lâçin bin Rıdvân. 

 

116-2 Mehir Teslîmi 

‘Aynî  /  hibe-i mehr  /  Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdulvâhid Mahallesi sâkinelerinden ‘Aynî bint-i 

‘Ömer nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed bin Ca’fer mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  zevcim mezbûr 

Mehmed zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan ikibin akçe mehr-i 

mü’eccelimin binaltıyüz akçesini hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe eyledim bâkî dörtyüz 

akçe mehr-i mü’eccelim kaldı ve mezbûr Mehmed ile âhar diyâra gitmek murâd 

eyledim bir beledî döşek ve bir beledî yorganım vardır gayri ism-i mâl itlâk olunur 

bir şeyim yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 27 Eylül 1670). 

Muslî Beg ibn ‘Abdullah, Mehmed Efendi el-hatîb bi-Câmi’-i Sadırlar, Sefer 

bin Enbiyâ, Mehmed Çelebi bin ‘Alî. 

 

116-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Hüseyin 

Çelebi ibn es-Seyyid Yûsuf meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

Bogoz veled-i Maderos ve Menâs veled-i Karagöz nâm zimmîler muvâcehelerinde 
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ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hazret-i Şeyh Sadreddîn Mahallesi’nde vâki’ tarafeyni 

Hancı ‘Osmân mülkü ve bir tarafı es-Seyyid Hâcı Hüseyin mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ile mahdûd eşcârı ve arz-ı hâliyeyi müştemil bir tahta ve bir erkek bağımı 

mezbûrân Bogoz ve Menâs nâm zimmîlere seksen esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile bey’ idüp anlar dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 

mezbûr seksen guruşu mezbûrân Bogoz ve Menâs yedlerinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (15 Cemâziye’l-evvel 1081 / 30 Eylül 1670). 

es-Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Mustafâ, es-Seyyid Receb (bin) Seyyid ‘Abdî, 

Hüseyin bin ‘Alî, Şa’bân (bin) Mehmed. 

 

116-4 Mülk Satışı (Bağçe Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdulvâhid Mahallesi sâkinelerinden Esmâ bint-i 

‘Ömer nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî bin ‘İvaz 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı el-Hâc 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki 

tabhâne ve bir mikdâr havlumu mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fi’l-vakt dörtbin akçeye bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-

râbi’ ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-

evvel 1081 / 29 Eylül 1670). 

Halîl (bin) Himmet, Muslî (bin) ‘Abdullah, Halîl (bin) Mahmûd, Süleymân 

(bin) Ya’kûb, Mehmed bin Ca’fer Beşe. 

 

117-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Karakayış Mahallesi sâkinlerinden Sefer bin Mevlûd 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘İbâdullah bin Hâcı mahzarında 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Çavuş Mahallesi’nde vâki’ bir tarafı Hüsâm mülkü ve bir 

tarafı Hüseyin mülkü ve bir tarafı Sıddîk mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir oda ve bir tabhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil babamdan intikâl iden 

menzilimi mezbûr ‘İbâdullah’a râyic-i fî’l-vakt binyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağı 

mezbûru mezkûr ‘İbâdullah yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ 

‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 

1081 / 2 Ekim 1670). 

Molla İbrahîm (bin) ‘Îsâ Efendi, Sefer bin ‘Alî, Mehmed bin Receb, İbrahîm 

(bin) Mustafâ. 
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117-2 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Müsâfırînden Safer veled-i Barsak nâm ‘Acem meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri veled-i Meyho nâm hekîm mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım yarık olmağla bana za’af târî olup mezbûr 

Dimitri’nin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ 

olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan kasığım yarası ne vecihle eyü 

olması mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillah-i te‘âlâ 

ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem eğer bana ecel târî olup vefât 

idersem fevtime müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm 

tarafından mezbûr rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 29 Eylül 1670). 

Mustafâ bin Mehmed, Mahmûd bin ‘Alî, Ken’ân Beg (bin) ‘Abdullah, ‘Alî Beg 

(bin) ‘Abdullah, Esef veled-i Mıgırdıc. 

 

117-3 Mîrâs Taksi’mi Anlaşmazlığı 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinelerinden olup bundan 

akdem vefât iden el-Hâc İbrahîm nâm kimesnenin sulbî oğlu râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-

müderrisîn Süleymân Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı 

Mehmed Çelebi mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp babam müteveffâ-yı 

mezbûrun mahalle-i merkûmede ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olan 

menzilini târîh-i kitâbdan (boş) sene mukaddem müslümânlar huzûrunda bi’l-

farîzati’ş-şer’iye beynimizde tevzî’ ve taksîm idüp bir sofa ve bir tabhâne benim 

hisseme isâbet idüp ve mezbûr Mehmed Çelebi hissesine bir oda ve bir kilar ve 

benim boş ve taşrada iki oda isâbet idüp ve Uluırmakda vâki’ babamızın bağını 

beynimizde tevzî’ ve taksîm eyledikde şark tarafında vâki’ tarla ve harâbe bağ benim 

hisseme isâbet idüp ve garb tarafında vâki’ evi ve bağ-ı mezbûru Mehmed Çelebi 

hissesine isâbet ve vâlidemiz müteveffât ‘Âyşe’nin Çandır Değirmeni kurbunda vâki’ 

bağını beynimizde tevzî’ ve taksîm eylediğimizde garb tarafında vâki’ iki tahta yenice 

bağ ve eşcâr ve tarla benim hisseme isâbet idüp  ve bir tahta yenice ve harâbe bağ ve 

tarla mezbûr Mehmed Çelebi hissesine isâbet idüp her birimiz taksîm-i mezbûra râzı 

ve kabz eyledik ve hemşiremiz müteveffât-ı mezbûr Mehmed Çelebi zimmetinde yüz 

yetmiş guruşu alup on guruşunu meyyitine harc idüp bâkî kalan yüzaltmış guruşun 

seksen guruşu bana intikâl etmekle kırk guruşu aldım bâkî otuzbeş guruşum kaldı 

su’âl olunup takrîri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mehmed Çelebi cevâbında hemşiremizin guruşundan otuzbeş guruş mezbûr 

Süleymân Efendi’ye deynim vardır deyu ikrâr idüp ve babamızın menzilini ve bağını 

ve vâlidemizin bağını vech-i mübeyyen üzere beynimizde bi’l-farîzati’ş-şer’iye 

tevzî’ ve taksîm idüp  hissemizi kabûl ve kabz eyledik deyu ikrâr idüp lâkin babamın 

bağını taksîmden sonra benim hisseme çubuk dikdi ve zabt eyledi çubuk diküp zabt 

eylemediğine yemîn teklîf olunsun didikde mezbûr Süleymân Efendi çubuk 

dikmediğine ve zabt eylemediğine yemîn eyledikden sonra bâkî kalan otuz beş 

guruşu mezbûr Süleymân Efendi’ye teslîme mezbûr Mehmed Çelebi’ye tenbîh 

olunup ve taksîm-i mezbûrdan her birinin hisselerine isâbet iden müdâheleden men’ 

bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min 
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Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 1081 / 2 Ekim 

1670). 

Mehmed Halîfe el-Hatîb, Mevlânâ Ahmed Efendi ibn ‘İvaz Hoca. 

 

118-1 Borcu Olduğunu Tescîl 

Kasaba-i Ilgun sâkinlerinden Mustafâ Beg ibn Kâmurân nâm kimesne meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfî’ü’l-kitâb İbrahîm Beg ibn Halîl mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp  mezbûr İbrahîm Beg’e karz-ı şer’den doksanüç esedî ve bir 

rub’ guruş vâcibü’l-edâ ve lâzımü’l-kazâ deynim vardır deyu bi-tavi’a ikrâr ve i’tirâf 

itmeğin ikrârı mûcibince edâya hükm-i bir le li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 5 Ekim 1670). 

Fahrü’l-a’yân Receb Ağa dizdâr, Eyûb Beşe bin Yûsuf, Mehmed Halîfe el-

imâm, es-Seyyid Hüseyin Çelebi bin es-Seyyid Şa’bân. 

 

118-2 İyi Hal Tesbiti 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Mescidli nâm karye sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb 

Fâtıma bint-i Dediği Beşe nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan ‘Abdussamed bin Pîrî ve Mehmed 

Halîfe ibn Eşref şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan oğlu ‘Abdusselâm bin 

‘Abdulkerîm Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme 

sâkinlerinden Ma’den Beşe ibn Şa’bân mahzarında bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem vâlidem merkûme ile kable’l-mağrib 

karye-i merkûmede evimize giderken mezbûr Ma’den Beşe vâlidem merkûme 

Fâtıma’ya taş atdı su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-

istişhâd ‘udûl-i müslimînden Ahmed bin ‘Abdullah ve Velî bin Mevlûd nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem merkûme Fâtıma oğlu mezbûr ‘Abdusselâm 

ile kable’l-mağrib giderken mezbûr Ma’den Beşe merkûme Fâtıma’ya taş atdı bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri makbûle oldukdan sonra mezbûr Ma’den Beşe i’âde-i kelâm idüp 

merkûme Fâtıma benim evime gelür ve gider dimekle merkûme Fâtıma’nın keyfiyet-

i hâlî karye-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda Hatîb Mehmed Halîfe ve Ahmed 

bin ‘Abdullah ve Yûsuf bin İbrahîm ve Velî bin Mevlûd ve Hüseyin bin Hızır ve 

Mehnmed bin Ya’kûb ve Hamzâ bin ‘Abdullah ve Nu’mân bin ‘Abdulkerîm ve 

‘Abdussammed bin Pîrî ve ‘Abdulcelîl bin Nûrullah ve Hüseyin ve Mehmed bin 

Ahmed ve mahmiye-i Konya’dan el-Hâc Nûrullah bin Seydi ve el-Hâc İbrahîm bin 

Mehmed ve Serdâr el-Hâc ‘Ömer Beşe ve el-Hâc Hasan bin Yahyâ ve Çumra’dan 

Halîl bin Bayram ve Gökyük’den Seydî bin el-Hâc ‘Abdurrahman nâm kimesneler 

merkûme Fâtıma sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevm-i ‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-evvel 1081 / 5 Ekim 1670). 

el-Hâc Hüsâm Beg ibn Hasan, el-Hâc Himmet bin ‘Alî, Hasan Çelebi. 
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118-3 Bezîrcilerden Saray Tamiri İçin Akçe Talebinden Men 

Bezîrciler hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ bazârbaşı olan el-Hâc İsma’îl ibn el-Hâc Ahmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede bezîrhânesi olan 

ashâb-ı hâze’l-kitâb Ahmed bin ‘Alî ve Sâdık bin Hatîb Mehmed Halîfe ve el-Hâc 

Sefer nâm kimesneler mahzarlarında takrîr-i kelâm idüp hâlâ sarây meremmâtı içün 

ehl-i hırfe hâllerine göre bir mikdâr akçe tevzî’ ve defter olup bezîrciler dahî ehl-i 

hırfdır deyu yüz akçe tahrîr olunmağla hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Ahmed ve Sâdık ve Mehmed Halîfe ve el-Hâc Sefer 

cevâblarında biz ehl-i hırfdan olmayup bu âna gelince bize bir akçe teklîf oluna 

gelmemişdir deyucek bezîrcilerin sûkda dükkânları olmayup ehl-i sûk ve ehl-i hırf 

olmadığını bî-garaz müslümânlar ihbâr itmeğin meblağ-ı mezbûr talebinden 

bazarbaşı men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-‘ışrîn 

min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (21 Cemâziye’l-evvel 1081 / 6 

Ekim 1670). 

Kasâb el-Hâc ‘Alî Beşe, es-Seyyid Kalender Çelebi bin Kalender, Kasâb es-

Seyyid Mehmed Çelebi, el-Hâc Mehmed bin ‘Alî. 

  

118-4 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Hamzâ bin Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri veled-i Meyho nâm hekîm 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim hayam debe olmağla bana za’af târî 

olup mezbûr Dimitri’nin husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır 

ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan hayam (boş) ne vecihle eyü 

olması mümkün olursa mübâşeret eylesün maarz-ı mezbûrdan bi-emrillah-i te‘âlâ 

ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem eğer bana ecel târî olup vefât 

idersem fevtime müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm 

tarafından Dimitri rencide dlunmaya didiği mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 5 Ekim 1670). 

el-Hâc İbrahîm bin Mehmed, Mehmed bin Halîl, Zülfikâr (bin) ‘abdullah, 

Hüseyin (bin) Mehmed, Süleymân (bin) Nebî. 

 

119-1 Mülk Satışı (Evler Harâbesi Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Kalenderhâne Mahallesi sâkinlerinden ‘Âyşe ve İsmîhân 

bint-i (boş) nâm hatunlar taraflarından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra 

vekîl olup merkûmetânı ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Molla İbrahîm bin ‘Îsâ 

Efendi ve es-Seyyid Süleymân Çelebi ibn Ahmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite 

olan es-Seyyid Hâcı Süleymân Çelebi ibn Hâcı Hüseyin meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-kuzât el-Hâc ‘Ömer Efendi ibn el-merhûm 

‘Abdulganî Efendi mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

müvekkilelerim merkûmetân ‘Âyşe ve İsmîhân Devle Mahallesi’nde vâki’ kıbleten 

mûmâ-ileyh Hâcı ‘Ömer Efendi mülkü ve şarken ba’zen tarîk-i ‘âmm ve ba’zen Haçir 

zimmî mülkü ve şimâlen ba’zen yine Haçir zimmî mülkü ve ba’zen sarây ve ba’zen 
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‘Âyşe Hatun mülkü ve garben ba’zen merkûm ‘Âyşe mülkü ve ba’zen tarîk-i hâs ile 

mahdûd mûrisleri müteveffâ Çeribaşı Mustafâ Ağa’dan intikâl iden evler harâbesini 

mûmâ-ileyh el-Hâc ‘Ömer Efendi’ye râyic-i fî’l-vakt üçbin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-

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

mezbûru mûmâ-ileyh Hâcı ‘Ömer Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi’ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 2 Ekim 1670). 

Mahmûd Çelebi (bin) Kadrî Çelebi, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn 

İbrahîm Çavuş, Hâcı Halîl bin Mûsâ, ‘Abdusselâm Efendi (bin) Mehmed, Hâcı 

Receb Âhi Baba. 

 

119-2 Vasî-i Muhtârlık Da’vâsı 

Zülfü  /  nizâ’-i bağ  /  ‘Abdî. 

Mahmiye-i Konya’da Hocacihân nâm mevzi’de sâkin iken mukeddemâ vefât 

iden Hüseyin bin Hamzâ nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi Zülfü nâm hatun meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Abdî bin (boş) nâm kimesne mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  zevcim müteveffâ-yı mezbûrun mevzi’-i merkûmda 

vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olan bir puşta bağını mezbûr ‘Abdî 

zabt eder su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdî cevâbında müteveffâ-yı 

mezbûr Hüseyin hâl-i hayâtında zikr olunan bir puşta bağını vefâtından sonra bey’ 

olup semeni techîz ve tekfînine sarfa vasiyet idüp işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Edhem 

nâm kimesneyi vasî-i muhtâr itmekle mezbûr Edhem bağ-ı mezbûru bana dört buçuk 

ve rub’ guruşa bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen ve techîz ve tekfînine sarf eylemişken 

bin yetmiş dokuz senesinde merkûme Zülfü bağ-ı mezbûru taleb idüp mezbûr 

Edhem’i vasî-i muhtâr eylediğini inkâr idüp muvâcehesinde isbât idüp  hüccet 

olmuşdur deyu ibrâz itmeğin bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda mazmûn-ı hücceti 

merkûme Zülfü münkire olıcak manzûn-ı hücceti mübeyyine beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden Mevlânâ Ahmed Efendi ve el-Hâc Mahmûd ibnâ 

‘İvaz Hoca nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ işbu meclis-i şer’de kırâ’at olunan mazmûn-ı hüccete biz 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyîz-i kabûlde vâkı’a olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûre Zülfü men’ bir le 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-evvel 1081 / 23 Eylül 1670). 

Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî bin Murâd. 

 

119-3 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Hasan bin Yahyâ meclis-

i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu el-Hâc Himmet ibn el-Hâc Kalender mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukeddemâ mezbûr el-Hâc Himmet’e sekizyüz esedî ve 

bir sülüs ben bi-tarîki’l-müdârebe virüp ve mezbûr el-Hâc Himmet dahî üçyüz guruş 

halt idüp  mezkûr el-Hâc Himmet i’mâl eylemek üzere şerîk olup zikr olunan binyüz 



 

 

244 

guruş ve bir sülüsü i’mâl idüp  beynimizde ma’lûm eşyâ alup medîne-i İzmir’e varup 

eşyâ-i merkûmenin değer bahâsını anda hesâb idüp  bindokuzyüz guruş alup ba’dehu 

eşyâ-i merkûmenin beşyüzkırk guruşluğu bey’ olunup meblağ-ı mezbûr beşyüzkırk 

guruş gâ’ib-i ‘ani’l-meclis oğlum yediyle mezbûr el-Hâc Himmet’e teslîm olunup 

bâkî binüçyüzaltmış guruşluk eşyâ İzmir’de dururken Konya’da mezbûr el-Hâc 

Himmet müslümânlar huzûrunda mâl-ı müşterekden yedinde mevcûd olan eşyâyı 

tekrâr hesâb idüp  kıymeti binkırksekiz guruş olup mâl-ı müşterek olduğunu mukır 

oldukdan sonra mezbûr el-Hâc Himmet İzmir’e varup anda bâkî kalan eşyâdan üçyüz 

guruş bir def’a alup ve yüzsekseniki guruş ve bir rub’luk mest bir def’a alup cem’an 

mezbûr el-Hâc Himmet zimmetinde binbeşyüz otuz guruş ve bir rub’ olup İzmir’de 

bâkî kalan eşyâyı ben yüz seksen altı kantar kurşun ile mübâdele idüp be-her 

kantarını ellibeşer sümüne bey’ idüp  cem’an otuzdokuzbinaltıyüzyetmişiki sümün 

alup hâlâ üzerinde durur zikr olunan yüz guruşluk sahtiyân dahî mevcûddur su’âl 

olunup mezkûr el-Hâc Himmet’in zimmetinde olan binbeşyüzotuz guruş ve bir 

rub’dan benim asl-ı mâlım olan sekizyüz guruş ve bir sülüs bana teslîm olunup ve 

mezkûr el-Hâc Himmet’in asl-ı mâlı olan üçyüz guruş kendüye teslîm olunup bakî 

kalan dörtyüzotuz guruş beynimizde tansîf olunması ve İzmir’de olan yüz seksen altı 

kantar kurşun bahâsı olan dokuzbinaltıyüzyetmişiki sümün ve yüz guruşluk sahtiyân 

dahî beynimizde tansîf olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr el-Hâc 

Himmet cevâbında Konya’da hesâb olunan ile zimmetimde cem’an binbeşyüzotuz 

guruş ve bir rub’ müctemi’ oldu deyu ikrâr idüp ve İzmir’de mübâdele olan yüz 

seksen altı kantar kurşun bahâsı ve guruşluk sehtiyân mâl-ı müşterek olduğunu bi-

tavi’a ikrâr ve i’tirâf itmeğin ikrârı mûcibince zimmetinde olan binbeşyüzotuzdokuz 

guruş ve bir rub’dan asl-ı mâl olan sekizyüz guruş ve bir sülüsünü ve fâ’ide olan 

dörtyüzotuz guruşun nısfını mezbûr el-Hâc Hasan’a teslîme tenbîh olunup ve 

İzmir’de olan kurşun bahâsı dokuz binaltıyüzyetmişiki sümünü ve yüz guruşluk 

sahtiyânı dahî beynlerinde tansîfe hükm bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (19 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 4 Ekim 1670). 

el-Hâc Şa’bân bin Veli, el-Hâc Süleymân, Hamza bin Hâcı Mahmûd. 

 

120-1 Vasî Ta’yîni 

Vesâyet-i Derviy ‘Alî  /  lil-sagîre ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya’da ‘İmâret Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

Süleymân nâm kimesnenin sulbiye sagîre kızı ‘Âyşe’ye babası müteveffâ-yı 

mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki’ 

olan umûr-ı şer’iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın dayısı râfi’ü’l-

kitâb ‘Alî Dede bin ‘Îsâ nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmay-i kabûl ve hidmet-

i lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 8 Ekim 1670). 

Kadrî Çelebi ibn Mahmûd Efendi, İbrahîm Halîfe el-imân, Seyyid Mustafâ 

Çelebi ibn el-Hâc Hasan.  
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120-2 Vasî Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Bağ-ı Evliyâ Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Halîl 

Beg nâm kimesnenin sulbî sagîr kızı ‘Âyşe’ye babası müteveffâ-yı mezbûrdan irs-i 

şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâkını zabt ve hıfz ve sâ’ir vâki’ olan umûr-ı 

şer’iyesini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın dayısı râfi’ü’l-kitâb 

Himmet Beşe ibn Mehmed mukaddem ve müstakîm olmağla kıbel-i şer’den vasî 

nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmu kabûl ve hidmet-i lâzımesini 

edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâdis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Cemâziye’l-evvel 1081 / 

21 Eylül 1670). 

Mehmed (bin) Himmet, Hamzâ (bin) Mahmûd, ‘Alî (bin) Murâd. 

 

120-3 Yazıcık Çeşmesi’ne Akan Su Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Bâb-ı Aksarây Mahallesi ahâlisinden Mustafâ Çelebi ibn 

Hâcı Ahmed ve es-Seyyid ‘Abdî Çelebi ibn es-Seyyid Ca’fer ve İsma’îl Beşe ibn 

Ramazân ve el-Hâc Süleymân ibn ‘Abdî Beşe ve Mehmed bin Emrullah ve Ahmed 

Beşe ibn İskender ve Pürçüklü Mahallesi’nden es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-

Seyyid ‘Abdî ve Hâcı Mahmûd ibn Hâcı Süleymân ve ‘Alî ibn Hâcı ‘Osmân nâm 

kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Atbazarı Kapusu taşrasında vâki’ 

çeşme evkâfı mütevellesi Mahmûd Halîfe ibn Süleymân mahzarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp  mahallemiz arasında vâki’ her birimizin hakk-ı şurbu olan Yazıcık nâm 

çeşmenin kadîmden sâlifü’z-zikr Atbazarı Çeşmesi’nden kifâyet mikdârı suyu olup 

cârî ola gelmişidi bir iki senedir çeşmemizin suyu cârî olmaz su’âl olunup icrâ 

itdirilmesi matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-su’âl mütevelli-i mezbûr Mahmûd 

Halîfe cevâbında mütevellisi olduğum çeşmeden Yazıcık Çeşmesi’ne kadîmden 

kifâyet mikdârı su cârî olageldiği ma’lûmum değildir deyu inkâr itmeğin ahâli-i 

mahalle-i merkûmeden takrîrlerine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden müssin ve ihtiyâr olan Çırak bin Hâcı Mehmed ve Hâcı Mehmed bin 

‘Îsâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olundukarında fî’l-vâki’ Atbazarı Çeşmesi suyundan Yazıcık Çeşmesi’ne doksan 

senedir su cârî olup kadîmden kifâyet mikdârı suyu vardır bu husûsa şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i 

kabûlde vâkı’a olmağın ke’l-evvel Yazıcık Çeşmesi’ne kifâyet mikdârı suyu icrâ 

itdirmek mütevelli-i mezbûr Mahmûd Halîfe’ye tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 5 Ekim 1670). 

Ebûbekir Halîfe (bin) Mehmed, Mahmûd (bin) Mustafâ, Ahmed bin Ca’fer, ‘Alî 

bin Hüseyin. 

 

120-4 Hüsn-i Hâl Tespiti 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan ‘İvaz Ağa meclis-i şer’-i şerîfe tüccâr 

tâ’ifesinden olup mahmiye-i merkûmede fazîletli Hasan Efendi Hanı’nda vâki’ 

odalarda bey’ ve şirâ iden sâhibü’s-sifr Artin veled-i Satılmış nâm zimmî ile Pîrîpâşâ 

Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mehmed Efendi ve kızı Rahîme’yi ihzâr ve 
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muvâcehelerinde takrîr-i kelâm idüp bugün merkûmetân ‘Âyşe ve Rahîme’yi han-ı 

mazbûrda mezbûr Artin zimmî odasında olmağla ahz ve ihzâr eyledim su’âl 

olunması matlûbumdur didikde gıbe’s-su’âl merkûmetân ‘Âyşe ve Rahîme 

cevâblarında biz han-ı mezbûrda merkûm Artin zimmînin odası önüne varup odası 

eşiğinde iplik bazar iderken subaşı-i mezbûr bizi oda içine koyup ahz eyledi deyucek 

mezbûr Artin zimmînin keyfiyet-i hâli han-ı mezbûr ahâlisinden su’âl olundukda 

‘Abdurahman Çelebi ibn Mahmûd ve ‘Osmân bin Mehmed ve el-Hâc ‘Abdurrahman 

ibn el-Hâc ‘Abdî nâm kimesneler fî’l-hakîka merkûmetân ‘Âyşe ve Rahîme han-ı 

mezbûra iplik almak içün geldiler oda kapusu eşiğinde bazar iderken subaşı ahz 

eylediler mezbûr Artin kendi hâlindedir deyu hüsn-i hâlini haber virmeğin mâ-vaka’a 

li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1081 / 9 Ekim 

1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ, Kadrî Çelebi ibn Mahmûd Efendi, Hüseyin bin 

Durmuş. 

 

121-1 Bulunmuş Eşyâ Da’vâsı 

Ebnâ-i sebîlden el-Hâc Bedreddîn ibn el-Hâc Hızır meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Molla Mehmed bin 

Hasan Efendi mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan iki ay 

mukaddem neftî çuka serhattîmi zâyi’ eylemişidim mezbûr Molla Mehmed yedinde 

buldum taleb ederim su’âl olunsun didik gıbbe’s-su’âl mezbûr Molla Mehmed 

cevâbında işbu neftî çuka serhattîyi târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem Hâcı Hasan 

nâm kimesne zekâtına tuta babam Hasan Efendi’ye virüp babam dahî kürkünü söküp 

çukasını bana hibe idüp ben dahî işbu hâzır-ı bi’l-meclis derzi usta ‘Alî’ye çukayı 

döndürdüp dört senedir zabt iderin deyucek gıbbe’l-istintâk mezbûr Hâcı Bedreddîn 

zikr olunan serhattîyi dört senedir Molla Mehmed mâlikâne zabt eylediğini inkâr 

itmeğin mezbûr Molla Mahmûd’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Molla Velî bin Mustafâ ve ‘İvaz bin Nûrullah ve Usta ‘Alî ibn 

‘Alî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fi’l-vâki’ işbu neftî çuka serhattîyi dört senedir mezbûdr Molla 

Mehmed arkasına giyer ve zabtındadır bu husûsa şâhidleriz şehâdef dahî ideriz deyu 

edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’ olmağın 

da’vâ-yı merkûmeden mezbûr Hâcı Bedreddîn men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 21 Eylül 1670). 

es-Seyyid Sinân Çelebi (bin) es-Seyyid Hüseyin, İsma’îl (bin) Hüseyin, 

Mehmed (bin) Hâcı Muslî, es-Seyyid Mustafâ Çelebi (bin) Mehmed. 

 

121-2 Yeniçeri Olmadığını İspatlama 

Hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa zîde kadruhu meclis-i şer’-i şerîfe işbu 

Yûsuf bin Ahmed ve Ma’den bin Şa’bân nâm kimesneleri ihzâr ve mahzarlarında 
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takrîr-i kelâm idüp dergâh-ı ‘âlî dâme mahfûfen bi’l-me’âlî yeniçeri çavuşlarından 

olup mahmiye-i Konya’da hâlâ serdâr olan fahrü’l-a’yân el-Hâc ‘Ömer Beşe’nin 

menziline nüzûl idüp bi’l-fi’l yeniçeri ağası tarafından Konya’da yeniçeri nâmında 

birkaç eşkıyâ zuhûr eyledi deyu mesmû’umuz olup yirmi birin Mehmed Ağa Çavuş 

irsâl olunmuşdur ol makûle eşkıyânın çavuş-ı merkûm mübâşeretiyle haklarından 

geline deyu ağa-yı mûmâ-ileyhin mektûbu ile gelen merkûm Mehmed Çavuş 

mezbûrân Yûsuf ve Ma’den’in yakaların kesüp adamları Mustafâ Beşe ve Serdâr 

Çavuş Muslî Beşe ile bana yeniçeri değildir deyu göndermiş ben dahî meclis-i şer’a 

ihzâr eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân Yûsuf ve Ma’den 

cevâblarında mûmâ-ileyh Mehmed Çavuş bizim yakamızı kesüp metüsellim-i mûmâ-

ileyh gönderdi didiklerinde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-

‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1081 / 

9 Ekim 1670). 

Fahrü’l-kuzât Muslî Efendi ibn Mevlûd Beşe, Fahrü’l-meşâyih Ahmed Efendi 

ibn Hâcı Velî, Receb bin Süleymân, Hüseyin bin ‘Alî. 

 

121-3 Emânetken Ölen Atın Keşfi 

Hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan refi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yeşâ hazretlerinin mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâcid ve’l-ekârim râfi’ü’l-kitâb Mehmed Ağa zîde kadruhu meclis-i şer’-i şerîfe 

gelüp takrîr-i kelâm idüp  Sadr-ı a’zam Hazretlerinin vâlidesi kethüdâsı olan fahrü’l-

eşbâh Ahmed Ağa hacc-ı şerîfden gelürken mahmiye-i Konya’ya nüzûl 

buyurduklarında bir re’s kır atını at depüp kıç ayağı sakat olmağla bana emânet koyup 

gitmişidi bugün üçüncü gündür sâlifü’z-zikr kır at bi-emrillahi te‘âlâ helâk oldu 

cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı 

şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile zikr olunan kıç ayağı sakat kır atın üzerine varılup nazar eylediklerinde 

bi-emrillahi te’âlâ helâk olduğu takrîr olmağın mahallinde keşf ve tahrîr idüp 

ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1081 / 10 Ekim 1670). 

el-Hâc Mehmed (bin) Receb, Nasûh Beg (bin) Yûsuf, Ahmed Ağa (bin) 

Ahmed, Mustafâ (bin) Hasan, Hasan Ağa (bin) Ahmed. 

 

121-4 Darb Da’vâsı (Karısı Tarafından Sakalı Yolunan Kişinin Da’vâsı) 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed bin Sefer meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi Neslî bint-i Nûh 

nâm hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme Neslî beni 

mukeddemâ ve hâlâ darb idüp  sakalımı yoldu deyu bir mikdâr sakal ibrâz idüp su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden Mehmed bin Mustafâ ve Ca’fer bin Himmet ve Hüdâverdi bin ‘Alî ve 

Mîrzâ bin Mahmûd ve Himmet bin Sefer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırûn olup eserü’l-istişhâd fî’l-vâki’ merkûme Neslî zevci mezkûr Mehmed’i 

her bâri darb ider biz gördük deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka’a 
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bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-evvel 1081 / 13 Ekim 1670). 

Ahmed Beşe bin Şa’bân Beşe, Hâcı Beg ibn Ahmed, Şahinsûr Beg ibn Îvâd. 

 

122-1 Yoldan Geçme Hakkı Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Boladlar Mahallesi sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb 

Mü’mine bint-i Nebî nâm hatun tarafından vekîl-i şer’îsi olan zevci İbrahîm bin 

Mûsâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu İnebegi bin Sevindik mahzarında 

bi’l-vesâye da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Mü’mine’nin 

menzilini mezbûr İnebegi menzili ile muttasıl olup bu âna gelince mezbûr İnebegi 

menzili dâhilinden mürûr ve ‘ubûr idegelüp müşâ’ yolu var iken hâlâ muhâlefet ider 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr İnebegi müşâ’ yolu olduğunu inkâr 

itmeğin vekîl-i mezbûrdan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Receb bin Pîr Dede ve Budak bin Allahverdi nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ merkûme 

Mü’mine Hatun mezbûr İnebegi menzili dâhilinde altmış senedir mürûr ve ‘ubûr ider 

müşâ’ tarîki vardır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın merkûmenin 

mürûruna mu’ârazadan mezbûr İnebegi men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 8 Ekim 1670). 

‘Ömer bin Süleymân, Receb bin Hüseyin, Mûsâ (bin) Hüseyin, Hamzâ (bin) 

Mahmûd. 

 

122-2 Darb Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya zeylinde Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden Süleymân 

bin Mehmed meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp hâlâ mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ 

hazretlerinin devecilerinden ismleri nâ-ma’lûm iki şahıs bağıma deve salup niçin 

salırsın didiğimde beni değnek ve yumruk ile darb eylediler didikde a’zâsında eser-i 

cerâhatın ve kara ve bere var mıdır deyu su’âl olundukda eser-i cerâhatım ve kara ve 

bere yokdur didiği mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ‘aşer min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-evvel 1081 / 3 Ekim 

1670). 

el-Hâc Receb bin Şa’bân, Ahmed bin Abdullah, Hasan bin Şa’bân, Şeref bin 

‘Ömer. 

 

122-3 Talâk İsbatı 

Devle nâm kasaba sâkinelerinden râfi’atü’l-kitâb Selîme bint-i İbrahîm nâm 

hatun meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp kasaba-i merkûme kâdısı olup 

gâ’ib-i ‘ani’l-meclis olan ‘Ömer Efendi mukeddemâ benim zevcim olup bin yetmiş 

beş senesinde kasaba-i merkûmeden ma’zûl olup âhar diyâra gitmek murâd 

eyledikde müslümânlar huzûrunda bin yetmiş yedi senesine değin gelüp sana mülâkî 
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olursam febihâ ve illâ benden talâk-ı selâse ile mutallaka ol deyüp gidüp bin yetmiş 

yedi senesinde gelüp bana mülâkî olmamağla talâk-ı selâse ile mutallaka olmam ile 

hâzır-ı bi’l-meclis olan Seyyid Mehmed Çelebi ibn Seyyid Hasan nâm kimesneye 

nefsimi tezvîc eylemişidim ve hâlâ kasaba-i merkûm subaşısı zevcim mezbûru 

rencîde ider husûs-ı mezbûr ma’lûmları olan müslimînden su’âl olunup ihbârları 

tahrîr olunması matlûbumdur didikde kasaba-i merkûme sâkinlerinden es-Seyyid 

İbrahîm Çelebi ibn es-Seyyid ‘Abdul’azîz ve ‘Alî bin Mustafâ nâm kimesneler li-

ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki’ mukeddemâ 

kasaba-i merkûme kâdısı olan ‘Ömer Efendi merkûme Selîme’nin zevci olup kasaba-

i merkûmede ma’zûl oldukda bin yetmiş beş senesinde âhar diyâra gitmek murâd 

eyledikde bizim huzûrumuzda bin yetmiş yedi senesine dek gelüp zevcem merkûme 

Selîme’ye mülâkî olursam febihâ ve illâ talâk-ı selâse ile benden mutallaka olsun 

didi ve bin yetmiş yedi senesinde gelmedi ve zevcesi merkûmeye mülâkî olmadı 

mutallakadır deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (25 Cemâziye’l-evvel 1081 / 10 Ekim 1670). 

es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan Çavuş, ‘Alî (bin) Karaman, Bazarbaşı el-Hâc 

Ahmed, Hamzâ (bin) Mahmûd. 

  

122-4 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Velî  /  Dimitri. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Sille nâm karye sâkinlerinden Velî bin 

Yûsuf Beşe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri 

nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim hayam debe olmağla 

bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs 

mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan hayam ne vecihle 

eyü olması mümkün olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi te’âlâ 

ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ eyleyem eğer bana ecel târî olup vefât 

idersem fevtime müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm 

tarafından mezbûr rencîde olunmaya didiği mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 8 Ekim 1670). 

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘İvaz Hoca, Hüseyin (bin) ‘Alî, İbrahîm bin 

Mehmed, Mehmed Çelebi bin ‘Osmân. 

 

123-1 İyi Hâl Soruşturması 

Artin  /  ‘Âyşe. 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ Subaşı olan ‘İvaz Ağa meclis-i şer’-i şerîfe tüccâr 

tâ’ifesinden olup mahmiye-i merkûmede fazîletli Hasan Efendi Hanı’nda vâki’ 

odalarda bey’ ve şirâ’ iden sâhibi’s-sifr Artin veled-i Satılmış nâm zimmî ile Pîrîpâşâ 

Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Mehmed Efendi ve kızı Rahîme’yi ihzâr ve 

muvâcehelerinde takrîr-i kelâm idüp bu gün merkûmetân ‘Âyşe ve Rahîme hân-ı 

mezbûrda merkûm Artin zimmî odasında olmağla ahz ve ihzâr eyledim su’âl olunup 

takrîrleri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl merkûmetân ‘Âyşe ve 
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Rahîme cevâblarında biz han-ı mezbûrda merkûm Artin zimmînin odası önüne varup 

odası eşiğinde bazar iderken subaşısı mezbûr bizi oda içine koyup ahz eyledi 

deyucek merkûmetânın keyfiyet-i hâlleri mahallesi ahâlilerinden su’âl oldundukda 

İmâm Yûsuf Halîfe ibn Halîl ve el-Hâc Ahmed bin Mahmûd ve ‘Osmân bin 

Süleymân ve Derviş ‘Abdî bin ‘Alî nâm kimesneler merkûmetân ‘Âyşe ve Rahîme 

kendi hâllerinde sâliha ve müstakîmedir deyu hüsn-i hâllerin haber virmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1081 / 9 Ekim 1670.) 

Kadrî Çelebi bin Mahmûd Efendi, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî Çelebi bin 

Murâd, Hamza bin Hâcı ‘İvaz. 

 

123-2 Mülkiyet Da’vâsı 

Mehmed  /  Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da İçkal’a Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Mustafâ 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb diğer Mehmed bin Halîl 

mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp Gödene nâm karyede vâki’ bir tarafı mezbûr 

Mehmed mülkü ve bir tarafı çay ve bir tarafı İnkaya ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd ve bir kıt’a bağ ve ceviz ağacı vâlidem ‘Aynî Hatun’un mülkü olup 

mukaddemâ bana sünnetlik hibe eylemişidi mezbûr Mehmed hâlâ zabt ider su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında bağ-ı mezbûru bin kırk 

dokuz senesinde merkûme ‘Aynî Hatun Ebûbekir nâm kimesneye bey’ ve teslîm ve 

kabz-ı semen idüp yedine hüccet-i şer’iye virüp mezbûr Ebûbekir vefâtından sonra 

oğlu ve vârisleri bağ-ı mezbûru bin altmış sekiz senesinde bana bey’ ve teslîm ve 

kabz-ı semen idüp yedime hüccet-i şer’iye virüp müdde’î-i mezbûr Mehmed’in 

muvâcehesinde bu güne gelince zabt iderin deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhuna 

mutâbık iki kıt’a hüccet ibrâz idüp  bi’l-muvâcehe kırâ’at olundukda müdde’î-i 

mezbûr Mehmed esker eyyâmda Konya’da olduğunu ve mezbûr Mehmed’in zabt 

eylediğini ikrâr itmeğin bâğ-ı mezbûr ol mikdâr sene zabt olunup terk olunan 

da’vânın istimâ’ı bilâ emr-i şerîf memnû’ olmağla mezbûr Mehmed men’ bir le mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-evvel 1081 / 10 Ekim l670) 

Mehmed bin Koca, Ahmed bin Habîb, Mustafâ bin ‘Îsâ, Mustafâ bin Halîl. 

 

123-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Hasan Dede  /  Hâcı Nasûh. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tûtî Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan Sâliha 

nâm hatunun babası Hasan Dede ibn Hüsâm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müteveffât-ı merkûme Sâliha’nın zevci râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Nasûh ibn el-Hâc Mûsâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Merâm’da vâki’ bir tarafı ‘Abdulkâdir Beşe 

mülkü ve bir tarafı Mahmûd mülkü ve tarafeyni mezbûr el-Hâc Nasûh mülkü ile 

mahdûd ve kızım merkûme Sâliha’dan bana intikâl iden nısf örtme ve üç tahta bağ ve 

bir ok ve eşcârı müştemil bağımı mezbûr el-Hâc Nasûh’a râyic-i fi’l-vakt 

altıbinaltıyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Nasûh yedinden bi’t-
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temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (26 Cemâziye’l-evvel 1081 / 11 Ekim 1670). 

es-Seyyid Hâcı Mustafâ bin Mehmed, ‘Osmân bin Hâcı Bâyezîd, Mehmed bin 

Hasan, Sâlih bin Süleymân, Mustafâ bin Hüseyin, Velî bin Lütfi, ‘Abdulkâdir Beşe 

bin Mehmed, ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc Mehmed, İbrahîm bin Hüseyin, Mustafâ 

Çelebi bin ‘Abdusselâm. 

 

123-4 Yeniçerilerin Kötü Hâllerinin Tespiti 

Bi’l-fi’l mahmiye-i Konya subaşısı olan Mehmed Ağa meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede sâkin Kara Hasan nâm yeniçeri mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem sa’âdetlü efendim 

‘Alî Pâşâ hazretleri bir kimesneyi hırsız nâmında haber alup var getür su’âl idelim 

deyu beni gönderdiğinde ben dahî ol kimesneyi Atbazarı Kapusu taşrasında alup 

gelürken mezbûr Kara Hasan kendi akrânı birkaç nefer yeniçeri ile önüme geçüp 

beni taş ve değnek ve zincir ile darb ve mecrûh eylediler ve ol kimesneyi dahî 

elimden aldılar su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve subaşı mûmâ-ileyh hazretleri takrîr-i kelâm idüp  mezkûrun 

keyfiyet-i hâl-i işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis olan müslimînden su’âl olunup ihbârları 

tahrîr ve yedime virilmesi matlûbumdur didikde zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn her biri mezkûr Kara Hasan ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Kara Cehennem ve 

Keşişoğlu ve Dellak Yûsuf ve Çürük Dişlioğlu nâm kimesneler nice def’a bunun 

emsâli çarşu ve bazarda gavga ve adem mecrûh idüp ehl-i ‘ırz Müslümânların 

oğullarına yapışup ve hamam basmışlardır ve mezbûr Mehmed Ağa dahî mecrûh 

iden bunlardır fî’l-hakîka mezkûrların şerr ve şekâvetleri defe’atle zâhir olmuşdur 

mezkûrların şekâvetlerinden her birimize hicret lâzım olmuşdur bunların her biri 

sâ’î-i bi’l-fesâd ve izâleleri vâcibdir deyu sû-i hâllerini ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber 

virmeğin mûcibiyle hükm bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu hurrire fî evâil-i 

şehr-i Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1-10 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 18 

Ağustos 1670). 

Fahrü’l-a’yân Mustafâ Efendi ibn-i Mevlûd Beşe, es-Seyyid Hüseyin Efendi 

kâ’im-makâm-ı nakîb, eş-Şeyh Abdulhalîm Efendi Hazret-i Mevlânâ, Zehrü’l-kuzât 

es-Seyyid Süleymân Efendi ibn el-Hâc Ahmed, Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn 

Süleymân Beşe, Fahrü’l-müderisîn ‘Abdulkerîm Efendi, Fahrü’l-kuzât Ahmed 

Efendi. 

 

124-1 Para Hibesi Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hasan 

bin Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Emîne bint-i Keyvân nâm 

hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp merkûme Emîne benim zevcemin kız 

karındaşı olup hasta olmağla kendüye beslemek üzere bana ikibin akçe hibe ve teslîm 

eyledi iki sene kendüye besledim hâlâ meblağ-ı mezbûru benden taleb ider su’âl 

olunsun didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Emîne hibe-i merkûmeyi münkire olıcak 
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mezbûr Hasan’dan takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

‘Abdulkerîm Efendi ibn ‘Abdulkerîm Efendi ve İbrahîm Çelebi ibn Hâcı ‘Ömer nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ merkûm Emîne hasta olmağla kendüye beslemek üzere ikibin akçeyi bizim 

huzûrumuzda mezbûr Hasan’a hibe ve teslîm eyledi ol dahî kabz eyledi bu husûsa 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

makbûle olmağın da’vâ-yı merkûmeden mezbûre Emîne men’ bir le mâ-vaka’a bi’t 

taleb ketb olundu fî’l-yevm’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-evvel 1081 / 9 Ekim 1670). 

‘Abdî Halîfe el-imâm, Satı (bin) Mehmed, el-Hâc Mehmed (bin) Dilâver, 

Hasan Çelebi (bin) Ahmed. 

 

124-2 Kaybolan Deri Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden es-Seyyid İsma’îl Çelebi ibn Hüseyin meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İbrahîm bin Hasan mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp Debbağhâne’de vâki’ müşâ’ olan debbağ dükkânında mezbûr 

İbrahîm sahtiyân ve meşin işlerken benim beş meşinim mezbûrun müşteriler arasına 

karışmış su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-

beyyine istihtâf itmeğin mezbûr Seyyid İsma’îl Çelebi’nin meşini dükkân-ı mezbûrda 

müşterilerine karşıdırmadığına ve ‘ilmî hâsıl olmadığına mezkûr İbrahîm’e yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘ala vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 1081 / 7 Ekim 1670). 

Molla ‘Alî (bin) Hâcı Himmet, Hasan (bin) Hâcı Receb, Hüseyin (bin) Hâcı 

Ramazân, Hâcı ‘Alî Beşe, Murâd (bin) Hüseyin. 

 

124-3 Darb Da’vâsı 

‘Abdulvahhâb Beg  /  Hâcı Dâvur ve Ahmed. 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Suarık nâm karye sâkinlerinden olup kendi tarafından 

asîl ve li-ümm karındaşı Tatar bin Hasan tarafından vekîl-i şer’îsi râfi’ü’l-kitâb 

‘Abdulvahhâb Beg ibn Hızır meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Bayburd 

Kazâsı’na tâbi’ Azak nâm karye sâkinlerinden el-Hâc Dâvud bin Ahmed ve Ahmed 

Beg ibn ‘Ârif mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan yedi gün 

mukaddem karındaşım mezbûr Tatar Güllüce nâm karyenin yurdlarında vâki’ battâl 

kuyuyu karye-i merkûme ahâlisi izniyle tathîr idüp  oluk yapmışidim sâlifü’z-zikr 

kuyuda koyunlarımızı sakiy iderken kuyu başında mezbûrân el-Hâc Dâvud ve 

Ahmed Beg ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis ‘Osmân karındaşım mezbûr Tatar’ı değnek ve 

balta ile darb idüp sağ kolunu kırup ve ön dişlerinin altından bir dişi çıkup ve a’zâsını 

kara bere eylemişler ve kuyuyu doldurup ve oluğunu evine götürüp ve koyunlarımı 

perâkende eyleyüp ve kölem ve koyunlarım gâ’ibdir su’âl olunup takrîrleri tahrîr ve 

icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrân el-Hâc Dâvud ve 

Ahmed Beg cevâblarında kuyu bizim olmağla varup oluğunu alup emânete koduk 

mezbûr Tatar’ı değnek ve balta ile darb eylemedik ve dişini çıkarmadık deyu inkâr 

itmeğin mezbûr ‘Abdulvahhâb Beg’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda 
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‘udûl-i müslimînden Suarık nâm karyeden Mustafâ bin Oruç ve diğer Mustafâ bin 

Yûsuf nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan yedi gün mukaddem zikr olunan kuyu 

başında mezbûrûn el-Hâc Dâvud ve Ahmed Beg ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis ‘Osmân Beg 

bizim huzûrumuzda sâlifü’z-zikr kuyu başında koyunların sakiy iderken mezkûr 

Tatar’ı değnek ve balta ile darb eylediler sağ kolunu kırup ön dişlerinin altından bir 

dişi(ni) çıkarup ve a’zâsını kara ve bere eylemişlerdir hâlâ mezbûr Tatar döşek içinde 

bî-hod yatur biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-evvel 1081 / 13 Ekim 1670). 

Hâcı Beg ibn Ahmed, Dâvud bin Oruç, Mîrzâ bin Sefer, Seyyid el-Hâc 

‘Abdurrahman ibn Seyyid Murâd, Hâcı Gündük bin el-Hâc Receb, Sefer bin Yûsuf, 

Nasûh bin Pîr Kulu, Bedel bin Karaca. 

 

124-4 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Esenlü Mahallesi sâkinelerinden Şerîfe bint-i Mehmed 

nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Muslî bin 

Velî mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûmede vâki’ Hazreti 

Mevlânâ Türbesi önünde vâki’ bir tarafı Hâcı Sübhânverdioğlu Ahmed mülkü ve bir 

tarafı el-Hâc Süleymân ile müşâ’ olan dükkânımız ve bir tarafı Derviş Ahmed mülkü 

ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb bakkâl dükkânımı mezbûr el-Hâc 

Muslî’ye yüzelli esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yüzelli guruşu mezbûr el-Hâc 

Muslî yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i mûşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbet-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-evvel 1081 / 13 Ekim 

1670). 

el-Hâc Mûsâ bin Himmet, el-Hâc Halîl bin Hasan, Mûsâ bin Mustafâ, el-Hâc 

Mustafâ bin Mûsâ, el-Hâc Süleymân bin el-Hâc Durmuş, ‘Abdulkerîm bin el-Hâc 

Mehmed, el-Hâc Ahmed bin el-Hâc Mehmed, Derviş bin Mûsâ. 

 

125-1 Tapu İle Alınan Tarla Tasarrufu Da’vâsı 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Sakarlar nâm karye sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i 

‘Abdul’azîz bin ‘Abdulhalîm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Süleymân 

Beg ibn ‘Alî mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem zevcim Satılmış 

nâm kimesne vefât idüp karye-i merkûmede taht-ı tasarrufunda olan arazi oğlumuz 

Receb ve Sun’ullah’a intikâl idüp anlar dahî vefât eyledikde evtâdları olmamağla 

tapuya müstehak olmağın sâhib-i arz ‘Ömer Ağa’dan ben ve ‘Abdul’azîz bi-vech-i 

iştirâk alup yedimize tasarrufu içün tapu tezkeresi virilmişiken mezbûr Süleymân 

Beg ‘Abdul’azîz ile ben iştirâk aldım deyu müdâhale ider su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûr Süleymân Beg ve mezkûrân Receb ve Sun’ullah vefât 

eyledikden sonra tasarruflarında olan araziyi ‘Abdul’azîz ile ben aldım merkûme 
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‘Âyşe ‘Abdul’azîz ile alduğu ma’lûmum değildir deyu inkâr itmeğin merkûme 

‘Âyşe’den takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mahmûd 

bin Derviş ve Kâtü ‘Alî Beg ibn Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûrân Receb ve Sun’ullah 

vefât eyledikden sonra taht-ı tasarrufunda olan araziyi sâhib-i arz olan ‘Ömer Ağa 

merkûme ‘Âyşe ile mezbûr ‘Abdul’azîz’e ber-vech-i iştirâk tapu ile virüp yedlerine 

tezkere virdi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın bî-vech-i mu’ârazadan 

mezbûr Süleymân Beg men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-evvel 

1081 / 7 Ekim 1670). 

Süleymân Beşe (bin) Mahmûd, Halîl bin Mahmûd, Halîl bin Karakayış, Hasan 

(bin) ‘Abdulcelîl, Mahmûd bin ‘Alî. 

 

125-2 Mülk Satışı (Kireçlik Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem fevt olan Mehmed ibn el-Hâc İsma’îl nâm kimesnenin sulbî oğulları Ahmed 

Beşe ve Derviş Yûsuf meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc 

İdrîs ibn el-Hâc İsma’îl mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

Debbağhâne’de vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd bir oda ve iki sehm 

kireçliğini babamız müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i sıhhatında mezbûr el-Hâc 

İdrîs’e yüz esedî guruşa bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi mezkûr el-Hâc İdrîs’in 

zikr olunan oda ve iki sehm kireçlik mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün bizim ‘alâkamız yokdur didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-evvel li-

sene semânîn ve elf (21 Cemâziye’l-evvel 1080 / 17 Ekim 1669). 

Eyûb Beşe (bin) Yûsuf, Dâvud Çelebi (bin) Emrullah, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

125-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân bin 

İbrahîm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Ömer bin Emrullah 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı 

Mahmûd ve Ahmed mülkleri ve tarafeyni Receb mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tabhâne bir sofa ve bir oda ve bir ahur ve havlu ve eşcârıyla iki tahta 

bağımı mezbûr ‘Ömer’e altmış esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Ömer 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 

mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1081 / 14 Ekim 1670). 

Fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm ‘Abdulhalîm Efendi ibn Muharrem Efendi, Sefer 

Halîfe el-imâm, Mahmûd bin Hâcı Ahmed, ‘Abdurrahman bin ‘Abdulehâd, Şâ’bân 

(bin) ‘Alî, ‘Osmân bin ‘Abdulkerîm, ‘Abdusselâm bin Süleymân, Muslî bin ‘Alî. 
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125-4 Emânet Konulan Kazgan Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Beşe ibn Mehmed meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Muslî Çelebi ibn Hâcı Esi mahzarında da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mukeddemâ mezbûr Mustafâ’ya dokuz vakıyye bir leğen ve 

bir kazan emânet vaz’ eylemişidim hâlâ taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-

su’âl mezbûr Mustafâ cevâbında bir leğen ve bir kazgan bana emânet vaz’ eyledi 

lâkin zikr olunan leğen sâkin olduğum evim içinde zâyi’ oldu deyucek bi’t-taleb 

sâlifü’z-zikr leğen evi içinde zâyi’ olduğuna ve âhara hibe ve bey’ eylemediğine ve 

bir vechle te’addî eylediğine mezbûr Mustafâ’ya yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mârü’z-zikr kazganı mezbûr Mehmed 

Beşe’ye teslîme mezbûr Mustafâ’ya tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf  (25 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 10 Ekim 1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin (bin) Durmuş, Hamza bin Mahmûd. 

 

126-1 Yazıcık Çeşmesi’ne Su Akıtılması İçin İzin 

Mahmiye-i Konya’da Atbazarı Kapusu taşrasında vâki’ çeşme evkâfı 

mütevellisi olan Mahmûd Halîfe bin Süleymân meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Hasan bin Yahyâ mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp mütevellisi olduğum çeşme-i merkûme suyundan Bâb-ı Aksarây 

ve Pürçüklü nâm mahaller arasında vâki’ Yazıcık Çeşmesi’ne su cârî olup lâkin 

Yazıcık Çeşmesi’nin künkleri harâbe olup bir kaç senedir su cârî olmayup ve künkler 

tecdîd olmasına vakfı dahî olmamağıla mezkûr el-Hâc Hasan kendi icrâ itdirdiği 

çeşmesinden Yazıcık Çeşmesi’ne kifayet mikdârı su virüp Yazıcık Çeşmesi’ni icrâ 

itdirüp mukâbelesinde Yazıcık Çeşmesi’ne Atbazarı Kapusu Çeşmesi’ne icrâ olan 

suyu alup kurbunda vâki’ merhûm Molla-zâde Şeyh Hüseyin Efendi binâ eylediği 

musluğu icrâ itdirmek murâd idüp ve taraf-ı şer’den Mevlânâ Hızır Efendi’yi nâ’ib 

alup Atbazarı Kapusu taşrasında çeşme-i merkûme kurbunda vâki’ dekâkîn ashâbları 

olup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn husûs-ı mezbûru ma’kûle 

gördüklerini tahrîr itdirmekle ben dahî tevliyetim hasabiyle Yazıcık Çeşmesi’nin 

suyunu zikr olunan musluğa icrâya mezbûr Hâcı Hasan’a izn virdim icrâ itdiresin 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 10 Ekim 1670). 

Hâcı Emrullah bin Mehmed, ‘Abdî bin Hâcı İdrîs, Satı bin ‘Abdî, Seyyid 

Mehmed Çelebi bin Şeyh Bahşâyîş, Hüseyin bin Mehmed, İsma’îl bin Süleymân, 

‘Osmân bin Üveys, Ahmed Beg (bin) Pîrli, İbrahîm (bin) Sevindik, Seyyid ‘Alî (bin) 

‘Abdullah, Mustafâ bin ‘Alî, Molla ‘Alî bin Hüseyin, Molla Mehmed bin Receb, 

Receb (bin) Mustafâ. 

 

126-2 Karaman Beglerbegi ‘Alî Pâşâ’nın Yolunu Kesip Adamlarını 

Yaralayan Eşkıyânın Tespiti 

Bi’l-fi’l Karaman Beglerbegisi olan sa’âdetli ‘Alî Pâşâ hazretleri meclis-i şer’-i 

şerîfe ve mahfel-i dîn-i münîfe gelüp şöyle takrîr-i kelâm ve ta’bîr-i ‘ani’l-merâm 
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idüp ben mahkeme-i şerîfe gelürken Kara Cehennem ve Keşişoğlu ve Dellâk Yûsuf 

ve Çürükoğlu ve bunların akrânı birkaç nefer eşkıyâlar ile Şerefeddîn Câmi’i’nin 

önünde her biri âlet-i harble önüme gelüp adamlarımdan işbu hâzır-ı bi’l-meclis olup 

müşâhede olunan Mehmed ve Ahmed ve Pîrî nâm adamlarımı mecrûh etmişlerdir 

husûs-ı mezbûr işbu hâzır-ı bi’l-meclis olup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimînden su’âl olunup takrîrleri tahrîr ve yedime virilmesi matlûbumdur didikde 

gıbbe’l-istintâk fî’l-hakîka mezkûrlar Pâşâ-i mûmâ-ileyhin önüne geçüp âlet-i harble 

kendiler akrânı eşkıyâlar ile birkaç adamların mecrûh itdikleri muhakkak ve 

mutakarrerdir deyu her biri ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu tahrîren fî evâil-i şehr-i Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1-

10 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 18 Ağustos 1670). 

Zehrü’l-kuzât Seyyid Süleymân Efendi ibn Mehmed, Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi 

Hazreti Mevlânâ, es-Seyyid Hüseyin Efendi kâim-makâm-ı nakîb, Zehrü’l-kuzât 

Mustafâ Efendi bin Mevlûd Beşe, Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi, Fahrü’l-

kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi, Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi bin Süleymân Beşe, 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn İsma’îl Efendi, Şeyh Mehmed Efendi Ezelî-zade, 

Şeyh Ahmed Efendi (bin) el-Hâc Velî, Zehrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi (bin) İsma’îl 

Efendi. 

 

126-3 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya’da Şekerfürûş Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdulhalîm bin 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim hayam 

yanında kasığım yarık olmağla bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda 

mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim 

zikr olunan kasığım ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-

emrillahi te’âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim eğer bana ecel târî 

olup vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı 

zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr rencîde olunmaya didikleri mâ-vaka’a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1081 / 14 Ekim 1670). 

Sefer Halîfe imâm-ı Şeyh‘âlimân, Mahmûd ibn el-Hâc Mehmed, Halîl Beg ibn 

Ahmed, Kâtû Sakarlardan. 

 

127-1 Mîrâstan Hissesini Alma 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup medîne-i 

Halebü’ş-şehbâda vefât iden el-Hâc Mehmed’in sulbî kebîr oğlu Mahmûd ve kebîre 

kızları Kerîme’nin vekîl-i şer’îsi olan zevci el-Hâc ‘Osmân ve ‘Âyşe’nin vekîl-i 

şer’îsi olan zevci Ahmed ve Fâtıma’nın vekîl-i şer’îsi olan zevci Mûsâ Çelebi ve 

sagîre kızları Hadîce ve Râbi’a ve Râzıye’nin kıbel-i şer’den mansûh vasîleri olan 

‘ammileri Ramazân ibn Mahmûd nâm kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Şâ’bân bin el-Hâc Velî mahzarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mahmûd Haleb’de vefât eyledikde 

oğlu mezbûr Mahmûd hasta olmağla müteveffâ-yı mezbûrun mâlından binaltıyüz 
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guruş ve kassâm defteri mûcibince eşyâsını mezbûr Hâcı Şa’bân zabt idüp hâlâ 

getürüp meblağ-ı mezbûr binaltıyüz guruşu ve kassâm defteri mûcibince eşyâsını 

bi’t-temâm bize teslîm eyledi yedinden alup kabz ve zimmetini ibrâ eyledik bâkî bir 

akçe ve bir habbe kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (28 Cemâziye’l-evvel 1081 / 13 Ekim 1670). 

es- Seyyid Mustafâ Çelebi (bin) Hasan, Receb Çelebi (bin) Hâcı 

‘Abdurrahman, İsma’îl Halîfe (bin) Mustafâ, Hamza (bin) Mahmûd, ‘Alî Çelebi (bin) 

Murâd. 

 

127-2 Kaybolan Hayvan Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Ahmed ibn Hâcı Hâcı Şâ’bân 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Sille nâm karye sâkinlerinden Bostân veled-i 

Satı nâm zimmî muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp kasaba-i Akşehr’de 

mezbûr Bostân’ın bir re’s katırını Konya’ya yetmiş akçe kirâya kavl idüp üzerine 

yetmiş vakıyye duhân tahmîl idüp  mezbûr Bostân’a teslîm eyledim duhân zâyi’ 

olmuş taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Ahmed’in ortağı 

katırıma duhân tahmîl idüp  bana teslîm eyledi ben dahî gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Pîr 

Arslan ve Bostân nâm zimmîler katırı koşdum duhân nice olduğunu bilmem ve 

duhân mezbûr Ahmed’in olduğunu dahî bilmem deyucek duhân mezbûr Ahmed’in 

olduğunu mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslîmden ‘Alî bin Sinân ve 

Mevlûd ibn Hâcı ‘Osmân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meslis-i şer’a hâzırân olup 

istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Bostân zimmînin katırı üzerine tahmîl 

olunan yetmiş vakıyye duhân mezbûr Ahmed’indir bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’ 

olmağın katırı mezbûr Bostân âhar kimesneye koşduğu  te’addî olmağla duhân-ı 

mezbûru ve yâhûd ba’de’l-isbât değer behâsını edâya mezbûr Bostân’a tenbîh bir le 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1081 / 14 Ekim 1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hamza (bin) Mahmûd, Hüseyin (bin) Durmuş. 

 

127-3 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc İdrîs ibn 

el-Hâc İsma’îl meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Abdulkerîm ibn 

Molla mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Debbâğhâne’de vâki’ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olan dükkânımdan bir vakıyye kireçlik ve dükkân 

kapusu sıvasında olan bir odamı billesiyle mezbûr ‘Abdulkerîm’e elli esedî guruşa 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdulkerîm yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (2 Cemâziye’l-âhir 1081 / 17 Ekim 1670). 
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‘Abdurrahman bin ‘Abdulehâd, Hasan bin Hüseyin, İbrahîm bin ‘Alî, Receb 

bin Mahmûd, Mehmed bin Molla, Şâ’bân bin ‘Alî Dede. 

 

127-4 Nâzır ve Vasî Ta’yîni 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıcemâl Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

fevt olan ‘Îsâ bin ‘Abdulganî nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları ‘Abdurrahman ve 

‘Ömer ve Mehmed ve Ramazân ve sagîre kızı Fâtıma’ya babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl iden emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir vâki’ 

olan umûr-ı şer’iyelerini görüvirmeğe bir vasî ve nâzır lâzım ve mühim olmağın 

‘ammileri râfi’ü’l-kitâb Âhi nâm kimesne vasî ve Mehmed Çelebi ibn Cemâl nâzır 

nasb ve ta’yîn olundukda anlar dahî nezâret ve vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımelerin edâya müte’ahhid olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 14 Ekim 1670). 

‘Abdullah Halîfe el-imâm, ‘Ömer bin Süleymân, ‘Alî bin İbrahîm, ‘Alî bin 

Süleymân. 

 

128-1 Küfür Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abîd Mahallesi sâkinlerinden Hüseyin Beg ibn Hüsâm 

Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ Mescidli nâm 

karye sâkinlerinden Ma’den bin Şâ’bân mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  

karye-i merkûme sâkinelerinden Fâtıma nâm hatunun karındaşı ‘Abdusselâm mezbûr 

Ma’den karındaşım Fâtıma’ya niçün taş atarsın didikde mezbûr Ma’den hilâf-ı şer’ 

söz söylemekle ben dahî mezkûr Ma’den’e niçün edebsizlik idersin didiğimde 

mezbûr Ma’den benim dîn ve îmânıma ve ‘avratıma şetm eyledi su’âl olunup icrâ-yı 

şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve akıbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslîmden Hüseyin bin Hızır Odabaşı ve ‘Abdulkerîm bin (boş) nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ mezbûr Hüseyin Beg merkûm Ma’den’e niçün edebsizlik idersin didikde 

mezbûr Ma’den bizim huzûrumuzda mezkûr Hüseyin Beg’in dîn ve îmânına ve 

‘avratına şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a husûs-ı 

mezbûra mübâşir ta’yîn olunan fahrü’l-a’yân Matharacı (boş) Beşe mahzarında bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (20 Cemâziye’l-evvel 1081 / 5 Ekim 1670). 

Hüsâm Beg bin Hasan, İbrahîm Beşe (bin) ‘Alî, Mahmûd Beşe (bin) Hamza, 

‘Alî (bin) Muslî. 

 

128-2 Tekâlîf Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Ahmed ve 

Çiftçiler Şeyhi es-Seyyid Mustafâ Çelebi ve Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden 

Muslî ve Habîb ve Budak bin Molla nâm kimesneler ve sâ’irleri meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Bayburd Kazâsı’na tâbi’ Kebekilisa nâm karye ahâlisinden ashâb-ı 

hâze’l-kitâb Bektâş bin Hasan ve Ahmed bin ‘Îsâ ve Kızılcakuyu nâm karyeden 
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Mustafâ bin Velî ve Katrancı nâm karyeden Mahmûd ibn Hâcı Arzman ve Göbekli 

nâm karyeden Selîm Dede ibn Himmet ve Akbayındır nâm karyeden Nâcioğlu ve 

Müşki nâm karyeden Mehmed bin Üveys ve Kara‘ömer’den Hasan ve Karakaya nâm 

karyeden Kemâl nâm kimesneler mahzarında takrîr-i kelâm idüp  mahmiye-i 

merkûmede vâki’ beş ırmağına mîr-mîrân olan sâhib-i devlet hazretlerine saman 

tevzî’ olunup virilegelmişidi mezbûrûn kimesneler kurâ-i merkûmede şiddet-i şitâda 

oturmayup Konya’da vâki’ mahallâtlarda sâkin olmalarıyla saman içün bize imdâd 

ve i’ânet taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl kurâ-i mezbûr ahâlisi 

cevâblarında bize kadılığımız ahâlisine mîr-mîrân olanlar dahî tevzî’ ve teklîf idüp  

her birimiz teslîm ideriz bu âna gelince şehrde ırmağa teklîf olunan samana imdâd 

nâıyla viregelmedik deyu cevâb  virdiklerinde müdde‘îyûn-ı mezbûrûn dahî bu âna 

gelince Bayburd Kazâsı ahâlisinden imdâd nâmıyla saman alınagelmediğini her biri 

ikrâr ve i’tirâf itmeğin saman tekâlîfinden men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (9 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 24 Ekim 1670). 

Mevlânâ Ahmed Efendi (bin) ‘Abdurrahman Efendi, Ebûbekir Halîfe (bin) 

Mehmed Çelebi, Mustafâ (bin) Nebî, Hasan (bin) İsma’îl, Seyyid Ebûbekir Çelebi 

(bin) ‘Alî, Cemâl (bin) İsma’îl. 

 

128-3 At Basması İle Çıkan Diş Da’vâsından Ferâgat 

Seyyid Mustafâ  /  Şahin. 

Mahmiye-i Konya’da İbn Tutî Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Hâcı Mustafâ 

ibn Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Şahin bin 

‘Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  bundan akdem mahmiye-i 

merkûmede Eskibazar Sûku’ndan gelürken Şahin at üzerinde ardımdan gelürken atı 

ürküb beni basup bir ön dişim çıkup ve ağzım ve yüzüm kara bere olmuşidi husûs-ı 

mezbûra müte’allık da’vâdan fâriğ olup mezbûr Şahin’in zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim min ba’d da’vâ ve nizâ’ım kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir 

tarîk ile da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-evvel 

l081 /  13 Ekim 1670). 

Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Ağa, ‘Alî bin Mehmed, Receb Çelebi ibn el-Hâc 

‘Abdurrahman, Hasan bin ‘Abdullah, Ramazân bin Mahmûd. 

 

128-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da İçkal’a Mahallesi sâkinlerinden Yorgi ve Kızlarbegi 

veled-i Sersâvâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hızır bin ‘Alî 

Beşe mahzarında her birleri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme 

zeylinde Tebrîzî Köprüsü önünde vâki’ tarafeyni Muslî Çelebi mülkü ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Yorgi mülkü ile mahdûd ve harâbe ev yerini ve eşcârı ve 

arz-ı hâliyeyi müştemil be-her sene Sille Çeşmesi’ne elli akçe icâresi olan iki tahta 

bağımızı mezbûr Hızır’a râyic-i fi’l-vakt dörtbinbeşyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 
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merkûmu mezkûr Hızır yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i  mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt eylesün 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu. 

(Târîh ve şâhidler yok). 

 

129-1 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya’da Âyinedâr Mahallesi sâkinlerinden İstenker veled-i 

Hacâdor ve Mihmândâr Mahallesi sâkinlerinden Aslan veled-i Agob nâm zimmîler 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri veled-i Meyho 

nâm cerrâh muvâcehesinde her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bizim hayamız 

yanında kasığım yarık olmağla bize za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda 

mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın biz dahî mürâca’at eyledik 

zikr olunan kasığımız ne vecihle iyi olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-

emrillahi te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ edeyim eğer bize ecel târî 

alup hâlik olursak helâkımıza müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımızdan ve hükkâm-ı 

zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr rencîde olunmaya didikleri vâki’ bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûla li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (29 Cemâziye’l-evvel 1081 / 14 Ekim 1670). 

Sefer Halîfe imâm-ı Şeyh ‘Âlimân, Mahmûd ibn el-Hâc Mehmed, Halîl Beg 

ibn Ahmed, Kâtû Sakarlardan. 

 

129-2 Kefâlet Hücceti 

Kara Hasan Beşe içün kefâlet hüccetidir. 

İşbu hılâl-i sütûrda mestûr olan husûsun Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri 

iltimâs olunmağın savb-ı şer’den bâb nâ’ibi mefharü’l-müderrisîni’l-kirâm Mehmed 

Efendi Dîvân-ı Karaman’a varup bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve 

‘azîmü’ş-şân sa’âdetlü ve rif’atlü ‘Alî Pâşâ hazretlerinin huzûr-ı ‘âlîlerine varup 

‘akd-ı meclis-i şer’ eylediklerinde mahmiye-i Konya’da Sarıhasan Mahallesi 

sâkinlerinden Muharrem bin Seydî ve Hasan bin ‘Ömer nâm kimesneler meclis-i 

ma’kûd-ı mezbûrda pâşâ-yı mûmâ-ileyh hazretleri mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp bundan akdem şirret ve şekâveti zâhir olmağla mahmiye-i merkûme kal’asında 

habs olan Kara Hasan Beşe ba’de’l-yevm şehrde durmayup ve şirret iderse hîn-i 

mütâlebede meclis-i şer’a ihzârına biz kefîl-i bi’n-nefs olduk didiklerinden sonra 

mahalle-i merkûme imâmı İbrahîm Halîfe ve Memi bin Kılıç ve Ebûbekir bin 

Mehmed ve Mevlûd bin Süleymân ve el-Hâc ‘İvaz bin Süleymân ve Sevindik bin 

Karakaş ve Hamza Beg ibn Mustafâ ve İbrahîm bin Sefer nâm kimesneler mezbûrân 

Muharrem ve Hasan’ın nefislerine ve hîn-i mütâlebede ihzârlarına kefîl olduk 

didiklerini mevlânâ-yı mezbûr tahrîr idüp ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a 

haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1081 / 18 Ekim 1670). 

Kıdvetü’l-meşâyihi’l-kirâm eş-Şeyh ‘Abdulhalîm Efendi ibn Mevlânâ, Fahrü’l-

kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd Beşe, Zehrü’l-kuzât Mehmed Efendi ibn Süleymân 

Beşe, ‘Umdetü’l-kuzât el-Hâc Mustafâ Efendi ibn İsma’îl, el-Hâc ‘Ömer Beşe serdâr, 

Kadrî Beşe ibn Mehmed Beşe, İftihârü’s-sâdât ve’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi. 
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129-3 Mîrâstan Hissesini Alma 

Mahmiye-i Konya’da Devle Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem fevt 

olan İsma’îl Çelebi’nin sulbiye kebîre kızı Sâyime tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri 

ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan İsma’îl bin ‘Alî ve 

Mehmed bin Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan dayısı Sinân Çelebi 

ve sagîre kızı ‘Âlime’nin vasîsi olan mezbûr Sinân Çeleb meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun diğer kızı Sâlih’a tarafından tasdîka vekîl 

olan zevci Seyyid Mehmed Çelebi ibn Mustafâ mahzarında bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr İsma’îl’in mahalle-i merkûmede 

vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmü’l-hudûd olan menzilini kızları merkûmetân 

Sâyime ve ‘Âlime ve Sâliha beynlerinde müslümânlar huzûrunda tevzî’ ve taksîm 

olundukda merhûm Sâliha’nın hissesine bir oda ve bir ahur ve bir samanlık yeri ve 

bir izbe ve bir mikdâr havlu isâbet idüp sofanın iki penceresi rûşenliği olmak üzere 

zabt eylesün mekûmetân Sâyime ve ‘Âlime’nin zikr olunan oda ve ahur ve samanlık 

yeri ve izbe ve bir mikdâr havluda ‘alâkaları yokdur didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1081 / 18 Ekim 1670). 

Ahmed Halîfe el-imâm, es-Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Mustafâ, Bostân (bin) 

Ahmed, Hüseyin bin Hasan. 

 

129-4 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Mayrus nâm karyeden es-Seyyid el-Hâc Mustafâ bin 

Mahmûd meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim hayam 

yanında kasığım yarık olmağla bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûra 

mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim 

zikr olunan kasığım ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-

emrillah-i te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febimâ ücretimi edâ idem ve eğer bana ecel 

târî olup vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı 

zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûra rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1081 / 14 Ekim 1670). 

es-Seyyid Kulu Çelebi (bin) Ebûbekir, ‘İvaz Ağa subaşı, Hamza (bin) 

Mahmûd, ‘Alî (bin) Murâd. 

 

130-1 Yer Tasarrufu İçin Hüccet İbrâzı 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Hasan bin Kulu meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hamza bin ‘Îsâ mahzarında takrîr-i kelâm idüp 

Muharremşâh nâm karyede vâki’ bir tarafı cibâl ve bir tarafı Hâcı Küçük mülkü ve 

bir tarafı çay ve bir tarafı Hamza mülkü ile mahdûd İnceyer dimekle ma’rûf bir 

mikdâr yeri mukaddemâ Mehmed nâm kimesneden sâhib-i arz ma’rifetiyle alup 

tasarrufumda iken bin yetmiş yedi senesinde mezbûr Hamza zikr olunan İnceyer’e 

ben tezkere aldım deyu da’vâ idüp nâ’ibü’ş-şer’ olan Yahyâ Efendi hazretleri 
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huzûrunda mürâfa’a olup bana hükm ve yedime hüccet-i şer’iye virilmişiken hâlâ 

mezbûr Hamza yine müdâhale ider deyu mazmûnu takrîr-i meşrûhasına mutâbık 

hüccet-i şer’iye ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı 

hüccete beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslîmden es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn 

Mahmûd ve Molla İbrahîm bin ‘Îsâ Efendi nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 

şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ işbu meclis-i şer’de feth ve 

kırâ’at olan hüccet-i mezbûr Hamza muvâcehesinde tahrîr olunup mazmûn-ı hüccete 

biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın bî-vech mu’ârazadan mezbûr Hamza 

men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 

1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin (bin) Durmuş, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

130-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden Bahâdır veled-i 

Ahizâr nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sâhibü’s-sifr Safer veled-i 

Bahâdır nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Sergiz zimmî mülkü ve bir tarafı Yûsuf mülkü ve bir 

tarafı tarîk-i hâs ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir tabhâne ve bir 

kilar ve bir ahur ve havluyu müştemil mülk menzilimi mezbûr Safer zimmîye yetmiş 

esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ 

ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yetmiş guruşu mezkûr Safer yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1081 / 18 Ekim 1670). 

Mustafâ Çelebi (bin) Hâcı Nûrullah, Mehmed Çelebi (bin) ‘Ömer, Mehmed bin 

‘Alî, Hâcı Mustafâ (bin) Mehmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Mustafâ, Gazâr 

veled-i Sergiz. 

 

130-3 Ölüm Keşfi (Kağnı Altında Kalarak Ölen Kimsenin Keşfi) 

Keşf-i ‘Îsâ. 

Mahmiye-i Konya’da Kayacık Mahallesi sâkinlerinden Süleymân Halîfe ve 

‘Abdulkâdir bin Sinân ve Sefer bin Mehmed ve Resûl ve Nûrullah nâm kimesneler 

meclis-i şer’-i şerîfe gelüp Hâcıcemâl Mahallesi sâkinlerinden ‘Îsâ bin ‘Abdulganî 

nâm kimesne târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem Kayacık Mahallesi’nde sâkin 

Hoca ‘Alî bin Mahmûd nâm kimesnenin evine saman getürürken kanglı basup 

mezbûr Hoca ‘Alî’nin evinde vefât eylemiş cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve 

tahrîr olunması matlûbumuzdur didiklerinde savb-ı şer’den Mevlânâ Hızır Efendi 

ta’yîn ve irsâl olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve 

‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve rif’atlü ‘Alî Pâşâ hazretleri taraf-ı ‘âlîlerinden husûs-ı 

mezbûra mübâşir ta’yîn olunan Şâtırbaşı ‘Alî Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr 

olan müslimîn ile mezbûr Hoca ‘Alî’nin evine varup ba’de’l-keşf mezbûr ‘Îsâ’nın 
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a’zâsınâ nazar eylediklerinde sağ kulağı dibi ve iki omuzları ve böğürleri kara bere 

olduğunu müşâhede idüp  ve müteveffiyeten yatur bulduklarını tahrîr idüp ba’dehu 

mübâşir-i mezbûr ile ma’â gelüp meclis-i şer’de ‘alâ vukû’a haber virdiklerinde mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-evvel 1081 / 14 Ekim 1670). 

Fahrü’l-meşâyih es-Seyyid ‘Alî Efendi, el-Hâc İbrahîm Efendi ibn Mûsâ, 

Mehmed bin Mustafâ, el-Hâc Sefer bin ‘Osmân, ‘Alî bin İbrahîm, Mehmed Halîfe el-

imâm, İsma’îl bin Oruç, ‘Ömer bin Süleymân, Mûsâ, Mehmed bin Ahmed, Ebûbekir 

Halîfe bin Mehmed Çelebi. 

 

130-4 Borç Karşılığı Kullanım İçin Mülk Verme 

Nasûh  /  Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Mu’în Mahallesi sâkinlerinden Nasûh bin Mustafâ 

meslis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hüseyin bin İbrahîm 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Hüseyin’den üçbin akçe istikrâz ve 

kabz idüp mukâbelesinde Cerîdiçi nâm mevzi’de vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân 

ma’lûmetü’l-hudûd olan üç tahta bağımı ve Bostân yerini ve evimi üç sene tîmâr 

idüp mahsûlünü zabt eylesün üç sene temâmında deynim olan üçbin akçeyi mezbûr 

Hüseyin’e ben teslîm eylediğimde ol dahî bağ-ı mezbûru bana teslîm eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Cemâziye’l-

âhire li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1081 / 18 Ekim 1670). 

Ebûbekir ibn el-Hâc Mehmed, el-Hâc ‘Alî ibn el-Hâc Ahmed, Mahmûd bin 

‘Abdurrahman, Mustafâ Çelebi ibn Pîrî Beşe. 

  

131-1 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mehmed Çelebi  /  Şeyh ‘Ömer. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mehmed Çelebi ibn Hasan meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Şeyh ‘Ömer Efendi ibn Mûsâ mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp Kuyumcular Sûku başında bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

kahve (döğücü) olan dükkân ve bir tarafı Hamâl Mahmûd evi ile mahdûd hayâtı ile 

nısf kahvehânemi mezbûr Şeyh ‘Ömer’e ondokuz esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i 

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

mezbûru mezkûr Şeyh ‘Ömer yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâlis min Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (3 Cemâziye’l-âhir 1081 / 

18 Ekim 1670). 

Mustafâ (bin) Pîrî ‘Alî, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin (bin) Durmuş. 

 

131-2 Kavak Ağacı Mülkiyet Da’vâsından Ferâgat 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Candaroğlu kendi tarafındın asîl ve el-Hâc 

Ebûbekir tarafından vekîli olan Nebî bin Muslî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Alî bin Handân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 
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mahalle-i merkûme zeylinde Çandır Değirmeni ırmağı kenârında mezbûr ‘Alî’nin 

bağı kapusu önünde vâki’ beş kavak ağacı bizimdir deyu da’vâ sadedinde olmuşidik 

da’vâ-yı merkûmeden fâriğ olduk zikr olunan beş kavak mezbûr ‘Alî mâlikâne zabt 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ 

min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Cemâziye’l-âhir 1081 / 19 

Ekim 1670). 

Hızır bin Hüseyin, ‘Osmân Çelebi (bin) Mehmed, Mehmed bin Hâcı İbrahîm, 

‘İvaz Nasûh. 

 

131-3 Mülkiyet Da’vâsı 

Emîne  /  Şeyh ‘Ömer. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden Emîne bint-i Hasan nâm hatun meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfî’ü’l-kitâb eş-Şeyh ‘Ömer Efendi mahzarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp Kuyumcular Sûku başında ve vâki’ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir 

tarafı kahve döğücü dükkânı ve bir tarafı mezbûr Şeyh ‘Ömer Efendi mülkü ve bir 

tarafı Mahmûd mülkü ile mahdûd hayâtı müştemil kahvehânenin nısfı benim 

mülküm iken mezbûr Şeyh ‘Ömer yıkup ağaçların âhara bey’ eylemiş su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Şeyh ‘Ömer Efendi cevâbında zikr olunan 

kahvehânenin nısf hissesini merkûme Emîne bana ondokuz esedî guruşa bey’ ve 

teslîm ve kabz-ı semen eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk merkûme Emîne 

meblağ-ı mezbûr ondokuz guruşu alup kabz eylediğini ikrâr ve i’tirâf itmeğin ikrârı 

mûcibince da’vâ-yı merkûmeden mezbûre Emîne men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 19 Ekim 1670). 

‘Alî Çelebi bin Murâd, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin Hâcı Mahmûd. 

 

131-4 Mülk Satışı (Ev Satışı)  

Mahmiye-i Konya’da Kerîmdede Mahallesi sâkinelerinden Marzıye bint-i 

Mehmed ve Ümmühânî bint-i ‘İvaz nâm hatunlar meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin Himmet mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  

mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı mezbûr Mehmed mülkü ve bir tarafı Receb 

Efendi mülkü ve bir tarafı Hâcı Velî mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd on 

beş çifte adım havlumuzu mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt binyüz akçeye bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Mehmed yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledik ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 Ekim 1670). 

Mahmûd Halîfe el-imâm, Harâtlı Receb, Mehmed bin ‘Alî, Sefer (bin) Hâcı 

‘Alî, Şâ’bân (bin) Mehmed, el-Hâc Velî (bin) el-Hâc Arındı, el-Hâc Ahmed (bin) 

Budak. 
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131-5 Muhâla’a 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Gülistân bint-i 

‘Abdullah nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevci râfi’ü’l-kitâb 

fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm Şeyh Mehmed Efendi ibn Hasan mahzarında ikrâr ve takrîr-

i kelâm idüp  zevcim mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi ile beynimizde hüsn-i 

zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan 

mehr-i mü’eccelimi ve sâ’ir cümle eşyâmı alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât 

eylediğimden sonra mûmâ-ileyh Şeyh Mehmed Efendi beni muhâla’a idüp kat’-ı 

‘alâka eyledi min ba’d hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık 

bir tarîk ile da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 Ekim 

1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Karaman, Hüseyin bin Hasan, Bayram (bin) Fazlullah, el-Hâc 

Hüsâm (bin) Receb, Molla Velî (bin) Mustafâ, Molla İbrahîm (bin) el-Hâc Mustafâ. 

 

132-1 Mîrâstan Hisse Alımı 

Mahmiye-i Konya’da Karaarslan Mahallesi sâkinelerinden Râziye bint-i 

Mehmed nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup mekûmeyi 

ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Mehmed ibn el-Hâc İbrahîm ve Hasan Halîfe ibn 

Hüseyin şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Mustafâ bin Mehmed meclis-i şer’-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Hüseyin ibn Durmuş mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme Râziye mahalle-i merkûmede vâki’ 

‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olup mezbûr Hüseyin ile müşâ’ ve 

müşterek olan bir sofa ve bir tabhâne ve havluda olan hissesini bi-tarîki’l-mukâyasa 

mezkûr Hüseyin’in mahalle-i merkûmede vâki’ bir oda ve nısf örtme ve oda 

köşesinden altı ayak havlusu ile mübâdele eyledi zikr olunan tabhâne ve sofa ve 

havluda olan hissesini mezbûr Hüseyin mâlikâne mutasarrıf olsun didi didikde 

mezbûr Hüseyin dahî sâlifü’z-zikr oda ve nısf örtme ve altı ayak havluyu merkûm 

Râziye zabt eylesün didikde tarafeynin rızâsıyla li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 Ekim 1670). 

Süleymân (bin) ‘Alî, Mahmûd (bin) İsma’îl, Mehmed (bin) İlhân, Mehmed 

(bin) Ahmed, Ahmed (bin) Sefer, el-Hâc Mahmûd (bin) Mehmed. 

 

132-2 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Alîşerbetî Mahallesi sâkinlerinden Derviş Hasan bin 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid Ahmed 

Çelebi ibn Süleymân mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahmiye-i merkûmede 

Çilingirler Sûku’nda vâki’ bir tarafı mezbûr es-Seyyid Ahmed Çelebi mülkü ve bir 

tarafı Mahmûd ve Râbi’a mülkleri ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin 

be-her sene Dârü’ş-şifâ Vakfı’na sekiz akçe icâresi olan bir bâb dükkânımı mezbûr 

es-Seyyid Ahmed Çelebi’ye râyic-i fî’l-vakt ikibinbeşyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i 

şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı 
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mezbûru mezkûr Seyyid Ahmed Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-

âhir 1081 / 20 Ekim 1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hüseyin (bin) Durmuş, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

132-3 Muhâla’a 

Seyyid Mehmed  /  Neslî. 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mehmed 

Çelebi ibn ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi’atü’l-kitâb Neslî 

bint-i Hasan nâm hatun mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp zevcem merkûme 

Neslî ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât olmamağla zimmetimde 

mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan dörtbin akçe mehr-i mü’eccelinden ve nafaka-i 

‘iddetinden ve me’ûnet-i süknâsından ve zevciyete müte’allıka cümle da’vâsından 

fâriga olup zimmetimi ibrâ itmekle ben dahî merkûme Neslî’yi muhâla’a idüp kat’-ı 

‘alâka eyledim min ba’d ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye 

oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 Ekim 1670). 

es-Seyyid Ahmed Çelebi bin Süleymân, Mehmed bin Mûsâ, ‘Abdulcelîl bin 

Ahmed, Mehmed bin İbrahîm. 

 

132-4 Mîrâs Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb 

Haçir veled-i Murât nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde üvey vâlidesi 

Herek bint-i Garez nâm nasrâniye muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

babam Murât nâm zimmî hâlik oldukda muhallefâtından yetmiş guruş deyni 

çıkdıkdan sonra bâkî kalan muhallefâtını beynimizde tevzî’ ve taksîm idüp bir oda 

hissesini isâbet idüp râzı olmuşiken hâlâ muhâlefet idüp mu’âraza ider su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl merkûme Herek râzıye olmadım deyu inkâr itmeğin mezbûr 

Haçir zimmîden takrîrine muvâfık beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden ‘Alî 

Halîfe ibn Hızır ve Sefer bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ hâlik-i mezbûr Murât zimmînin yetmiş 

guruş deyni çıkdıkdan sonra bâkî kalan muhallefâtını tevzî’ ve taksîm idüp hissine 

isâbet idenleri merkûme Herek kabûl ve râzı olup mezbûr Haçir’in zimmetini ibrâ 

idüp  ‘alâkam kalmadı didi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 Ekim 1670). 

‘İvaz bin ‘Abdullah, Hasan bin ‘Abdullah, Garîb veled-i Safer, Sergiz. 
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132-5 Darb Da’vâsı 

Keşf-i Tatar-ı mecrûh. 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Suarık nâm karye sâkinlerinden Tatar bin Hasan meclis-

i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem Köylüce 

nâm karye yüzünde vâki’ kuyuda koyunlarımı sakiy iderken gâ’ib-i ‘ani’l-meclis 

olan Ahmed Beg ibn ‘Ârif ve ‘Osmân ibn el-Hâc Dâvud ve İbrahîm nâm kimesneler 

beni balta ve değnek ile darb idüp ön dişlerimin altından birini çıkarup ve kolumu 

kırup a’zâmı kara bere eylediler keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde 

mezbûr Tatar’ın ön dişinin biri çıkup elinde olup ve kolu kırılup a’zâsına nazar 

olundukda kara bere olduğu müşâhade ve mukarrer olmağın keşf ve tahrîr olunup 

mâ-vaka’a ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (27 Cemâziye’l-evvel 1081 / l2 Ekim 1670). 

 Mehmed ibn el-Hâc ‘Alî, Seyyid Himmet Çelebi ibn Mustafâ, Seyyid 

Mehmed Çelebi ibn el-Hâc Mehmed, el-Hâc Velî bin Ahmed. 

 

133-1 Borç Olarak Verilen Parayı ve Kârını Teslîm Alma  

Hâcı Mehmed  /  Ahmed Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdul’azîz Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Mehmed ibn 

el-Hâc Şâ’bân meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed Çelebi 

ibn Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr Ahmed 

Çelebi’ye bi-tarîki’l-müdârebe mahzen bahâsından ve koyun bahâsından cem’an 

üçyüz esedî guruş virüp teslîm eylemişdim ol dahî alup i’mâl idüp hâlâ beynimizde 

hesâb görüp asl-ı mâl olan üçyüz esedî guruşu ve bana isâbet iden fâ’ideyi bi’t-

temâm alup kabz eyledim fâ’ide akçesiyle iştirâ olup tahte’l-kal’ada vâki’ bir tarafı 

Murâd dükkânı ve bir tarafı Halîl dükkânı ve bir tarafı ‘Ömer dükkânı ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd zemîninin Nizâmiye Medresesi Vakfı’na be-her sene altı 

akçe icâresi olan bir bâb dükkânımı mezbûr Ahmed Çelebi’ye bi-tarîki’s-sulh virüp 

teslîm eyledim mâlikâne mutasarrıf olsun min ba’d asl-ı mâl olan üçyüz guruşu ve 

fâ’idesine müte’allık mezbûr Ahmed Çelebi’de bir akçem kalmadı zimmetini ibrâ ve 

iskât eyledim didikde mezbûr Ahmed Çelebi dahî mezbûr el-Hâc Mehmed’de husûs-

ı mezbûra müte’allık benim bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkam kalmayup 

zimmetine ibrâ ve iskât eyledim didikde husûs-ı mezbûrdan ehadihümâ âharın 

zimmetini ibrâ itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 Ekim 

1670). 

‘Osmân Beg ibn Memî, el-Hâc Mehmed bin Hüseyin, ‘Abdusselâm Efendi bin 

Mehmed, Receb bin Mehmed, ‘Osmân bin Mehmed, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc 

Mustafâ, el-Hâc Mehmed bin Mustafâ, Mahmûd. 

 

133-2 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya’da Hoşhân Mahallesi sâkinlerinden Süleymân bin ‘Abdî 

Hoca meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri veled-i 

Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim hayam debe 

olmağla bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-
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nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan hayamın 

debesi ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi 

te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer bana ecel târî olup 

vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-

ihtirâm tarafından mezbûr rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (8 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 23 Ekim 1670). 

Eyüb Beşe bin Yûsuf, Ramazân bin Mahmûd, Emrullah bin ‘Abdulcelîl, 

Hamza bin Mahmûd, Seyyid ‘Abdî bin Mehmed. 

 

133-3 Mülkiyet Da’vâsı 

İbrahîm  /  Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Nehr-i Kâfir Mahallesi sâkinlerinden İbrahîm bin ‘Alî 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı müteveffâ el-Hâc Mehmed’in oğlu 

Hüseyin mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp Debbağhâne’de vâki’ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olup Armağanoğlu odası dimekle ma’rûf bir kebîr ve 

bir sagîr iki oda ve iki sehm kireçlik ve havluyu mukaddemâ Armağanoğlu’ndan ben 

iştirâ idüp mülküm iken karındaşım oğlu mezbûr Hüseyin zabt ider su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Hüseyin cevâbında babam mezbûr el-Hâc Mehmed ve 

‘ammim müdde’î-i mezbûr İbrahîm ile babaları ‘Alî nâm kimesnenin evlerin ve 

bağların ve menkûlâtını beynlerinde tevzî’ ve taksîm eylediklerinde zikr olunan iki 

oda ve iki sehm kireçlik ve havluyu benimdir deyu da’vâ idüp  bi-tavassuti’l-

müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh babam el-Hâc Mehmed yedinden elli sahtiyân ve diğer 

‘ammim Ahmed yedinden elli sahtiyân alup kabz idüp zikr olunan oda ve kireçlik ve 

havludan kat’-ı ‘alâka idüp babam vefât idince zabt idüp vefâtından sonra bana 

intikâl idüp  ben ve babam otuz senedir mâlikâne muvâcehesinde zabt ideriz deyu 

cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i 

müslimînden el-Hâc Ahmed ibn el-Hâc Mehmed ve Habîb bin İsma’îl ve Hızır bin 

Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ mukaddemâ mezbûr İbrahîm zikr olunan iki oda ve iki 

sehm kireçlik ve havluyu karındaşı müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed zabtında 

iken da’vâ idüp  bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr İbrahîm bizim 

huzûrumuzda mezbûr el-Hâc Mehmed yedinden elli sahtiyan ve diğer karındaşı 

Ahmed yedinden elli sahtiyan alup kabûl ve kabz idüp zikr olunan iki oda ve iki 

sehm kireçlik ve havlu da’vâsından fâriğ olup zimmetini ibrâ idüp zikr olunan iki oda 

ve kireçlik ve havluyu otuz beş senedir babası ve kendisi mezbûr İbrahîm 

muvâcehesinde zabt iderler bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın da’vâ-yı merkûmeden 

mezbûr İbrahîm men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (7 Cemâziye’l-âhir 1081 / 22 Ekim 

1670). 

Eyûb Beşe ibn Yûsuf, ‘Ömer bin Nasûh, el-Hâc Receb bin İlyâs, Mustafâ 

Çelebi ibn İbrahîm, Dâvud Çelebi ibn Emrullah, el-Hâc Hızır ibn Sâlih. 
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134-1 Mîrâs 

Velî ve Hasan  /  Seyyid İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan ‘Âyşe bint-i 

‘Abdullah nâm hatunun verâseti sadriye kızı Kerîme bint-i Mehmed Beşe ile 

karındaşı oğulları Velî ve Hasan ibn ‘Îsâ nâm kimesnelere münhasıra olduğu ‘ilm-i 

şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra mezbûrân Velî ve Hasan meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb merkûme Kerîme tarafından tasdîka vekîl-i şer’îsi 

olan zevci Seyyid İbrahîm Çelebi mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  

mûrisemiz müteveffâ-yı merkûme ‘Âyşe’nin muhallefâtından irs-i şer’î ile bize 

intikâl iden beşyüzelli akçe ve bir sîm ön kuşak ve bir tencere ve bir tâbe ve iki sahan 

ve bir yorgan ve bir kalice ve bir kilim ve bir çarşab ve bir yasdık ve bir basma boğça 

ve bir köhne yektâmızı mezbûr Seyyid İbrahîm Çelebi yedinden alup kabz idüp 

zimmetini ibrâ ve iskât eyledik bâkî bir akçe ve bir habbe hak ve ‘alâkamız kalmadı 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-âhir 1081 / 23 Ekim 

1670). 

es-Seyyid ‘Osmân Çelebi bin el-Hâc ‘Abdî, ‘Abdî bin Sâlih, ‘Îsâ bin Mehmed, 

es-Seyyid Carullah bin Fazlullah, Ahmed bin Mustafâ, es-Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Seyyid Şeref. 

 

134-2 Ölüm Keşfi (Yağa Düşen Zimmî Çocuğun Keşfi) 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi ahâlisinden fahrü’l-meşâyihi’l-

kirâm eş-Şeyh Seyyid Mehmed Efendi ibn es-Seyyid ‘Alî ve Sefer ibn Mehmed 

meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûme sâkinelerinden 

Meryem nâm nasrâniye sadr-ı sagîr oğlu Danyel alup Çıralumescid Mahallesi’nde 

sâkin Tarakçıoğlu Agob nâm zimmînin menziline varup anda meftûz cem’iyeti 

olmağla yağ tenceresi içine sagîr-i mezbûr Danyel düşüp yağ oturağını ve arkasını 

yakup sagîr-i mezbûru vâlidesi merkûme Meryem alup menziline götürüp fevt olmuş 

cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur didiklerinde 

savb-ı şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup onlar dahî bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı 

Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ 

yesseraullahu mâ-yeşâ hazretleri tarafından husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn 

buyurulan Yûsuf Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile merkûm 

Meryem’in sâkine olduğu menziline varup sagîr-i mezbûrun a’zâsına nazar 

eylediklerinde fî’l-vâki’ oturağı ve arkasını yağ yakup fevt olduğunu müşâhede ve 

tahrîr olundukdan sonra sagîr-i mezbûrun vâlidesi merkûme Meryem takrîr-i kelâm 

idüp fî’l-hakîka oğlum sagîr-i mezbûr Danyel Çıralumescid Mahallesi’nde mezbûr 

Agob zimmînin evine götürüp meftûz cem’iyeti olmağla yağ tenceresi içine sagîr-i 

mezbûr düşüp yağ oturağını ve arkasını yakup menzilime getürdüğümde fevt oldu 

husûs-ı mezbûrda Çiftenerdübân Mahallesi ahâlisinin sun’ ve te’addîleri olmamağla 

da’vâ ve nizâ’ım yokdur didiğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba’dehu 

meclis-i şer’a mezbûr Sefer ile me’â gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (6 Cemâziye’l-âhir 1081 / 21 Ekim 1670). 
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Mehmed bin Mustafâ, ‘Alî bin Hızır, Hasan bin ‘Abdullah, Hüseyin bin Hasan, 

‘Abdulkerîm bin ‘Abdullah, ‘İvaz bin ‘Abdullah, İbrahîm ibn Süleymân. 

 

134-3 Katil Olayında Mahallelinin Dahli Olmadığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıcemâl Mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Aynî 

bin ‘Abdulganî nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları ‘Abdurrahman ve ‘Ömer ve 

Mehmed ve Ramazân ve sagîre kızı Fâtıma’nın kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan 

‘ammileri Yahyâ ve zevce-i metrûkesi ‘Âyine bint-i Mahmûd meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme ahâlisinden Mehmed Halîfe ibn Hâcı Cemâl ve 

‘Alî bin İbrahîm ve Mehmed ibn Hâcı ‘Ömer ve ‘Ömer ibn Süleymân ve Sadırlar 

Mahallesi ahâlisinden Ebûbekir Halîfe ibn Mehmed ve Mehmed bin Ramazân ve 

Hızır bin Velî ve Receb bin Hasan ve Boladlar Mahallesi’nden ‘Abdullah Halîfe ibn 

Budak ve Hüseyin bin Nebî ve Sâlih bin Hüsâm ve Kayacık Mahallesi’nden 

Süleymân Halîfe ve ‘Alî bin Süleymân ve Mehmed bin Sefer ve Nûrullah bin 

Emrullah nâm kimesneler ve ve sâyiri mahzarlarında bi’l-vesâye ve bi’l-asâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp vasîleri olduğum sagîrûn-ı mezbûrûnun babaları mezbûr ‘Alî 

sâlifü’z-zikr Kayacık Mahallesi’nde sâkin Hoca ‘Alî’nin menzilinde mecrûhen fevt 

olup tarîk-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olmuşidi mezkûrun dem ve diyetine 

müte’allık da’vâmız mezkûr Hoca ‘Alî ile karındaşları olup civârında olan ‘Îsâ ve 

Gönül ve ‘Abdulkerîm ve Ertidi? ve Mûsâ nâm kimesnelerdendir zikr olunan 

mahalleler ahâlisinden da’vâ ve nizâ’ımız yokdur ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık 

bir tarîk ile da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn min elf (4 Cemâziye’l-âhir 1081 / 19 Ekim 

1670). 

Fahrü’l-meşâyih Şeyh ‘Alî Efendi, es-Seyyid İsma’îl Çelebi bin Seyyid Pîrli, 

Mehmed Çelebi (bin) el-Hâc ‘Abdurrahman, es-Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Fazlı, 

Fahrü’l-müderrisîn Ahmed Efendi ibn ‘Abdurrahman Efendi, Mustafâ Çelebi (bin) 

Handân, ‘Abdî bin ‘Abdulkerîm. 

 

135-1 Mülk Satışı (Borca Karşılık Hisse Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden Mahmûd bin ‘Abbâs 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb İsma’îl Beg 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr İsma’îl Beg yedinden yirmi guruş 

istikrâz ve kabz idüp mukâbelesinde mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarfı Satı Beşe 

ve bir tarafı ‘Abdî mülkü ve bir tarafı Bektâş mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd vâlidemizden intikâl iden bir sofa ve bir tabhâne ve bir havlu ve bağçede 

olan hissemi mezbûr İsma’îl Beg’e yirmi guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûr yirmi 

guruşu deynim olan yirmi guruşa takâs eyledim ba’de’l-yevm mezbûrda olan hissem 

mezbûr İsma’îl Beg’in mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ 

min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn min elf (9 Cemâziye’l-âhir 1081 / 24 

Ekim 1670). 
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Sâtı Beşe (bin) Pîrî Beşe, Şâ’bân (bin) ‘Alî, Hüdâverdi bin Pîrî Beşe. 

 

135-2 Alacağını Teslîm Aldığını Tescîl 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

Hâcı Mehmed’in sulbî kebîr oğlu Mahmûd meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb Hâcı Velî bin Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan 

akdem medîne-i Halebü’ş-şehbâ’da mezbûr Hâcı Velî’ye yetmişbir esedî guruş 

virmişidim mezbûr Hâcı Velî alup Haleb’de zikr olunan yetmişbir guruşa civid ve 

kalay ve sebet ve urkan alup hâlâ bana yetmişbir guruşluk civid ve kalay ve sebet ve 

urkanı teslîm eyledi ben dahî bi’t-temâm alup kabz idüp zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim bâkî bir akçe ve bir habbe kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn min elf (2 Cemâziye’l-âhir 1081 / 17 Ekim 1670). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi (bin) Hasan, Receb Çelebi (bin) Hâcı ‘Abdurrahman, 

el-Hâc Şâ’bân (bin) Hâcı Velî, Ramazân (bin) Mahmûd, İsma’îl Halîfe (bin) 

Mustafâ. 

 

135-3 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin 

Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım 

yarık olmağla bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu 

beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan 

kasığımın yarığı ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-

emrillahi te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer bana ecel 

târî olup vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı 

zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûra rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn min elf (2 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 17 Ekim 1670). 

Eyûb Beşe (bin) Yûsuf, Ramazân (bin) Mahmûd, Emrullah (bin) ‘Abdulkerîm, 

Hamza (bin) Mahmûd, Seyyid ‘Abdî (bin) Mehmed ve gayruhum. 

 

 135-4 Katil Da’vâsında Habs Edilenlerin Dahli Olmadığının Tescîli 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Çelebi 

ibn Yûsuf meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Kır-ili Kazâsı’na tâbi’ Üyük nâm 

karye sâkinlerinden Evliyâ ibn el-Hâc Mustafâ tarafından vekîl olan karındaşı Enbiyâ 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme muzâfâtından 

Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ İnetolu dimekle ma’rûf çiftliğimde vâki’ evim önünde 

harman yerinde sulbî oğlum dururken dört nefer atlu gelüp konak taleb idüp tüfenk 

ile habs itdirmişdim mezbûr Evliyâ ol dört atlulardan olmayup sun’u olmadığına 

bana ‘ilm hâsıl olmağla da’vâ-yı merkûmdan fâriğ oldum habsden ihrâc olunsun min 

ba’d da’vâ ve nizâ’ım yokdur ba’de’l-yevm oğlum mezbûr ‘Alî’nin vefâtına 

müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle 

olmaya didikden sonra mahmiye-i merkûmede Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden 
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Mehmed Beg ibn Ramazân ve mezbûr Enbiyâ merkûm Evliyâ’nın hîn-i mütâlebede 

ihzârına kefîl-i bi’n-nefs olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî 

‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn min ve elf (11 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 26 Ekim 1670). 

Mustafâ Beşe Hamamcı-zâde, İbrahîm (bin) Mustafâ, ‘Abdullah (bin) Hâcı 

İbrahîm, Bâli (bin) Hızır, Şâh‘unsûr Beg (bin) İvâz. 

 

136-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mustafâ  /  bey’-i menzil  /  Ahmed. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ bin Hüseyin 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed bin Halîfe mahzarında 

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

bir tarafı Mehmed mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir sofa ve bir örtme 

ve bir tabhâne ve bir ahur ve bir samanlık ve havlu ve bir mikdâr bağçeyi müştemil 

menzilimi mezbûr Ahmed’e râyic-i fî’l-vakt üçyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î 

ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru 

mezkûr Ahmed yedinde bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-âhir 1081 / 23 Ekim 

1670). 

‘Abdurrahman Beg ibn ‘Abdî, Şâ’bân bin ‘Osmân, el-Hâc Mevlûd bin Halîfe, 

Hüseyin bin el-Hâc İbrahîm, ‘Abdurrahman bin Hüseyin, Mehmed Dede, Mehmed 

bin Hoca. 

 

136-2 Mülk Satışı (Şuf’a İle Mülk Satışı) 

‘Îsâ  /  ‘Îsâ. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘âlimân Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Îsâ 

bin ‘İvaz meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde bundan akdem vefât iden 

Mehmed’in kızı oğlu Süleymân bin İbrahîm ve kızı Elîf ve karındaşı oğlu Murâd ve 

kız karındaşı Kamer mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûrûn 

kimesneler mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı benim mülküm ve bir tarafı Hâcı 

Mehmed mülkü ve bir tarafı ‘Abdullah mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd 

bir sofa ve bir tabhâne ve bir kilar ve havluyu mûştemil menzillerini bundan akdem 

bana üçbindörtyüz akçeye bey’ eylemişiken hâlâ menzil-i mezbûru âhara 

üçbinbeşyüz akçeye bey’ eylemişler ben şefî’ olmam ile istimâ’ eylediğim sâ’at şuf’a 

taleb idüp yine yüzakçe ziyâdesiyle kabûl eyledim su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn kimesneler menzil-i mezbûra mezkûr 

‘Îsâ’nın şufa’sı olduğunu ikrâr idüp lâkin bey’-i mezbûru istimâ’ eylediği sâ’at 

şuf’asını taleb idüp âharın iştirâ eylediğine râzı olmadığına yemîn teklîf olunsun 

didikde ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm eyledikden sonra menzil-i 

mezbûrun kıymeti olan üçbinbeşyüz akçeyi mezbûr ‘Îsâ yedinden alup menzil-i 

mezbûru ‘Îsâ’ya teslîme mezbûrûn kimesnelere tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-t-taleb 
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ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn min elf 

(5 Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 Ekim 1670). 

Hamza bin Mahmûd, Hüseyin bin Durmuş, ‘Alî bin Murâd. 

 

136-3 Mîrâs 

Kerîme  /  Emîne. 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ kutbü’l-‘ârifîn Hazreti Şeyh Sadreddîn nûrullahu 

merkadehu mahallesi sâkinlerinden iken fevt olan ‘Abdullah bin ‘Alî nâm 

kimesnenin sulbiye kebîre kızı Kerîme nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde vâlidesi râfi’atü’l-kitâb Emîne bint-i ‘Alâ’eddîn nâm hatun mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp babam ‘Abdullah’ın muhallefât ve ‘akârâtından irs-i şer’î ile 

intikâl iden hisse-i şâyi’am mukâbelesinde cemî’ şerâyit-i sulhu câmi’ tehârüc-i şer’î 

ile vâlidem merkûme Emîne yedinden bin akçe alup kabûl ve kabz idüp mâ’adâ 

hakkımdan fâriga olup vâlidem merkûme Emîne’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim 

bakî hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ 

idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1081 / 24 Ekim 1670). 

‘Alî Halîfe ibn Îvâd, ‘Abdurrahman Çelebi bin Şeyh Mustafâ, Hüseyin Beg ibn 

Mûsâ, Ni’metullah bin el-Hâc Hüseyin, ‘Osmân Dede ibn Hüseyin. 

 

136-4 Mülk Hibesi 

Emîne  /  ‘Abdurrahman. 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Hazreti Şeyh 

Sadreddîn Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i ‘Alâ’eddîn nâm hatun meclis-i şer’-

i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb sadrî oğlu ‘Abdurrahman mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp  mahalle-i merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-

hudûd olan bir ahur ve bir samanlığı mülkümden ifrâz idüp ba’de’t-tahliyeti’ş-şer’iye 

oğlum mezbûr ‘Abdurrahman’a hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve teslîm eyledim ol 

dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz eyledi ba’de’l-yevm mülk-i mevhûbudur didikden 

sonra merkûme Emîne bundan bâkî kalan bir tabhâne ve bir oda yeri ve havlu ve 

bağımı oğullarım mezbûr ‘Abdurrahman ve Nebî ve Mehmed’e hibe ve teslîm 

eyledim anlar dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz eylediler mülk-i mevhûblarıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr mutasarrıf olsunlar didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn min 

elf (9 Cemâziye’l-âhir 1081 / 24 Ekim 1670). 

‘Alî Halîfe ibn Îvâd, ‘Abdurrahman Çelebi bin Şeyh Mustafâ, Hasan Beg ibn 

Mûsâ, Ahmed bin el-Hâc Hasan, ‘Osmân Dede bin Hüseyin. 

 

137-1 Kürkçü Mahallesi’nden İbrahîm Çelebi’nin Mahalleye Para Vakfı 

Mahmiye-i Konya’da Kürkçü Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid İbrahîm 

Çelebi ibn Hâcı ‘Abdurrahîm ve İmâm ‘Alî Halîfe ibn Ahmed Hoca ve mahalle-i 

merkûme mütevellisi ‘Osmân Beg ibn ‘Alî ve Mustafâ Dede ibn Himmet nâm 
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kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i merkûme sâkinlerinden 

râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid Mehmed Çelebi ibn es-Seyyid Hâcı Halîl mahzarında her biri 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr Seyyid Mehmed Çelebi mahalle-i merkûmede 

menzili olup sâkin olmağla mâlından altı esedî guruş ifrâz idüp  mahalle-i 

merkûmeye şöyle vakf eyledi ki zikr olunan altı guruş istirbâh olunup 

mürâbahasından hâsıl olan meblağ mahalle-i merkûmede vâki’ tekâlîf-i ‘örfiyye içün 

sâlyânesini virmek üzere bize teslîm idüp biz dahî alup mürâbahaya virüp hâsıl olan 

mürâbahasını mezbûr Seyyid Mehmed Çelebi’nin selyânesi içün virüp min ba’d 

mahalle-i merkûme üzerine vâki’ olan tekâlîf içün sâlyâne taleb olunmaya 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 27 Ekim 1670). 

Mehmed bin İbrahîm, ‘Alî bin Halîl, İbrahîm, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

137-2 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıcemâl Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

mecrûhen vefât iden ‘Îsâ bin ‘Abdulganî nâm kimesnenin sulbî sagîr oğulları 

‘Abdurrahman ve ‘Ömer ve Mehmed ve Ramazân ve ‘Osmân ve sagîre kızı 

Fâtıma’nın tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan ‘ammileri 

Yahyâ bin ‘Abdulganî vesâyeten ve zevce-i metrûkesi Âyine bint-i Mahmûd nâm 

hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye 

ile ‘ârifân olan Hâcı Mehmed bin Satı ve ‘Ömer bin Muharrem şehâdetleriyle şer’an 

vekâleti sâbite olan vasî-i mezbûr Yahyâ vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Kayacık Mahallesi sâkinlerinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Erişdi ve ‘Alî ve 

Göğek ve ‘Abdulkerîm ve Mûsâ ve ‘Îsâ evlâd-ı Mahmûd nâm karındaşlar 

mahzarlarında bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp vasîleri 

olduğum sagîrûn-ı mezbûrûnun babaları ‘Îsâ’nın menzillerinde mecrûh mektûl 

bulunmağla mezkûrun dem ve diyeti içün Keçeciler Sûku’nda vâki’ bir tarafı musluk 

vakfı ve bir tarafı Seyyid ‘Alî mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm ile mahdûd yüz 

guruşluk bir bâb dükkân ile yirmi beş keyl buğday virdiler ben dahî vesâyetim ve 

vekâletim hasebiyle mezbûrûn Erişdi ve ‘Alî ve Göğek ve ‘Abdulkerîm ve Mûsâ ve 

‘Îsâ yedlerinden alup kabûl ve kazb idüp müteveffâ-yı mezbûrûn dem ve diyetine 

müte’allık da’vâdan fâriğ oldum min ba’d da’vâ ve nizâ’ım kalmadı ba’de’l-yevm bu 

husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ olursa lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve 

makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-ûlâ li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 27 Eylül 1670). 

Fahrü’l-a’yân Hâcı ‘Ömer Beşe-zâde, Şeyh Mehmed Efendi ibn Ezelî, Zehrü’l-

eşbâh ‘Ömer Ağa ibn ‘Ayâs Beg-zâde, Mustafâ Ağa (bin) Eyûb, Mehmed Dede (bin) 

Murtazâ. 

 

137-3 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinelerinden iken hâlike olan Altun 

nâm nasrâniyenin kızı Ağna bint-i Murât nâm nasrâniye meclis-i şer’-i hatîr-ı 



 

 

275 

lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb Semâvî nâm zimmî muvâcehesinde ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp  vâlidemiz hâlike olan merkûme Altun’un muhallefâtından irs-i 

şer’î ile intikâl iden hisse-i şâyi’a-i şer’iyem mukâbelesinde cemî’ şerâyit-i sulhu 

câmi’ tehârüc-i şer’î ile muhallefât-ı merkûmdan mezbûr Semâvî yedinden ikibin 

akçe ve üç sahan ve bir bakır ve bir döşek ve bir yorgan ve bir yasdık alup kabûl ve 

kabz idüp mâ’adâ hakkımdan fâriga olup mezbûr Semâvî zimmetini ibrâ ve iskât 

eyledim bâkî hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîkle 

da’vâ idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1081 / 29 Ekim 1670). 

Mehmed ‘Alî Çelebi (bin) Mustafâ Efendi, ‘Osmân Çelebi (bin) Mustafâ, es-

Seyyid ‘Alî Çelebi (bin) Mehmed, ‘İvaz (bin) Mahmûd, es-Seyyid Muharrem Çelebi 

(bin) Mehmed. 

 

138-1 Mîrâs Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya sâkinelerinden olup bundan akdem fevt olan ‘Âyşe bint-i 

‘Abdullah nâm hatunun verâseti sadrî kızı Kerîme bint-i Mehmed Beşe ile karındaşı 

oğulları Velî ve Hasan ibnâ ‘Îsâ nâm kimesnelere münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile 

ma’lûm oldukdan sonra mezbûrân Velî ve Hasan meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde Kürkçü Mahallesi sâkinelerinden merkûme Kerîme Hatun tarafından vekîl-i 

şer’îsi olan râfi’ü’l-kitâb es-Seyyid İbrahîm Çelebi ibn Hâcı ‘Abdî mahzarında da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp mûrisemiz müteveffât-ı merkûme ‘Âyşe’nin muhallefâtından 

irsen bize intikâl iden beşyüzelli akçeyi ve bir sîm ön kuşağı ve bir tencere ve bir 

tâbe ve iki sahan ve bir yorgan ve bir kalice ve bir kilim ve bir çarşab ve bir yasdık 

ve bir basma boğça ve bir yektâyı mezbûr Seyyid İbrahîm Çelebi yedinden alup kabz 

eyledik ve yedine hüccet-i şer’iye virmişidik lâkin müteveffât-ı merkûme ‘Âyşe’nin 

bunlarda bâki eşyâsı ve hâl-i sıhhatında mezbûr İbrahîm Çelebi’ye bey’ eylediği 

(boş) nâm câriye bahâsından bâkî akçesi kalmadığını mezbûr Seyyid İbrahîm 

Çelebi’ye ve zevcesi merkûme Kerîme’ye yemîn teklîf olunsun didiklerinde mezbûr 

Seyyid İbrahîm Çelebi câriye bahâsından ve menkûlâtından bâkî eşyâsı kalmadığına 

yemîn-i billahi’l-‘azîm idüp  zevcesi muhasserândan olmağla taraf-ı şer’den Mevlânâ 

Hızır Efendi irsâl olunup ol dahî merkûme Kerîme’nin menziline varup müteveffât-ı 

merkûme ‘Âyşe’nin menkûlâtından bâkî eşyâları kalmadığına ve ihfâ eylemediğine 

merkûme Kerîme’ye yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i 

billahi’l-‘azîm eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp ba’dehu meclis-i 

şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 27 Ekim 1670). 

‘Abdusslâm Halîfe (bin) Mehmed, ‘Osmân Beg (bin) Hüdâverdi, ‘Alî Halîfe 

el-imâm, Mehmed Efendi (bin) İsma’îl, Hamza (bin) Süleymân, Süleymân (bin) ‘Alî. 

 

138-2 Mîrâsdan Mehir ve Hisse Talebi Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden iken mürd olan 

Murât nâm zimmînin zevce-i metrûkesi râfi’atü’l-kitâb Harîk nâm nasrâniye meclis-i 
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şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mürd-i mezbûrun sulbî kebîr oğlu Hacâdor 

muvâcehesinde da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim mürd-i merkûm Murât 

mukeddemâ müslümânlar beni dörtbin akçe mehr-i mü’eccel ile ‘akd-ı nikâh idüp 

mürd olmağla mehr-i mü’eccelim olan dörtbin akçe muhallefâtından taleb iderin 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr merkûm Harîk zimmiyeden 

müdde’âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda beyyinem yokdur yemînim ile 

nikâhımı almağa kâdir olduğuma fetvâ-yı şerîfe aldım deyu ibrâz itmeğin ber-mûcib-

i fetvâ-yı şerîfe mukeddemâ müslümânlar huzûrunda nefsini mürd-i mezbûr Murât 

zimmîye dörtbin akçe mehr-i mü’eccel ile tezvîc idüp ‘akd-ı nikâh olduğum ve 

ba’dehu meblağ-ı mezbûr dörtbin akçeden cüz’en ve küllen mürd-i mezbûra hibe 

eylemediğine mezbûre Harîk’e Hazreti ‘Îsâ ‘aleyhi’s-selâma nâzil olan İncil’e yemîn 

teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin meblağ-ı 

mezbûr dörtbin akçeyi mürd-i mezbûrun muhallefâtından edâ ve teslîme mezbûr 

Hacâdor zimmîye tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis 

‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1081 / 

28 Ekim 1670). 

Halîl Beşe (bin) Mehmed, Hamza (bin) Mahmûd, Hüseyin (bin) Durmuş ve 

gayruhum. 

 

138-3 Mîrâs 

Kaba Hâcı Mehmed’in vârisleri. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden olup bundan 

akdem vefât iden el-Hâc Mehmed bin Mahmûd nâm kimesnenin verâseti sulbî kebîr 

oğlu Mahmûd ve sulbiye kızları Kerîme ve Fâtıma ve ‘Âyşe ve sagîre kızları Hadîce 

ve Râbi’a ve Râzıye ve zevce-i metrûkesi ‘Âyşe bint-i el-Hâc ‘Abdurrahman’a 

münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra merkûmetân Kerîme ve 

Fâtıma ve ‘Âyşe taraflarından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ber-mûcib-i hüccet-i 

şer’iye vekîl-i şer’îleri olan zevcleri el-Hâc ‘Osmân bin Ahmed ve Mûsâ bin ‘Alî ve 

Ahmed ibn el-Hâc ‘Alî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb mezbûr 

Mahmûd ve sagîrât-ı merkûmâtın kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Ramazân 

Çelebi mahzarlarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  müteveffâ-yı mezbûr 

el-Hâc Mehmed’in nukûd ve menkûlâtını müvekkilelerimiz ve merkûmât Kerîme ve 

Fâtıma ve ‘Âyşe ve vasî-i mezbûr Ramazân ve Mahmûd beynlerinde bi’l-farîzati’ş-

şer’iye tevzî’ ve taksîm idüp hisselerine isâbet idenleri kabz eyledikden sonra 

Bezzâzistân’da vâki’ iki dolab ve Derziler Sûku’nda vâki’ bir tarafı Ramazân mülkü 

ve bir tarafı Mustafâ Beg dükkânı ve bir tarafı el-Hâc Mehmed dükkânı ve bir tarafı 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb dükkân ve mahalle-i merkûmede vâki’ ‘inde’l-ahâli 

ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olup büyût-ı müte’addideyi müştemil menzilimi ve 

Bityemez’de vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cîrân ma’lûmetü’l-hudûd olan bağı dörtyüzotuz 

guruşa tutup meblağ-ı mezbûrdan müvekkilelerimizin her birine elliüçer esedî guruş 

isâbet itmekle her biri elliüçer guruşu vasî-i mezbûr Ramazân ve Mahmûd 

yedlerinden bi’t-temâm alup kabz idüp zikr olunan dolab ve dükkân ve menzil ve 

bağda ‘alâkları kalmadı mâlikâne mutasarrıf olsun didiler didiklerinde gıbbe’t-tasdîk 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (12 Cemâziye’l-âhir 1081 / 27 Ekim 1670). 
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el-Hâc ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, el-Hâc Velî bin Mahmûd, Mustafâ bin 

Malımûd, Hasan bin el-Hâc Pîr Hasan, Nebî bin Mehmed, İbrahîm bin Mustafâ, 

Süleymân ibn el-Hâc Mustafâ. 

 

139-1 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Şükrân Mahallesi sâkinelerinden Emîne bint-i Hâcı 

‘Abdî nâm hatun tarafından bey’-i bât-ı âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl 

olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Sinân Çelebi ibn Fazlullah ve 

‘Abdurrahman Çelebi ibn Mustafâ nâm kimesneler şehâdetleriyle şer’an vekâleti 

sâbite olan zevci es-Seyyid Ahmed Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed Çelebi meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Abdal veled-i Çakşırlı nâm zimmî 

muvâcehesinde bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahmiye-i merkûme 

zeylinde merhûm Ataşbâz Sultân Merkadi kurbunda vâki’ tarafeyni mezbûr Abdal 

mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki dönüm 

tarlasını müvekkilem merkûme Emîne mezbûr Abdal zimmîye yirmidört esedî 

guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Abdal yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledi ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(13 Cemâziye’l-âhir 1081 / 28 Ekim 1670). 

Ahmed Beşe (bin) Fazlı, Mahmûd Beşe (bin) İbrahîm, İbrahîm Beşe (bin) Hâcı 

Sâtı, el-Hâc Ahmed (bin) Mustafâ, Hâcı Gâzi debbâğ. 

 

139-2 Mîrâs Da’vâsı 

Hâcı ‘Osman ve Ramazân  /  Hatun. 

Mahmiye-i Konya’da ‘Arablar Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

fevt olan Hasan nâm kimesnenin ‘ammisi oğlu el-Hâc ‘Osmân ve Ramazân nâm 

kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun zevce-i 

metrûkesi râfı’atü’l-kitâb Hatun bint-i ‘Alî mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

müteveffâ-yı mezbûr Hasan’ın muhallefât ve ‘akârâtından bize isâbet iden hissemizi 

merkûme Hatun’dan taleb ideriz su’âl olunsun didiklerinde gıbbe’s-su’âl merkûme 

Hatun cevâbında mukaddemâ mezbûrân el-Hâc ‘Osmân ve Ramazân mûrisleri 

müteveffâ-yı mezbûr Hasan’ın muhallefât ve ‘akarâtından hisse-i şâyi’aları 

mukâbelesinde tehârüc tarîkiyle on üç re’s koyun ve iki kilim ve bir tencere ve bir 

sahan alup kabûl ve kabz idüp zimmetimi ibrâ eyledikden sonra tekrâr da’vâ idüp  

muvâcehelerinde isbât idüp hüccet-i şer’iye olmuşdur deyu mazmûnu takrîr-i 

meşrûhlarına mutâbık hüccet-i şer’iye ibrâz idüp  bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mezmûn-ı hücceti mezbûrân el-Hâc ‘Osmân ve Ramazân münker olıcak 

merkûme Hatun’dan mazmûn-ı hüccete beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Ahmed bin Halîfe ve Mehmed bin Hoca ve ‘Abdurrahman Beg ibn 

‘Abdî nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup eserü’l-istişhâd 

fî’l-vâki’ işbu feth ve kırâ’at olunan hüccet-i mezbûrân el-Hâc ‘Osmân ve Ramazân 

muvâcehelerinde oldu mazmûn-ı hüccete biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-



 

 

278 

i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın da’vâ-

yı merkûmeden mezbûrân el-Hâc ‘Osmân ve Ramazân men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (12 Cemâziye’l-âhir 1081 / 27 Ekim 1670). 

‘Abdurrahman bin Hasan, Hüseyin ibn el-Hâc İbrahîm, Mûsâ bin Hüseyin. 

 

139-3 Mülkiyet Da’vâsı (Satın Alınmış Mülkü Olduğunu İspat) 

Marzıye  /  Ahmed ve Derviş ve ‘Âlime. 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

Mehmed bin Derviş nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi Marzıye bint-i Hızır 

ve kızı ‘Âlime ve karındaşı oğulları Ahmed ve Derviş ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis 

Mehmed’e münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra merkûme 

Marzıye meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûrûn Ahmed ve Derviş ve 

‘Âlime mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  Gödene nâm karyede vâki’ 

şarken Mehmed mülkü ve garben ‘Abdullah Dede mülkü ve şimâlen çay ve kıbleten 

İnkaya ile mahdûd üç ceviz ağacını ve sâ’ir eşcârı müştemil bir kıt’a bağını ve yine 

kurbunda vâki’ şarken Mehmed Beşe mülkü ve garben Mehmed mülkü ve şimâlen 

nehr ve kıbleten arz-ı hâliye ile eşcârıyla bir kıt’a bağını zevcim mezbûr Mehmed 

hâl-i sıhhatında bin yetmiş beş senesinde bana ikibinsekizyüz akçeye bey’ ve teslîm 

ve kabz-ı semen idüp yedime hüccet-i şer’iye vermişdir deyu ibrâz idüp bi’l-

muvâcehe kırâ’at olundukda bey’-i mezbûru mezbûrûn Ahmed ve Derviş ve ‘Âlime 

münkir olıcak merkûme Marzıye’den müdde’âsına mutâbık beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslîmînden el-Hâc ‘Abdusselâm bin ‘İvaz Hoca ve Mehmed bin Ahmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki’ müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i sıhhatında Gödene nâm karyede vâki’ 

zikr olunan iki kıt’a bağını eşcârı ile bin yetmiş beş târîhinde bizim huzûrumuzda 

zevcesi merkûme Marzıye Hatun’a ikibinsekizyüz akçeye bey’ ve teslîm ve kabz-ı 

semen eyledi işbu hücceti virdi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın bağ-ı 

mezbûrdan kasr-ı yedlerine mezbûrûn Ahmed ve Derviş ve ‘Âlime’ye tenbîh bir le 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (13 Cemâziye’l-âhir 1081 / 28 Ekim 1670). 

Mehmed bin Bostân, Pîrî Beşe ibn el-Hâc Mehmed, ‘Alî bin Kubâd, Ahmed 

bin Mehmed, Hamza bin Mahmûd. 

 

140-1 Dem ve Diyet Da’vâsında Sulh 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hezretlerinin taraf-ı 

‘âlîlerinden husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn olunan Mehmed Ağa 

müzâheretiyle Ilgun Kazâsı’na tâbi’ Karasünec nâm karye sâkinlerinden ‘Abdullah 

ve ‘Abdulganî ibnâ Hâcı Şa’bân nâm karındaşlar meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed bin Süleymân’ın 

kebîr oğlu olup kendi tarafından asîl ve sagîr karındaşları Hasan ve ‘Osmân ve 

Neslîhân ve Ümmü’nün vasîleri olan Koca vesâyeten ve müteveffâ-yı mezbûrun 
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zevce-i metrûkesi Hanife bint-i Şamlı nâm hatun tarafından vekîl-i sâbitü’1-vekâlesi 

olan mezbûr Koca mahzarında her biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mezbûr Koca biz 

dem içün babamı darb eylediğiz ol darbdan fevt oldu deyu dem ve diyet da’vâsı 

etmekle araya muslihûn tavassut idüp es-sulh seyyidü’l-ahkâm fehvâsı üzere ‘âmil 

olup inkârımızdan mezbûrân ‘Osmân ve Süleymân ve Hanife içün mezbûr Koca’ya 

kırk guruş virüp teslîm eyledik zikr olunan kırk guruşa müte’allık da’vâ ve nizâ’ımız 

yokdur ba’de’l-yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersek lede’l-

hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 

Mevlânâ İsma’îl Efendi ibn Himmet, Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Ağa, ‘Alî (bin) 

Revengi?, Sefer bin Bâli, İbrahîm (bin) Aydın, İsma’îl bin Himmet. 

 

140-2 Dem ve Diyet Da’vâsında Sulh 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin taraf-ı 

‘âlîlerinden husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn olan Mehmed Ağa müzâheretiyle 

Ilgun Kazâsı’na tâbi’ Karasünec nâm karye sâkinlerinden iken fevt olan Mehmed bin 

Süleymân nâm kimesnenin verâseti sulbî kebîr oğlu Koca ve sagîr oğulları Hasan ve 

‘Osmân ve sagîr kızları Neslîhân ve Ümmü ve zevce-i metrûkesi Hanife bint-i Şamlı 

nâm kimesnelere münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra mezbûr 

Koca asâleten ve sagîrûn-ı mezbûrûnun tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb 

ve ta’yîn olunan karındaşları mezbûr Koca vekâleten ve merkûme Hanife tarafından 

sulh-i âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan 

Receb Beg ibn Hakverdi ve Bâli bin Sefer şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan 

mezbûr Koca meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karye-i merkûme sâkinlerinden 

râfi’ü’l-kitâb ‘Abdullah ve ‘Abdulganî ibn Hâcı Şâ’bân nâm karındaşlar 

mahzarlarında bi’l-vesâye ve bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

târîh-i kitâbdan iki (boş) mukaddem mezbûrân ‘Abdullah ve ‘Abdulganî babam 

mezbûr Mehmed’i darb idüp ol darbdan fevt oldu deyu dem ve diyetini da’vâ 

eylediğimde anlar inkâr eylediler bi-tavassuti’l-müslîmîn ve bi-tarîki’s-sulh 

mezbûrân ‘Abdullah ve ‘Abdulganî yedlerinden kırk aded esedî guruş alup kabûl ve 

kabz idüp babamın dem ve diyetine müte’allık da’vâdan fâriğ olup mezbûrânın 

zimmetlerini ibrâ ve iskât eyledim min ba’d da’vâ ve nizâ’ımız kalmadı ba’de’l-

yevm bu husûsa müte’allık bir tarîk ile da’vâ sadîr olursa lede’l-hükkâmi’l-kirâm 

mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (19 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 3 Kasım 1670). 

Mevlânâ İsma’îl Efendi ibn Himmet, Fahrü’l-a’yân ‘Ömer Ağa, ‘Alî Beg 

Döğenci, Sefer bin Bâli, İbrahîm bin Aydın, İsma’îl (bin) Himmet, Mûsâ (bin) ‘Alî. 

 

140-3 Mülk Satışı (Bağçe Satışı) 

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ ‘Alîbegöyüğü nâm karye sâkinlerinden Mustafâ bin 

Mahmûd Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ebûbekir bin 
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Himmet mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahmiye-i Konya zeylinde Kürden 

nâm mevzi’de vâki’ bir tarafı mezbûr Ebûbekir ve Şâ’bân mülkleri ve tarafeyni tarîk-

i ‘âmm ve bir tarafı nehr-i cârî ile mahdûd bir mikdâr arz-ı hâliye ve eşcârı müştemil 

bir kıt’a bağçeyi mezbûr Ebûbekir’e râyic-i fi’l-vakt dörtbinbeşyüz akçeye bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr Ebûbekir yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (19 

Cemâziye’l-evvel 1081 / 4 Ekim 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mehmed Efendi, el-Hâc Hasan (bin) Hâcı Emrullah, Hâcı 

İbrahîm (bin) Hâcı Ahmed, es-Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Ebûssu’ûd, es-Seyyid 

Ahmed Çelebi ihve. 

 

141-1 Muhâla’a 

Karaman Kazâsı’na tâbi’ Tavas nâm karye sâkinlerinden es-Seyyid ‘Alî Çelebi 

ibn Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde zevcesi râfi’ü’l-kitâb Ümmü nâm 

hatun tarafından tasdîka vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan 

Hüseyin bin Hamza ve Seyfî bin Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan 

babası ‘Îsâ bin Sevindik nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp 

zevcem merkûme Ümmü Hatun ile beynimizde hüsn-i zindegânî ve musâfât 

olmamağla zimmetimde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan altıbin akçe mehr-i 

mü’eccilimden ve nafaka-i ‘iddetimden ve me’ûnet-i süknâmdan ve zevciyete 

müte’allık cemî’ da’vâsından fâriğ olup zimmetimi ibrâ etmekle ben dahî merkûm 

Ümmü Hatun’u muhâla’a idüp kat’-ı ‘alâka eyledim min ba’d ‘alâkam kalmadı 

ba’de’l-yevm ‘iddeti münkazıyye oldukdan sonra nefsini dilediği kimesneye tezvîc 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 6 Kasım 1670). 

Fahrü’l-a’yân  Murtazâ Çavuş, Hasan (bin) Durmuş, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

141-2 Kusurlu Hayvan Satışını İptal Dâvası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Mahmûd Beg ibn Ebûbekir 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Abdullah Beg ibn İsma’îl mahzarında 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mezbûr ‘Abdullah Beg bir re’s kır atını alup 

mukâbelesinde benim bir re’s kır atımı ve üzerine otuzaltı guruş dahî virüp mübâdele 

eylemişidim hâlâ mezbûr ‘Abdullah Beg’in virdiği kır at terk olup ‘ayb-ı kadîm 

olmağla red olunup benim virdiğim at ve otuz altı guruşum bana alıvirilmesi taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Abdullah Beg cevâbında benim 

virdiğim kır atımın terki olduğu ma’lûmum değildir deyu inkâr itmeğin sâhib-i devlet 

hazretlerinin Na’lband başı Hasan Beg ibn Yûsuf ve Na’lband Mehmed Beg ibn 

Hüseyin nâm kimesne mezbûr ‘Abdullah Beg’in kır atına nazar eylediklerinde kolları 

terk olduğu ve ‘ayb-ı kadîm olduğunu ihbâr itmeğin zikr olunan kır at mezbûr 

‘Abdullah Beg’e red olunup aldığı otuzaltı guruş ve kır atı mezbûr ‘Abdullah Beg’e 
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teslîme merkûm ‘Abdullah Beg’e tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu 

hurrire fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(14 Cemâziye’l-âhir 1081 / 29 Ekim 1670). 

Fahrü’l-meşâyih es-Seyyid Mehmed Efendi, Mehmed Dede (bin) Pîrî, 

‘Abdullah Çavuş, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

141-3 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

İnsuyu Kazâsı’na tâbi’ Zengicek nâm karye sükkânından Şeyh Minnet ve 

Bostân ve Ramazân ve Mahmûd evlâd-ı Ahmed nâm karındaşlar meclis-i şer’-i hatîr-

ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mahmûd bin Erkulu nâm kimesne mahzarında her 

biri ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede vâki’ bir tarafı Hüdâverdi mülkü 

ve etrâf-ı selâsesi bizim tarlamız ile mahdûd bir kıt’a bağımızı mezbûr Mahmûd’a 

kırkbeş esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mahmûd yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp bağ-ı mezbûru mahallinde kabza teslît eyledik ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 

1670). 

Habîb (bin) ‘İbâd, Hâcı İbrahîm (bin) Mehmed, Satılmış (bin) Mehmed, ‘Ömer 

(bin) ‘Abdulkâdir, Oruç (bin) Uğur. 

 

141-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hocahasan Mahallesi sâkinlerinden Ahmed bin Mehmed 

Halîfe meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb ‘Abdulkâdir 

nâm sagîrin vasîsi vâlidesi Mü’mine bint-i Aşık mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı ‘Alî mülkü ve bir tarafı Hamza mülkü ve 

tarafeyni Hızır mezbûr mülkü ile mahdûd bir oda ve bir mikdâr havlumu sagîr-i 

mezbûr ‘Abdulkâdir’e râyic-i fi’l-vakt ikibin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ 

idüp vasî-i mezbûr sagîr-i merkûm içün semen-i mezbûr ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru vasî-i mezbûr yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i 

mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve 

tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâmin ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (18 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 2 Kasım 1670). 

Hasan Çelebi (bin) Hızır Beg, Hamza (bin) Mustafâ, el-Hâc Yûsuf (bin) Muslî, 

Mehmed (bin) Bektâş, ‘Alî bin Süleymân. 

 

142-1 Darb ve Yaralama Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Sarây nâm karye 

sâkinlerinden ‘Ömer bin Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde ‘Âriyet nâm 

karye ahâlisinden ashâb-ı hâze’l-kitâb Halîl Halîfe el-imâm ve Yûsuf bin Mehmed ve 

Mürüvvet bin Mahmûd ve Süleymân bin Ramazân ve İbrahîm bin ‘Abdurrahman ve 
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Himmet bin Bayram ve Velî bin Bayram ve Nebî bin Bayram ve Himmet bin ‘İvaz 

ve Nebî bin Mehmed ve ‘Alî bin Hâcı İsma’îl nâm kimesneler mahzarlarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan Veled bin Mehmed nâm kimesne 

târîh-i kitâbdan beş gün mukaddem ben koyun ra’y iderken benim sınuruma koyun 

getürürsün deyu mezbûr Veled benim bıçağımı alup benim sağ butumu bıçak ile darb 

ve mecrûh eyledi husûs-ı mezbûrda ‘Âriyet nâm karye ahâlisinden bir ferdin sun’ ve 

te’addîleri olmayup da’vâ ve nizâ’ımız dahî yokdur ba’de’l-yevm bir tarîk ile da’vâ 

idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde mâ-vaka’a 

husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn olunan ‘Alî Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu 

fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (16 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 31 Ekim 1670). 

Hüseyin (bin) Durmuş, ‘Alî Çelebi (bin) Murâd, Hamza (bin) Mahmûd. 

 

142-2 Darb Dâvası 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sudirhemi Nâhiyesi’ne tâbi’ Sarây nâm karye 

sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb ‘Ömer bin Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde işbu Veled bin Mehmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp tarîh-i 

kitâbdan beş gün mukaddem ben koyun ra’y iderken mezbûr Veled gelüp sen benim 

sınuruma koyun getürdün deyu benim bıçağımı alup benim sağ butumu bıçak ile 

darb ve mecrûh eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve 

ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslîmden ‘Âriyet nâm karyeden Halîl Halîfe el-imâm ve 

Himmet bin ‘İvaz ve Süleymân bin Ramazân ve Himmet bin Bayram ve Yûsuf bin 

Mehmed ve Mürüvvet bin Mahmûd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr Veled bizim huzûrumuzda 

mezkûr ‘Ömer’i bıçak ile sağ butunu darb ve mecrûh eyledim deyu ikrâr eyledi 

ikrârına biz şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a husûs-ı mezbûra mübâşir 

ta’yîn olunan ‘Alî Ağa mahzarında bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer 

min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 1081 / 31 

Ekim 1670). 

İbrahîm bin Hüdâverdi, Mehmed bin ‘Osmân, ‘Alî bin Murâd, Hüseyin (bin) 

Durmuş. 

 

142-3 Talâk Andı Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Hâcıeymir Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

vefât iden Mehmed bin Derviş nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi Marzıye 

bint-i Hızır ve kızı ‘Âlime ve karındaşı oğulları Ahmed ve Derviş ve Mehmed evlâd-

ı Hâcı nâm kimesnelere münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra 

merkûme Marzıye meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzırmü’t-tevkîrde mezbûrûn Ahmed ve 

Derviş ve ‘Âlime mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı 

mezbûr Mehmed hâl-i sıhhatında iki sene mukaddem benim içün zevcem Marzıye 

Hatun Hâcı Mehmed evine varırsa talâk andı olsun deyüp ben mezbûr Hâcı Mehmed 

evine varup dâhil olmam ile talâk-ı bâ’in mutallaka olmam ile zevcim mezbûr 

Mehmed zimmetinde mütekarrer ve ma’kûd-ı ‘aleyh olan onaltıbin akçe mehr-i 
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mü’eccelim mukâbelesinde mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Baba Sultân Vakfı 

ve bir tarafı Hâcı Mehmed mülkü ve bir tarafı (boş) ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd bir tabhâne ve bir izbe ve bir kilar ve bir havlu ve içinde olan cümle eşyâsını 

bana virüp müslümânlar huzûrunda teslîm idüp onaltıbin akçe mihrime takâs idüp 

ben dahî kabûl ve kabz eyledikden sonra on dirhem gümüşe tekrâr ‘akd-ı nikâh 

olmuşidi menzil-i mezbûr benim mülküm olmuşiken mezbûrûn Ahmed ve Derviş ve 

‘Âlime menzil-i mezbûru taksîm murâd iderler su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl 

ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslîmden Hâcı ‘Abdusselâm bin ‘İvaz 

Hoca ve Hâcı Mehmed bin ‘Osmân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ müteveffâ-yı mezbûr hâl-i sıhhatında 

iken vech-i meşrûh üzere zevcesi merkûme Marzıye bâ’in talâk boş olmağla 

onaltıbin akçe mehr-i mü’ecceli mukâbelesinde mezbûr Mehmed menzil-i mezbûru 

ve içinde olan cümle eşyâsı merkûme Marzıye’ye teslîm idüp ol dahî kabûl ve kabz 

eyledi mülküdür bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın bî-vech mu’ârızadan mezbûrûn Ahmed 

ve Derviş ve ‘Âlime men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî 

‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (11 Cemâziye’l-âhir 1081 / 

26 Ekim 1670). 

Mehmed bin Bostân, Pîrî Beşe (bin) Hâcı Ahmed, ‘Alî bin ‘İbâd, Ahmed bin 

Mehmed. 

 

143-1 Alacak Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Debbâğhane Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden el-

Hâc Kâsım Beşe ibn ‘Osmân nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu Üveys ve sagîre 

kızları Esmâ ve Fâtıma ve ‘Âlime’nin kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Yahyâ bin 

Mustafâ vesâyeten ve zevce-i metrûkeleri ‘Âyşe ve Mü’mine’nin vekîl-i sâbitü’l-

vekâleleri olan mezbûr Yahyâ vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde 

râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Ebûbekir ibn ‘Abdulkâdir mahzarında bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Kâsım Beşe’nin celebden 

merkûm el-Hâc Ebûbekir sekiz alaca ve bir top Haleb atlasını getürüp bana teslîm 

idüp ben dahî vesâyet ve vekâletim hasebiyle yedinden alup kabz eyledim bâkî bir 

habbesi kalmadı didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (19 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 3 Kasım 1670). 

el-Hâc ‘Abdî bin Mustafâ, Ramazân Çelebi bin Mahmûd, Mehmed bin el-Hâc 

‘Osmân, el-Hâc Şâ’bân bin el-Hâc Velî, el-Hâc Nûrullah bin Yağküloğlu. 

 

143-2 Tedâvi İçin Hekîme Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ ‘Â(ri)yet nâm karyeden ‘Alî bin Himmet 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri veled-i Meyho 

nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim hayam debe olmağla 

bana za’f târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs 

mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan hayamın debesi 

ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi te‘âlâ ifâkat 
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müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer bana ecel târî olup vefât idersem 

vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukatımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından 

mezbûra rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (19 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 3 Kasım 1670). 

Fahrü’l-meşâyih ‘Alî Efendi, Derviş Mustafâ neyzen, el-Hâc ‘Abdusselâm bin 

‘İvaz Hoca, Mahmûd bin Ahmed. 

 

143-3 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

el-Hâc Mehmed bin Mahmûd nâm kimesnenin sulbiye kebîre kızı Kerîme nâm hatun 

tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci el-Hâc ‘Osmân vekâleten ve diğer kızı 

‘Âyşe nâm hatun tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci Ahmed Çelebi 

vekâleten diğer kızı Fâtıma tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci Mahmûd 

Çelebi vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc 

Mehmed’in sulbî kebîr oğlu Mahmûd Çelebi ve sagîr kızları Hadîce ve Râbi’a ve 

Râzıye’nin kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Ramazân Çelebi mahzarlarında her 

biri bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilelerimiz merkûmân Kerîme ve 

‘Âyşe ve Fâtıma’nın vâlideleri olup müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed’in 

mukeddemâ zevcesi iken fevt olan Kerîme nâm hatunun zevci müteveffâ-yı mezbûr 

el-Hâc Mehmed zimmetinde dörtbin akçe mehr-i mü’ecceli ve yirmi miskâl altun 

bileziği ve iki sîm raht kuşağı var deyu da’vâ eylemişler idi hâlâ da’vâ-yı 

merkûmeden fâriğ olup mezbûr Mahmûd’un ve sagîrân-ı merkûmânın zimmetlerini 

ibrâ ve iskât eyledik min ba’d da’vâ ve nizâ’ımız ve hak ve ‘alâkamız kalmadı didiler 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer 

min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1081 / 29 

Ekim 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Derviş Efendi bin Şeyh Hüseyin Efendi, ‘Alî Çelebi bin 

Karaman, Mustafâ bin Mahmûd, Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân. 

 

143-4 Hibe (Ev Hibesi) 

Mahmiye-i Konya’da Şerefşirîn Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc Ahmed (bin) 

Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde hidmetkârı râfi’ü’l-kitâb ‘Alî bin 

‘Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir 

tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı tarîk-i hâs ve tarafeyni benim mülküm ile mahdûd bir 

sofa ve bir tabhâne ve bir oda ve bir mikdâr havluyu müştemil mülk menzilimi 

mülkümden ifrâz idüp ba’de’t-tahliyeti’ş-şer’iye mezbûr ‘Alî’ye hibe-i sahîh-i 

şer’iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledim ol dahî mevki’-i hibede ithâb (ve) kabz 

eyledi ba’de’l-yevm mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ 

min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (9 Cemâziye’l-âhir 1081 / 24 

Ekim 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi bin İbrahîm, Derviş Ebûbekir bin Hasan, 

Mustafâ Beg bin Bostân, Süleymân bin Mehmed. 
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144-1 Hibe (Ev Hibesi) 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdulvâhid Mahallesi sâkinlerinden Derviş Mustafâ bin 

Pîrî Dede meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ 

bir tarafı Mahmûd Efendi mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı Hâcı 

Türâbi mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd silk-i mülkümde münselik 

menzilimden bir sofa ve havluyu müştemil menzilimi sagîr oğlum Mustafâ’ya târîh-i 

kitâbdan sekiz sene mukaddem sünnetlik hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve temlîk 

idüp yine mevki’-i hibede velâyetim hasebiyle oğlum sagîr-i mezbûr Mustafâ içün 

ithâb ve kabz eyledim menzil-i mezbûr sagîr-i mezbûrun mülk-i mevhûbudur benim 

‘alâkam kalmadı didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmis-sâni ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (12 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 27 Ekim 1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Karaman, Hâcı ‘Osmân mi’mârbaşı, Molla Memiş el-

mü’ezzin, Süleymân (bin) Ya’kûb, Muslî (bin) Allahverdi. 

 

144-2 Hibe 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abdulvâhid Mahallesi sâkinlerinden Derviş Mustafâ bin 

Pîrî Dede meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde sulbî kebîr oğlu râfi’ü’l-kitâb 

Ebûbekir mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir 

tarafı Mahmûd Efendi mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı Hâcı Türâbî 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd fevkânî bir oda ve tahtânî bir tabhâne ve 

nısf örtme ve bir mikdâr havluyu oğlum mezbûr Ebûbekir mukeddemâ bana 

sünnetlik hibe ve teslîm eyledin deyu da’vâ eyledikde bi-tavassuti’l-müslimîn ve bi-

tarîki’s-sulh oğlum mezbûr Ebûbekir yedinden beşyüz akçe alup kabûl ve kabz idüp 

zikr olunan fevkânî oda ve tabhâne ve nısf örtme ve bir mikdâr havlumu mezbûr 

Ebûbekir’e teslîm eyledim benim ‘alâkam kalmadı mâlikâne mutasarrıf olsun didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis ‘aşer min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (16 Cemâziye’l-âhir 1081 / 31 Ekim 

1670). 

‘Alî bin Oruç, Süleymân bin Ya’kûb, Hüseyin bin Bedel Beşe, Ya’kûb (bin) 

Süleymân. 

 

144-3 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Hüseyin Beg  /  el-Hâc Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh Sadreddîn nûrullahu te’âlâ merkaduhu mahallesi 

sâkinlerinden Hüseyin Beg ibn Mûsâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-

kitâb el-Hâc Mustafâ bin Yûsuf mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Şükrân 

Mahallesi’nde vâki’ bir tarafı Hüseyin Beg mülkü ve bir tarafı Halîl Çelebi mülkü ve 

bir tarafı mezkûr el-Hâc Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd nısf 

sofa ve bir tabhâne ve bir mikdâr havluyu müştemil menzilimi mezbûr el-Hâc 

Mustafâ’ya otuz esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i 

merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc Mustafâ 

yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm 
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mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâdî min Cemâziye’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (l Cemâziye’l-âhir 1081 / 16 Ekim 1670). 

Fahrü’l-Sâdât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşraf, 

Zehrü’l-kuzât Ebûssu’ûd Efendi, ‘Alî Çelebi bin Karaman, Velî Halîfe el-imâm, el-

Hâc Mustafâ bin Mehmed, ‘Alî bin ‘Ömer, ‘Osmân Çelebi bin Nûrullah, Mehmed 

bin Nasûh. 

 

144-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

‘Âyşe’nin vekîli Mustafâ  /  Mustafâ. 

Mahmiye-i Konya’da Göktaş Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i Himmet 

nâm hatun tarafından bey’-i âtiyyü’l-beyânı ve kabz-ı semeni ikrâra vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Receb Hoca ibn Hasan ve Mustafâ bin 

İbrahîm şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Mustafâ bin Mehmed meclis-

i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin Erkulu mahzarında bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilem merkûme ‘Âyşe mahmiye-i 

merkûme zeylinde Dörtvakıyye nâm mevzi’de vâki’ tarafeyni el-Hâc Hüseyin mülkü 

ve tarafeyni Hadîce mülkü ile mahdûd bir tabhâne ve bir örtme ve bir kilar ve bir 

mikdâr havlusunu ve yine mevzi’-i mezbûrda vâki’ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir 

tarafı İbrahîm mülkü ve bir tarafı mezbûr Mustafâ mülkü ile mahdûd eşcâr-ı 

müştemil on iki puşta bağını ve yine mevzi’-i mezbûrda Abdân kurbunda Sâhib ‘Atâ 

kurbunda vâki’ beş puşta bağını safka-i vâhidede mezbûr Mustafâ’ya râyic-i fî’l-vakt 

sekizbin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Mustafâ yedinden bi’t-temâm 

ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledi ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zebt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 

‘Abdulkâdir Beşe bin Mehmed Beşe, Mustafâ bin Sefer, Velî bin Hüseyin, ‘Alî 

bin ‘İvaz, Mahmûd bin Mehmed, Mehmed bin Dilâver. 

 

145-1 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Gödene nâm karye sâkinlerinden İbrahîm 

Beşe ibn Himmet nâm kimesne meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb 

Mustafâ ibn Hüseyin mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp karye-i merkûmede bir 

tarafı mezbûr Mustafâ mülkü ve bir tarafı Nasûh mülkü ve bir tarafı Mehmed Çelebi 

mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcârı müştemil bir buçuk tahta bağımı 

mezbûr Mustafâ’ya yirmiüç esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol 

dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Mustafâ yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 
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Molla Velî el-imâm, Hâcı Mustafâ (bin) Yûsuf, İbrahîm bin Mûsâ Hoca, 

Süleymân (bin) Hâcı Mustafâ, el-Hâc Mehmed (bin) Ahmed Beg, Hasan Halîfe el-

imâm. 

 

145-2 Mülk Satışı (Ev Satış) 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden el-Hâc Mehmed bin Mahmûd nâm kimesnenin sulbî kebîr oğlu 

Mahmûd asâleten ve zevce-i metrûkesi ‘Âyşe nâm hatun tarafından vekîl-i sâbitü’l-

vekâlesi olan karındaşı Receb Çelebi vekâleten ve sagîr kızları Hadîce ve Râbi’a ve 

Marzıye’nin kıbel-i şer’den mansûb vasîleri olan Ramazân Çelebi bin Mahmûd 

vesâyeten ve kebîre kızı Kerîme nâm hatun tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan 

zevci Hâcı ‘Osmân vekâleten ve diğer kebîre kızı ‘Âyşe nâm hatun tarafından vekîl-i 

sâbitü’l-vekâlesi olan zevci Ahmed Çelebi vekâleten ve diğer kebîre kızı Fâtıma nâm 

hatun tarafından vekîl-i sâbitü’l-vekâlesi olan zevci Mahmûd Çelebi vekâleten 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mûsâ Çelebi ibn el-Hâc ‘Alî 

mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vekâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüp  müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Mehmed hâl-i sıhhatında Hoca Habîb 

Mahallesi’nde vâki’ bir tarafı Yûsuf mülkü ve bir tarafı mescid-i şerîf vakfı ve bir 

tarafı ‘Osmân Dede mülkü ve bir tarafı tarîk-i hâs ile mahdûd bir sofa ve bir tâbhane 

ve bir örtme ve bir oda ve havluyu müştemil menzilini mezbûr Mûsâ Çelebi’ye onbin 

akçeye bey’ ve teslîm idüp meblağ-ı mezbûrun sekizbin akçesini yedinden alup kabz 

idüp ikibin akçesi bâkî kalup mezbûr Hâcı Mehmed fevt olmağla meblağ-ı bâkî 

ikibin akçeye mezbûr Mûsâ Çelebi’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün bâkî bir akçe kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (14 Cemâziye’l-âhir 1081 / 29 Ekim 1670). 

‘Alî Çelebi (bin) Karaman, Mi’mârbaşı Hâcı ‘Osmân, Mustafâ (bin) Mahmûd, 

Fahrü’l-müderrisîn Derviş Efendi bin Şeyh Hüseyin Efendi. 

 

145-3 Ölüm Tescîli 

Mahmiye-i Konya’da Mu’în Mahallesi sâkinlerinden râfi’atü’l-kitâb Hadîce 

nâm hatun tarafından vekîl-i şer’îsi olan babası ‘Abdulcelîl bin ‘Abdulkerîm nâm 

kimesne meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp kızım merkûme Hadîce’nin 

zevci Ahmed Beg ibn Kara Mehmed târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem medîne-i 

Belgrad’da fevt olmuş meyyitini görüp defn idenlerden su’âl olunup ihbârları tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinlerinden Mehmed Beg 

ibn ‘İvaz ve diğer Mehmed Beg ibn ‘Alî nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a 

hâzırân olup istihbâr olunduklarında fî’l-vâki’ merkûme Hadîce’nin zevci mezkûr 

Ahmed Beg tarîh-i kitâbdan altı sene mukaddem medîne-i Belgrad’da vefât eyledi 

meyyitini biz defn eyledik deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-âhir 1081 / 6 Kasım 1670). 

es-Seyyid İsma’îl Çelebi (bin) es-Seyyid Bâlî, Kalaycı Hasan (bin) İsma’îl, 

Mi’mârbaşı Hâcı ‘Osmân, ‘Abdulkerîm (bin) Ken’ân. 



 

 

288 

 

145-4 Mülk Satışı (Arsa Satışı) 

Satı  /  Satı ‘Abdî. 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Satı bint-i 

Mustafâ Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb el-Hâc ‘Abdî ibn 

Derviş mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı 

mezbûr el-Hâc ‘Abdî mülkü ve bir tarafı Hızır Beg mülkü ve tarafeyni tarîk-i ‘âmm 

ile mahdûd bir mikdâr arz-ı hâliyemi mezbûr el-Hâc ‘Abdî’ye râyic-i fî’l-vakt 

yediyüzelli akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm ile 

iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr el-Hâc ‘Abdî yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-âhir 1081 / 6 Kasım 1670). 

el-Hâc ‘Îsâ Halîfe el-imâm, İbrahîm bin Receb, ‘Âbid bin Ma’den, Hasan bin 

Mûsâ, Zekeriyâ bin Derviş, Seydî bin Nebî. 

 

146-1 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinlerinden olup bundan akdem 

vefât iden Kırkık Mehmed Beşe’nin sulbiye kızı Sâbiha nâm hatun tarafından 

tehârüc-i âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-i hüccete vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Hâcı Halîl bin Mûsâ ve Kubâd Çavuş bin Mîrzâ şehâdetleriyle 

şer’an vekâleti sâbite olan zevci Velî Beg ibn Süleymân Beg meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Beşe’nin zevce-i metrûkesi 

râfi’atü’l-kitâb Bağcenân bint-i ‘Abdullah nâm hatun tarafından tasdîka vekîl olup 

şâhidân-ı mezbûrânın şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan zevci Ahmed bin 

‘Abdullah mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem merkûme 

Sâbiha babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Beşe’nin menkûlât ve ‘akârâtından irs-i 

şer’î ile intikâl iden hisse-i şâyi’a-i şer’iyesi mukâbelesinde cemî’ şerâyit-i sulhu 

câmi’ tehârüc-i şer’î ile muhallefât-ı merkûmeden bir harîr beşik ve bir yün perdesi 

ve bir köhne kilim ve bir el ıbrığı ve bir tencere ve on İznik tabağı ve bir kâse ve bir 

köhne pencere keçesi ve bir cam tepsi ve elli ‘aded guruş alup kabûl ve kabz idüp 

mâ’adâ hakkından fâriğ olup merkûme Cenâne’nin zimmetini ibrâ-i ‘âmm kâti’ü’n-

nizâ’ ile ibrâ ve iskât eyledi min ba’d hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-yevm 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtı ve akârâtına müte’allıka bir tarîk ile da’vâ 

idersem lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-âhir 1081 / 8 Kasım 1670). 

‘Osmân Beg (bin) Memi, ‘Abdurrahman Çelebi (bin) Şeyh Mustafâ, Hâcı 

İbrahîm (bin) Hâcı Ahmed, Halîl Çelebi (bin) ‘Abdurrahman, Hâcı Nebî (bin) Hâcı 

Ahmed, Hasan Çelebi (bin) Sadık. 

 

146-2 Vasî Ta’yîni 

Vesâyet-i Velî  /  lil-sagîreyn Sâdık ve Mûsâ. 
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Mahmiye-i Konya’da Ahmeddede Mahallesi sâkinlerinden olup tarîk-i hacda 

vefât iden el-Hâc Sefer’in sulbî sagîr oğulları Sâdık ve Mûsâ’ya babaları müteveffâ-

yı mezbûrdan irs-i şer’î ile intikâl (iden) emvâl ve erzâklarını zabt ve hıfza ve sâ’ir 

vâki’ olan umûr-ı şer’iyelerini görüvirmeğe bir vasî lâzım ve mühim olmağın cedleri 

râfi’ü’l-kitâb Velî ibn el-Hâc Bedel nâm kimesne mukaddem ve müstakîm olmağla 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımelerini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (24 Cemâziye’l-âhir 1081 / 8 Kasım 1670). 

el-Hâc Hüseyin bin el-Hâc Bedel, el-Hâc Hasan bin el-Hâc Bedel, el-Hâc 

Ahmed ibn el-Hâc Mehmed, ‘Îsâ Dede bin Koca. 

 

146-3 Küfür Da’vâsı 

Hâcı Hüseyin Beşe  /  Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Şeyhahmed Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb el-Hâc 

Hüseyin Beşe ibn İbrahîm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mehmed bin 

Mehmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan otuz gün 

mukaddem mezbûr Mehmed bana gidi ve köftehor deyu şetm eyledi su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Alî 

bin Mehmed ve Mustafâ bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i kitâbdan otuz gün mukaddem 

mezbûr Mehmed bizim huzûrumuzda mezkûr el-Hâc Hüseyin Beşe’ye gidi ve 

köftehor deyu şetm eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ‘aşer min Cemâziye’l-âhir li-sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (15 Cemâziye’l-âhir 1081 / 30 Ekim 1670). 

‘Alî Çelebi bin Karaman, Mehmed bin Mustafâ, Mehmed bin ‘Abdullah. 

 

146-4 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Süleymân  /  Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Detse nâm karye sâkinlerinden Süleymân 

bin ‘Abdulkerîm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Yûsuf bin 

‘Abdullah mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i merkûme zeylinde 

Hoca Fakîh Sultân Merkadi kurbunda vâki’ bir tarafı Mustafâ mülkü ve bir tarafı 

Fâtıma mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd iki harâbe ev yerini ve eşcârı 

müştemil bir tahta bağımı mezbûr Yûsuf’a onaltı esedî guruşa bey’-i bât-ı sahîh-i 

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

mezbûru mezkûr Yûsuf yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ 

eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf 

eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 6 Kasım 1670). 
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Şeyh ‘Osmân Çelebi bin Şeyh Mustafâ, ‘Alî Halîfe ibn Îvâd, ‘Abdurrahman 

Çelebi bin Şeyh Mustafâ, Mehmed bin el-Hâc Mehmed, Satılmış bin Mevlûd, Eymir 

‘Alî bin ‘Alî, Hasan bin Habîb. 

 

146-5 Nafaka Takdîri (Arabça) 

  Faraza ve kaddere’l-hâkimu el-muvakkı’ a’lâhu el-mütevakkı’ rızâen mevlâhu 

li-nafakati’s-sagîre el-med’uve Mehmed bin Mehmed el-mütevvefâ ebûhu el-mezbûr 

min kalbi sâkinen bi-karye-i Kene et-tâbi’-i bi-Kazâ-i Eski-il ve kisvetihu ve li-sâiri 

havâyicihu ez-zarûriyye külle yevmin yemurru yemzî min yevmin târîhihi bi-zeylihi 

erba’ati derâhime mine’l-mâli’l-müntakil ileyhi bi’l-irsi’ş-şer’iyyi min ebihi el-

müteveffâ el-mezbûr bi-talebi cedduhu bihi hâmileten hâze’l-kitâb Sabûr bint-i Tur 

‘Alî ve hüve fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve iznen lehâ bi-sarfi’l-meblağ el-mefrûzi’l-

mezbûr ilâ havâyiciha ve bi’l-istidâne vakte’z-zarûre ve bi’r-rücû’ ‘aleyhi lede’z-

zafer faraza ve ezine sahîheyni şer’iyyeyni cerâ zâlik ve hurrire fî’l-hâmis ve’l-‘ışrîn 

min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Cemâziye’l-âhir 1081 / 20 

Eylül 1670). 

Mustafâ bin Sefer, İsma’îl (bin) Hasan, el-Hâc ‘Abdusselâm ibn ‘İvaz Hoca. 

 

147-1 Fâhişe İle İçki İçelerin Yakalanmaları 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ Subaşı olan râfi’ü’l-kitâb ‘İvaz Ağa nısfü’l-leylde 

mahkeme-i şerîfeye adam gönderüp Türbe-i Celâliye Mahallesi’nde sâkin Kasâb Velî 

ile karındaşı Kâsım nâm kimesnelerin menzilinde Eyûb bin Mustafâ ve ‘Osmân bin 

‘Abdullah nâm kimesneler mezkûr Velî ile İstanbullu (boş) nâm fâhişe ile ma’â 

oturup şurb-ı hamr ve fısk eyledikleri mesmû’um olmuşdur üzerine varılup tahrîr 

olunması içün taraf-ı şer’den nâ’ib taleb iderin didikde Mevlânâ Hızır Efendi ve 

Çukadâr Mûsâ Beşe ve Muhzır Receb ma’â irsâl olunup ol dahî mahalle-i mezbûre 

ahâlisinden olup zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile târîh-i kitâb gicesi 

nısfü’l-leylde mezbûr Velî’nin menziline varup fî’l-hakîka mezkûrân ‘Osmân ve 

Eyûb’u yanlarında hamr ve âlâtıyla sekrânen bulup mezkûrlardan su’âl 

eylediklerinde biz işbu menzil sâhibi olan gâ’ib-i ‘ani’l-meclis mezbûr Kasâb Velî 

getürüp ve İstanbulî nâm fâhişeyi dahî getürüp ma’â şurb-ı hamr eylemişdik mezkûr 

Velî ile mezkûr fâhişe firâr eylemişler didiklerini vukû’u üzere mahallinde Mevlânâ-

yı mezbûr keşf ve tahrîr idüp ba’dehu gelüp mezkûrân Mûsâ Beşe ve Receb ile 

meclis-i şer’de ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 7 Kasım 1670). 

‘Îsâ Halîfe el-imâm, ‘Osmân (bin) Hâcı Mehmed, Eyûb bin Şâ’bân, Mustafâ 

korucu, Mustafâ (bin) Mehmed. 

 

147-2 Mülk Satışı (Bağ Hissesi Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Aksinle Mahallesi sâkinlerinden ‘Osmân Beşe ibn 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde karındaşı râfi’ü’l-kitâb ‘Alî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahmiye-i Konya’da vâki’ merhûm Pîrâbî 

Sultân Merkadi kurbunda vâki’ bir tarafı Derviş Satı mülkü ve bir tarafı Baba Çırak 



 

 

291 

mülkü ve bir tarafı Süleymân mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb evi 

ve eşcârı müştemil bir kıt’a bağın nısf hisse-i şâyi’amı mezbûr ‘Alî’ye râyic-i fi’l-

vakt dörtbin akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Alî yedinden bi’t-temâm ahz 

ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1081 / 9 Kasım 1670). 

el-Hâc Ahmed (bin) Hâcı ‘Alî, Mustafâ bin Mahmûd, es-Seyyid Hâcı Kalender 

Çelebi (bin) Kalender, Hâcı Mustafâ (bin) Ca’fer, Satı (bin) İsma’îl. 

 

147-3 Evine Fâhişe Getirdiği İddi’â Edilen Kişinin İyi Halinin Tesbiti 

Mahmiye-i Konya’da hâlâ subaşı olan ‘İvaz Ağa meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Fakîhdede Mahallesi’nde râfi’ü’l-kitâb Mustafâ bin Ahmed nâm 

kimesneyi ihzâr ve mahzarında takrîr-i kelâm idüp mezbûr Mustafâ Dede Cin Hatunu 

nâm fâhişeyi evine getürmüş ve kendi ehli üç gün gâ’ib olup yine gelmiş deyu 

istimâ’ eyledim su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr mezbûr 

Mustafâ’nın keyfiyet-i hâli mahallesi ahâlisinden su’âl olundukda ‘Abdî Halîfe el-

imâm ve Satı bin ‘Abdî ve Ramazân bin Hâcı Satı ve Hâcı Ramazân bin Mustafâ ve 

Süleymân (bin) Dede nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a hâzırûn olup 

istihbâr olunduklarında mezbûr Mustafâ sâlih eyü âdemdir deyu hüsn-i hâlini haber 

virmeğin subaşı-yı mezbûr men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sâlis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (23 Cemâziye’l-

âhir 1081 / 7 Kasım 1670). 

Halîl Beşe (bin) Mehmed, Mehmed bin Ahmed, Hamza bin Mahmûd. 

 

147-4 Tedâvi İçin Hekime Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Sarây-ini nâm karyeden ‘Abâdî bin Hâcı 

Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim kasığım 

yarık olmağla bana za’f târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu 

beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan 

kasığım ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi 

te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer bana ecel târî olup 

vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-

ihtirâm tarafından mezbûr rencîde olunmaya mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1081 / 9 Kasım 1670). 

el-Hâc İbrahîm bin Ramazân, Hâcı Mehmed bin ‘Abdulkâdir, Hasan Beşe (bin) 

Hâcı Ramazân. 
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148-1 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Şeyh‘osmânrûmî Mahallesi sâkinlerinden ‘Abdulkâdir 

ibn Hâcı ‘İvaz meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘Abdurrahman 

Çelebi bin Mahmûd mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûmede 

vâki’ bir tarafı Hasan mülkü ve bir tarafı Ahmed Çelebi mülkü ve bir tarafı tarîk-i 

‘âmm ve bir tarafı Hızır mülkü ile mahdûd bir oda ve iki tabhâne ve bir mikdâr 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr ‘Abdurrahman’a yirmialtı esedî guruşa bey’-i 

bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin 

meblağ-ı mezbûru mezkûr ‘Abdurrahman yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp 

teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr 

zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (27 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 11 Kasım 1670). 

es-Seyyid Pîrî Çelebi (bin) es-Seyyid Mustafâ, Hâcı ‘Abdusselâm (bin) ‘İvaz 

Hoca, ‘Abdurrahman Çelebi (bin) Emrullah Efendi, Mustafâ Çelebi (bin) ‘Osmân. 

 

148-2 Tedâvi İçin Hekime Mürâca’at Etme 

Mahmiye-i Konya’da vâki’ Çiftenerdübân Mahallesi sâkinlerinden Hâcı Satı 

bin İbrahîm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim hâyam 

debe olmağla bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu 

beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan 

hâyamın debesi ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-

emrillahi te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer bana ecel 

târî olup vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı 

zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr Dimitri rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a li-

ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1081 / 9 Kasım 1670). 

‘Abdulkâdir bin Ahmed, ‘Osmân bin Mehmed, Şâ’bân bin Şâ’bân. 

 

148-3 Mîrâsı Vekîlden Teslîm Alma 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Hatîb nâm karye sâkinlerinden olup bundan 

akdem fevt olan ‘Alî Ağa’nın inhisâr üzere vârislerinden karındaşı Rahîme bint-i 

Fazlı Beg nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi 

ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Mehmed Ağa Çelebi ibn Mustafâ Efendi ve ‘Alî 

Çelebi ibn Hasan şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan oğlu Mehmed Çelebi ibn 

İbrahîm meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde merkûm Rahîme sâbıkan karındaşı 

müteveffâ-yı mezbûrun muhallefât ve nukûdundan kendüye intikâl iden hissesini 

da’vâ ve taleb ve ahz ve kabza vekîl eylediği râfi’ü’l-kitâb Hasan Çelebi ibn Hüseyin 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr ‘Alî 

Ağa’nın muhallefât ve nukûdundan merkûme Rahîme’ye intikâl idüp mezbûr Hasan 

Çelebi vekâleti hasebiyle kabz eylediği dokuz esedî ve dört guruşluk tenkır ve on 

sekiz keyl ve bir şinik arpa ve on iki keyl buğday merkûme Rahîme’ye teslîm idüp ol 

dahî kabz idüp zimmetini ibrâ eyledi bâkî bir akçe ve bir habbesi kalmadı ba’de’l-
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yevm bu husûsa müte’allık bir tarîkle benden veya vekîlimden da’vâ sâdır olursa 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1081 / 9 Kasım 

1670). 

‘Abdusselâm Efendi (bin) Mehmed, Hâcı Seyid ‘Abdî Çelebi (bin) Receb, 

Mehmed Çelebi (bin) İbrahîm, Mustafâ bin Mehmed, ‘Osmân Çelebi (bin) Hâcı 

Mustafâ. 

 

148-4 Muhallefâtdan Mehir Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Alacamescid Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

Şâ’bân nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi Hümâ bint-i Mehmed nâm hatun meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun karındaşı râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp zevcim müteveffâ-yı mezbûr 

Şâ’bân zimmetinde onaltıbin akçe mehr-i mü’eccelim olmağla muhallefâtından taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed cevâbında merkûme 

Hümâ leyle-i zifâfda cümle mehr-i mü’eccelinin dörtbin akçesini alıkoyup bâkîsini 

zevc-i merkûm Şâ’bân’a hibe eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden ‘Abdusselâm Efendi ibn 

Mehmed ve Hâcı Seyyid ‘Abdî Çelebi ibn Receb nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ merkûme Hümâ leyle-i 

zifâfda cümle mehr-i mü’eccelinin dörtbin akçesini alıkoyup bâkîsini zevce-i mezbûr 

Şâ’bân’a hibe eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i 

şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın zikr olunan 

dörtbin akçe mehr-i mü’eccel muhallefât-ı merkûmeden merkûme Hümâ’ya virilüp 

bâkîsinden merkûme Hümâ men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 9 Kasım 1670). 

Süleymân Beşe serdâr-ı sâbık, Hamza (bin) Mahmûd, Seyyid Kalender (bin) 

Kalender, ‘Alî bin Murâd. 

 

149-1 Alacak Da’v’ası 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm râfi’ü’l-kitâb 

Mehmed Efendi ibn İbrahîm Çavuş meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu ‘Alî 

bin Himmet mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûr ‘Alî’ye 

iki yüz on iki limonî sahtiyân ve üç kantar kızıl boya emânet virüp medîne-i İzmir’de 

benim içün bey’ idüp  kıymetlerini bana virmek üzere teslîm eylediğimden mâ’adâ 

yine mezbûr ‘Alî’ye sekiz yüz yirmi iki esmânî sahtiyân ve üç yüz yirmi üç giyim at 

na’lı ve beş meşin ve beş limonî sahtiyân dahî İzmir’de bey’ idüp kıymetlerinden 

müctemi’ olan guruşu bi-tarîki’l-mudârebe şerîk olmak üzere teslîm eyledim ol dahî 

kabz idüp İzmir’de zikr olunan sekiz yüz yirmi iki esmânî sahtiyânı ve üç yüz yirmi 

üç giyim na’lı ve beş limonî sahtiyânı bey’ idüp  kıymetlerinden ve karz  virdiğim 

onbir guruş ve otuzaltı akçeden cem’ân bana üçyüzaltmışiki guruşu teslîm eyledi 

bâkîsini taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr ‘Alî cevâbında fî’l-
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vâki’ mûmâ-ileyh Mehmed Efendi mukaddemâ sekiz yüz yirmi iki esmânî sahtiyân 

ve üç yüz yirmi üç giyim at na’lı ve beş meşin ve beş limonî sahtiyânı bana teslîm 

idüp ben dahî İzmir’de zikr olunan sahtiyânın dört yüz dört sahtiyânı onar sümün ve 

ikişer akçeden dörtbindoksanbuçuk sümüne ve yüz on sekiz sahtiyânı onar buçuk 

sümünden binikiyüzotuzdokuz sümüne ve yüz yetmiş dört sahtiyânı onar sümünden 

binyediyüzkırk sümüne ve yüzyirmialtı sahtiyânı birer guruşdan yüzyirmialtı guruşa 

bey’ idüp ve üç yüz yirmi üç giyim na’lı ikişer sümünden altıyüzkırkaltı sümüne bey’ 

idüp ve beş meşini beşer sümünden yirmibeş sümüne ve beş limonî sahtiyânı yedişer 

sümünden otuz beş sümüne bey’ idüp  ve onbir guruş otuzaltı akçe karz aldım ol 

mahalde on iki sümün bir guruşu râyic olmağla cem’ân yediyüzseksen esedî ve 

yirmisekiz akçe olmağın üçyüzaltmışiki guruşu mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye 

teslîm eyledim İzmir’de bey’ idivir deyu bana emânet virdiği iki yüz on iki limonî 

sahtiyândan ve üç kantar boyasından mâ’adâ bâkî zimmetimde dörtyüzyirmiüç esedî 

guruş ve yirmisekiz akçesi kaldı deyu ikrâr itmeğin ikrârı mûcibince zikr olunan 

dörtyüzyirmiüç esedî ve yirmisekiz akçeyi mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye teslîme 

mezbûr ‘Alî’ye tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 9 Kasım 1670). 

Halîl Beşe (bin) Mehmed, Hamza (bin) Mahmûd, Fahrü’l-akrân ‘İvaz Ağa. 

 

149-2 Nafaka Takdîri 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı’ a’lâhu el-mütevakkı’ rızâen mevlâhu 

li-nafakati’s-sagîre el-med’uve ‘Abdulkâdir bin Mehmed el-müteveffâ ebûhu el-

mezbûr min kalbi sâkinen li-mahalleti Hoca Hasan min mahallâtı Medîne-i Konya el-

mahmiye ve li-kisvetihi ve li-sâyiri havâyiciha ez-zarûriyye külle yevmin yemurru ve 

yemzî min yevmin târîhihi bi-zeylihi erba’ati derâhime el-mâli’l-müntakil lil-nakli 

ileyhi bi’l-irsi’ş-şer’î min ebihi lil-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi mürebbihâ hâmili 

hâze’l-kitâbi Ahmed bin Mehmed ve hüve min hücriha ve terbiyetihi ve iznen lehü 

bi-sarfi’l-meblağ el-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihi ve bi’l-istidâneti vaktü’z-zarûre 

ve bi’r-rücû’ ‘aleyhi li’z-zafer farzen ve iznen sahîheyni şer’iyyeyni cerâ zâlike 

hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (28 Cemâziye’l-âhir 1081 / 12 Kasım 1670 ) 

es-Seyyid Mehmed Çelebi (bin) Bahşayiş, Hâcı ‘Abdullah bin ‘İvaz Hoca, 

Mehmed bin Bostân. 

 

149-3 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi sâkinlerinden Mustafâ Dede ibn ‘Alî 

nâm kimesne tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-i hüccete vekîl olup es-

Seyyid ‘Abdî Çelebi bin Mehmed ve es-Seyyid Mehmed Çelebi bin Satı 

şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan es-Seyyid Mevlûd Çelebi bin Hâcı Yûsuf 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mezbûr Mustafâ Dede’nin sulbî oğlu râfi’ü’l-

kitâb Mehmed mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim 

mezbûr Mustafâ Dede Aymanas nâm mevzi’de vâki’ ‘inde’l-ahâli ve’l-cirân 

ma’lûmü’l-hudûd olup Dibkoz dimekle ma’rûf bir kıt’a tarlasını ve Havutlu dimekle 
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ma’rûf bir kıt’a tarlasını ve Gökyer dimekle ma’rûf bir kıt’a taflasını ve karşısında 

vâki’ bir kıt’a tarlasını ve İlbezüyüğü’nde vâki’ beş dönüm tarlasını ve ‘Abdurreşid 

nâm mevzi’de vâki’ Karaarslan Irmağı başında vâki’ on dönüm tarlasının hakk-ı 

tasarruflarını sâhib-i arz ma’rifeti ile oğlu mezbûr Mehmed’e fâriğ ve tefvîz eyleyüp 

ol dahî tefvîz ve kabûl eyledikden sonra mukâbele-i tefvîzde mezbûr Mehmed 

yedinden üçbin akçe alup kabz eyledi ve bir kanglı ve bir öküz ifrâz idüp oğlu 

mezbûr Mehmed’e beşyüz akçeye bey’ ve teslîm ve kabz-ı semen eyledi ba’de’l-

yevm zikr olunan tarlalar ve kanglı ve öküzü mezbûr Mehmed’in mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-âhir 1081 / 8 Kasım 1670). 

Mustafâ bin Hâcı ‘Osmân, ‘Abdî bin Himmet, Mehmed bin Hâcı Süleymân, 

Hüseyin (bin) ‘Alî. 

 

150-1 Tasarruf Edilen Arazinin Kendilerinin Olduğunu İspat 

Medîne-i Ermenâk sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Süleymân bin Mahmûd Çelebi 

ibn el-Hâc Mehmed nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp 

medîne-i merkûmede vâki’ Mahdûm-zâde emlâkinden olup hâlâ tasarrufumda olan 

zemîn-i havâs ve zemîn-i ‘Affânyeri ve Bağ-ı Feslikân dimekle ma’rûfe olan arâziye 

ber-mûcib-i sûret-i defter-i hâkânî mutasarrıf olan Hâcı Pîr Ahmed benim ceddim 

olduğu işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan müslimînden su’âl olunup ihbârları tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde medîne-i mezbûrede sâkin ‘udûl-i müslimînden 

Mehmed Çelebi ibn İbrahîm ve İsma’îl bin Velî nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr 

meclis-i şer’a hâzırân olup istihbâr olunduklarında fi’l-vâkî’ mezkûr Süleymân’ın 

babası Mahmûd Çelebi’dir Mahmûd Çelebi’nin babası el-Hâc Mehmed’dir mezkûr 

el-Hâc Mehmed’in babası sûret-i defter-i hâkânîde mestûr olup arâzi-i merkûmeye 

mutasarrıf olan mezkûr el-Hâc Pîr Ahmed’dir ve arâzi-i merkûme bu âna dek âbâ ‘an 

ced mezkûr Süleymân’ın taht-ı tasarrufundadır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde her biri haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 1670). 

Mehmed Efendi bin Şeyh ‘Alî Efendi, Ahmed bin Mehmed, diğer Mehmed 

Efendi bin İbrahîm, İbrahîm bin el-Hâc Ahmed, ‘Abdulhalîm bin ‘Abdusselâm. 

 

150-2 Satılan Hayvan Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Eflâtûn Mahallesi sâkinlerinden Halîl bin ‘Alî meclis-i 

şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu Mahmûd bin Mehmed mahzarında üzerine da’vâ 

ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem mezbûr Mahmûd’a on iki 

esedî guruşa bir re’s doru bargirimi bey’ ve teslîm eylemişidim hâlâ semenini taleb 

iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mahmûd cevâbında sâlifü’z-zikr 

bargiri aldığım gice yem yememekle yine bargiri kendüyle teslîm eyledim ol dahî 

zabt eyledi deyu cevâb virmeğin gıbbe’l-istintâk ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd 

‘udûl-i müslimînden ‘Alî bin Mustafâ ve Mehmed bin ‘Abdullah nâm kimesneler li-

ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ zikr 
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olunan bargiri ol gün vakt-ı mağribde yem virüp yememekle bargiri bizim 

huzûrumuzda mezbûr Halîl merkûm Mahmûd’a teslîme eyledi ol dahî kabz eyledi bu 

husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın bî-vech mu’ârızadan mezbûr Mahmûd 

men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (25 Cemâziye’l-âhir 1081 / 9 Kasım 

1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi, el-Hâc Mahmûd, el-Hâc ‘Alî Efendi. 

 

150-3 Nafaka Takdîri (Arabça) 

Faraza ve gaddere’l-hâkimu el-muvakkı’ a’lâhu el-mütevakkı’ rızâen mevlâhu 

li-nafakati’s-sagîre el-med’uve ‘Âlime bint-i el-Hâc İbrahîm el müteveffâ ebûha el-

mezbûr min kabli sâkinen bi-mahalleti Nehr-i Kâfir min mahallâtı medîne-i Konya 

el-mahmiyye ve li-kisvetihâ ve li-sâyiri havâycihâ ez-zarûriyye külle yevmin ve 

yümzâ min yevmi târîhiha bi-zeylihi erba’ate derâhime mine’l-mâli’l-müntakil lehâ 

bi’l-irsi’ş-şer’î min ebihi lil-müteveffâ el-mezbûr bi-talebi hâzınetihâ ümmen 

hâmileti hâze’l-kitâb Nazlı bint-i (boş) ve hüve fî hücrihâ ve terbiyetihâ ve iznen lehâ 

bi-sarfi’l-meblağ el-mefrûzi’l-mezbûr ilâ havâyicihâ ve bi’l-istidâneti vakte’z-zarûre 

ve bi’r-rücû’ ‘aleyhâ li’z-zafer farzen ve ezinen sahîheyni şer’iyyeyni cerâ zâlike 

hurrire fî gurre-i şehr-i Recebi’l ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf  (1 Recep 1081 / 

14 Kasım 1670). 

el-Hâc Hüsâm bin Receb, Hamza Halîfe ibn Ahmed Halîfe. 

 

150-4 Katil Da’vâsından Ferâgat 

Tâ’ife-i Türkman  /  Voyvoda Mehmed Ağa ve ‘Alî Ağa. 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri 

iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân 

‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ hazretlerinin huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’-i şerîf 

olundukda Türkman tâ’ifesinden Dânişmendlü Kazâsı’na tâbi’ Küçük Şerefli 

Cemâ’ati’nden Bekir ibn Şeyh Minnet ve Himmet ve ‘Alî ibnâ (boş) ve Sultân ‘Alî 

bin (boş) nâm kimesneler ve sâ’irleri meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda hâlâ Voyvodaları 

olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Ömer Ağa ibn Ahmed mahzarında her biri ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp bundan akdem Büyük Şerefli Cemâ’ati’nden Kör Mürîd ve 

Süleymân ve Kara Ya’kûb nâm kimesneler mûmâ-ileyh ‘Ömer Ağa’ya varup 

kethüdâsı ‘Alî Ağa ile bir bayrak sekbân alup gelüp biz Tağar nâm mevzi’de kendi 

hallerimizde otururken evimiz üzerine gelüp Yağmur kethüdânın kâtilleri olan Fatıle 

ve sâyirleri sizin yanınızda imiş virin deyu ok ve kurşun atup bir kız ve bir hatun ve 

nice hayvanâtımızı katl ve helâk idüp ve bir hatunu dahî kurşun ile mecrûh ve sâ’ir 

nice adamlarımızı mecrûh ve hayvânâtımızı yaralamalarıyla ahvâlimizi taraf-ı 

saltanat-ı ‘aliyyeye i’lâm idüp Karaman Beglerbegi’ne hitâben yedimize fermân-ı ‘âlî 

virilmişidi hâlâ vech-i meşrûh üzere olan da’vâlarımız mezbûrûn Kör Mürîd ve 

Süleymân ve Kara Ya’kûb üzerine isbât olunup mûmâ-ileyh ‘Ömer Ağa da kethüdâsı 

‘Alî Ağa zikr olunan maktûlât kız ve hatunun dem ve diyetlerine ve adamlarımızın 

cerâhatlarına ve sâ’ir emvâl ve erzâkımıza müte’allık da’vâ ve nizâ’dan her birimiz 
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fâriğ olup zimmetlerini ibrâ-i ‘amm ile ibrâ ve iskât-ı tâm kâti’ü’n-nizâ’ ile iskât 

eyledik min ba’d husûs-ı mezbûra müte’allık bir tarîkle bizden veya vekîlimizden 

da’vâ ve husûmet sudûr ve zuhûr iderse lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve 

makbûle olmaya didiklerinden sonra mûmâ-ileyh ‘Ömer Ağa dahî mezkûrûn Bekir 

ve Himmet ve ‘Alî ve Sultân ‘Alî ve sâyirleri maktûl-ı mezbûr Yağmur’un da’vâsı 

içün Kayseriye kâdısı tarafından mürâssele ve çukâdâr ile da’vet-i şer’ 

olunduklarında mezbûrlar itâ’at-i şer’ eylemediklerinden mâ’adâ ve on adamlarımız 

ile muhârebe idüp birkaç adam ve birkaç at yaralayup mecrûh eyledikleri bundan 

akdem Kayseri kâdısı huzûrunda hüccet olunup ve hâlâ Dîvân-ı Karaman’da dahî 

isbât olunup her biri mütemmim olmuşlar idi hâlâ vech-i meşrûh üzere olan töhmet 

ve cürmlerinden fâriğ olup üzerlerinde olan rüsûm-ı ra’iyyet ve sûrsât mâlından 

mâ’adâ cümle da’vâ ve münâza’âtdan her birinin zimmetlerini ibrâ-i ‘âmm ile ibrâ ve 

iskât eyledim didikde ehadihümâ âharın takrîr ve ibrâsını tahkîk ve tasdîk itmeğin 

mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân Mehmed Ağa, Murtazâ Ağa çavuş kethüdâsı, 

Hüseyin Ağa ibn Süleymân, el-Hâc ‘İvaz Ağa, Hüseyin Çavuş, Mehmed Ağa 

İstanbulî, Mustafâ Çelebi Tophaneli, Velî Beg ibn Hüseyin Beg, Nebî Beg ibn 

Şâ’bân. 

 

151-1 Dem ve Diyet Da’vâsından Ferâgat 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîi 

iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan mekârim-i ‘âde sâhibü’l-‘izz 

ve’s-sa’âde sa’âdetlü ve rif’atlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ 

hazretlerinin huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda Dânişmendlü Kazâsı’na tâbi’ 

Küçük Şerefli Cemâ’ati’nden iken katl olunan Sâliha bint-i Şeyh Minnet nâm 

hatunun li-eb er karındaşı Ebûbekir ve kız karındaşı Reyhân ve zevc-i metrûku 

Himmet asâleten ve yine cemâ’at-i merkûmeden katl olunan Müslime bint-i (boş) 

nâm bikrin li-eb karındaşı ‘Alî bin (boş) nâm kimesne tarafından maktûle-i 

merkûmenin dem ve diyet da’vâsına müte’allık umûra vekîl olup İbrüş ibn el-Hâc 

Mûsâ ve Çerkez Mustafâ bin Bektâş nâm kimesneler şehâdetleriyle şer’an vekâleti 

sâbite olan mezbûr Ebûbekir bin Şeyh Minnet vekâleten meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda 

Büyük Şerefli Cemâ’ati’nden ashâb-ı hâze’l-kitâb Kör Mürid bin (boş) ve Süleymân 

bin Büke ve Kara Ya’kûb bin (boş) nâm kimesneler mahzarlarında bi’l-asâle ve bi’l-

vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp bundan akdem mezbûrûn Kör Mürîd ve Süleymân 

ve Kara Ya’kûb otuz kırk nefer atlu ile evimiz üzerine gelib Fâtıl nâm kimesne ile 

bizim da’vâmız olup mezbûr Fâtıl sizinle konup göçmekle taleb ideriz deyüp biz dahî 

mezkûr Fâtıl hâlâ bizim ile mevcûd değildir deyu mühlet taleb iderken mezkûrlar 

cenk ve cidâl ve harb ve kıtâle mübâşeret eyleyüp mûrisemiz mezkûre Sâliha’yı sağ 

böğründen mezbûr Kör Mürîd mızrakla darb idüp ve sol tarafından balta ile merkûm 

Kara Ya’kûb darb idüp  katl eylediler ve mezbûre Müslime’yi sol böğründen balta ile 

mezbûr Süleymân darb ve katl eyledi deyu da’vâ eylediğimizde mezbûrlar inkâr  

idüp şer’an isbât eylemişidik hâlâ mâ-beynimize muslihûn tavassut itmekle husûs-ı 

mezbûrdan her birimiz fâriğ olup mezkûrun Kör Mürîd ve Kara Yak’ûb ve 

Süleymân’ın zimmetlerini ibrâ-i ‘âmm ile ibrâ ve iskât eyledik ba’de’l-yevm her 
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birimizden husûs-ı merkûma müte’allık bir tarîkle da’vâ ve husûmet sâdır olursa 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 

  Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân Mehmed Ağa, Murtazâ Ağa çavuşlar kethüdâsı, 

Hüseyin Ağa ibn Süleymân, el-Hâc ‘İvaz Ağa, Hüseyin Çavuş, Mehmed Ağa 

İstanbulî, Ahmed Beg, Mustafâ Çelebi Tophâneli, Velî Beg ibn Hüseyin Beg, Nebî 

Beg ibn Şa’bân 

 

151-2 Hırsızlık İddi’âsı 

Mahmiye-i Konya muzâfâtından Sa’îd-ili Nâhiyesi’ne tâbi’ Kadınhanı dimekle 

ma’rûf karye sâkinlerinden Hamza bin Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-

tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Süleymân ibn Sevindik mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan yirmi beş gün mukaddem benim odamdan Sefer Beg nâm 

kimesne bana emânet vaz’ eylediği bir kılıç ve benim bir baltam zâyi’ olmuşidi hâlâ 

baltayı mezbûr Süleymân’ın yedinde buldum kılıcı dahî taleb iderin su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Süleymân cevâbında zikr olunan baltayı mezkûr 

Hamza’nın kapusu önünde sokakda bulup sâhibi zuhûr iderse vireyim deyu 

almışidim ba’dehu mezkûr Hamza benim baltam zâyi’ oldu dimekle teslîm eyledim 

odasından almadım ve bende kılıç yokdur deyu inkâr itmeğin mezkûr Hamza’dan 

müdde’âsına mübeyyine beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyineden izhâr ve ‘acz 

idüp  istihtâf etmekle merkûm Hamza’nın odasından kılıç almadığına ve zikr olunan 

baltayı mezkûrun odasından sirka etmediğine mezkûr Süleymân’a yemîn teklîf 

olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî Selh-i Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât el-Hâc ‘Ömer Efendi, Hamza (bin) Hâcı Mahmûd, Hüseyin (bin) 

Durmuş. 

 

151-3 Tasarruf Edilen Arazinin Kendilerinin Olduğunu İspat 

‘Abdulganî Efendi  /  İbrahîm Ermenakî.  

Medîne-i Ermenak sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed tarafından husûs-

ı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup Derviş bin ‘Abdulkerîm ve ‘Abdulhalîm bin 

‘Abdusselâm şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan sulbî oğlu İbrahîm meclis-i 

şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp medîne-i merkûmede vâki’ Mahdûm-zâde 

emlâkinden olup hâlâ müvekkilim mezbûrun tasarrufunda olan zemîn-i Görse 

dimekle ma’rûf tarlaya ber-mûcib-i sûret-i defter-i hâkânî mutasarrıf olan Mustafâ 

Beg müvekkilim mezbûr el-Hâc Ahmed’in ceddi olduğu işbu hâzırûn-ı bi’l-meclis 

olan müslimînden su’âl olunup ihbârları tahrîr olunmak matlûbumdur didikde 

medîne-i merkûmede sâkin ‘udûl-i müslimînden İsma’îl bin Velî ve Pîrî bin 

‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a hâzırân olup istihbâr 

olunduklarında fî’l-vâki’ mezkûr el-Hâc Ahmed’in babası Hâcı Mehmed’dir ve 

mezbûr Hâcı Mehmed’in babası sûret-i defter-i hâkânîde mestûr olup zikr olunan 

tarlaya mutasarrıf olan mezkûr Mustafâ Beg’dir zikr olunan tarla bu âna dek âbâ ‘an 
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ced mezkûr el-Hâc Ahmed’in taht-ı tasarrufundadır bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu ‘alâ tarîki’ş-şehâde her biri haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî Selh-i Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 13 Kasım 1670). 

Mehmed Efendi bin Şeyh ‘Alî Efendi, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi bin 

İbrahîm, Hüseyin bin Durmuş, Hamza bin Hâcı Mahmûd. 

 

152-1 Muhallefât Da’vâsı 

Hüseyin  /  Serdâr Hâcı ‘Ömer Beşe. 

Kasaba-i Kilis sâkinlerinden Hüseyin bin Mustafâ meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i Konya’da hâlâ serdâr olan fahrü’l-a’yân râfi’ü’l-kitâb 

el-Hâc ‘Ömer Beşe mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğlum Mehmed bundan 

akdem Konya’da müsâfiren vefât itmekle sâhib-i devlet hazretlerinin na’lbandbaşısı 

hemşehrimiz olmağla muhallefâtı zâyi’ olmasın deyu ismi Mahmûd Beşe’dir babası 

ismi Dâvud’dur deyu haber virmekle kassâm defteri mûcibince muhallefâtını serdâr-ı 

mezbûr el-Hâc ‘Ömer Beşe zabt idüp hâlâ nakl-i şer’î ile gelüp serdâr-ı mezbûr 

muvâcehesinde babası ve vârisi olduğumu isbât idüp  oğlum mezbûr Mehmed’in 

kassâm defteri mûcibince muhallefâtını taleb eylediğimde oğlun yeniçeri olmağla 

ağa tarafından Sâdık Çavuş gelüp muhallefâtını yedimden alup bana mührlü 

temessük virdi deyu ibrâz idüp beynimizde münâza’ât-ı kesîre vâkı’a olmağın bi-

tavassuti’l-müslimîn ve bi-tarîki’s-sulh mezbûr el-Hâc ‘Ömer Beşe yedinden bir re’s 

toru bargir ile otuz esedî guruş alup kabûl ve kabz idüp mezbûr el-Hâc ‘Ömer 

Beşe’nin zimmetini ibrâ ve iskât eyledim min-ba’d hak ve ‘alâkam kalmadı ba’de’l-

yevm oğlum mezbûr Mehmed’in muhallefâtına müte’allık bir tarîkle da’vâ idersem 

lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 

Fahrü’l-a’yân ‘Abdulkâdir Beşe serdâr-ı sâbık, Eyûb Beşe bin Yûsuf, Ca’fer 

Beşe bin el-Hâc Velî, İbrahîm Beşe bin Şa’bân Beşe. 

 

152-2 Mülk Satışı (Tarla Satışı) 

Mahmiye-i Konya’da Hocacihân nâm mevzi’ sâkinlerinden Nûrullah bin 

Hüseyin meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed Efendi ibn 

‘İvaz Hoca mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Hocacihân’da vâki’ bir tarafı 

mezbûr Ahmed Efendi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı Edhem mülkü ve 

bir tarafı nehr-i cârî ile mahdûd üç buçuk evlek tarlamı mezbûr Ahmed Efendi’ye 

râyic-i fî’l-vakt binaltıyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî 

semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed 

Efendi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-

yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 

1670). 
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es-Seyyid Mahmûd Çelebi bin es-Seyyid Mehmed, es-Seyyid Ahmed Çelebi 

bin Mahmûd, Mehmed bin Bostân, Hasan Halîfe bin Halîl Çelebi, ‘Abdullah bin ‘Alî 

Beşe. 

 

152-3 Darb Da’vâsı 

‘Alî  /  Emîne. 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Kozağacı nâm karye sâkinlerinden ‘Alî bin 

Halîl meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb Emine bint-i Bâlî nâm 

hatun mahzarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp sâhib-i devlet hazretlerinin devecisi 

karye-i merkûmeye gelüp atına yem içün merkûme Emîne’ye varup taleb 

eylediğimde kürek ile beni darb eyledi su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve 

‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-‘acz ‘ani’l-beyyine istihtâf itmeğin mezbûr ‘Alî’yi kürek ile 

darb eylemediğine merkûme Emîne Hatun’a yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ 

vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 1670). 

Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi bin Murâd, Ahmed Çelebi bin Cihângîr. 

 

152-4 Mîrâs 

Mahmiye-i Konya’da Seb’ahân Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Ahmed 

nâm kimesnenin sulbî oğlu Mustafâ ve ‘Abdurrahîm nâm karındaşlar meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb karındaşları Mehmed mahzarında her biri ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp babamız müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’in ve vâlidemiz 

Marzıye Hatun’un muhallefâtlarını kassâm defteri mûcibince beynimizde bi’l-

farîzati’ş-şer’iye tevzî’ ve taksîm idüp her birimiz hisselerinize isâbet iden eşyâmızı 

alup kabûl eyledik ancak bir Kelâm-ı ‘İzzet ve bağdan gayri müşâ’ bir nesnemiz 

kalmadı mezbûr Mehmed’in zimmetini ibrâ ve iskât eyledik ba’de’l-yevm babamızın 

ve vâlidemizin zikr olunan Kelâm-ı ‘İzzet ve bağdan gayri muhallefâtlarına 

müte’allık bir tarîk ile da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle 

olmaya didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 13 Kasım 1670). 

Mehmed Çelebi el-imâm, el-Hâc Mehmed bin el-Hâc Ahmed, Süleymân 

Çelebi bin Memî Beşe, el-Hâc İbrahîm bin Kemâl, Süleymân Halîfe bin Mûsâ, Molla 

‘Osmân bin Şeyh ‘Ömer. 

 

152-5 Mîrâstan Mehir Talebi 

Mahmiye-i Konya’da Hocafakîh Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden 

Emîne bint-i  ‘Osmân nâm hatunun hasren vârisleri olan kız karındaşı râfi’atü’l-kitâb 

Fâtıma nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i şer’îsi olan mefharü’l-

kuzât Ahmed Efendi meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu müteveffâ Şâ’bân 

bin ‘Abdullah nâm kimesnenin vasî-i muhtârı olan Himmet bin Mustafâ mahzarında 

bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilemin li-ebeveyn kız karındaşı 
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merkûme Emîne hayâtında iken onikibin akçe mehr-i mü’eccel ile mezbûr Şâ’bân’ın 

menkûhası olup mezbûr Şâ’bân hayâtda iken mezbûre Emîne vefât eylemekle nısf 

mehri olan altıbin akçe hissesini müteveffâ-yı mezbûr Şâ’bân’ın muhallefâtından 

taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl vasî-i mezbûr Himmet cevâbında 

merkûme Emîne mezbûr Şâ’bân’ın menkûhası olduğu mihri onikibin akçe olduğu 

ma’lûmum değildir deyu inkâr itmeğin vekîl-i mezbûr Ahmed Efendi’den 

müdde’âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Velî bin 

Haydar ve Mustafâ bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a 

hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûre Emîne bizim huzûrumuzda 

onikibin akçe mehr-i mü’eccel tesmîye olunup mezbûr Şâ’bân’a ‘akd-ı nikâh olunup 

menkûhası iken merkûme Emîne vefât eyledi meblağ-ı mezbûrun nısfı merkûme 

Fâtıma’ya isâbet eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a oldukdan sonra 

merkûme Emîne’nin mehr-i mü’ecceli olan meblağ-ı mezbûrdan cüz’en ve küllen 

almadığına ve hibe eylemediğine ve turuk-ı şer’iyeden bir tarîkle mezbûr Şa’bân’ın 

zimmetini müteveffât-ı merkûme Emîne ibrâ eylemediğini bilmediğine ve kendi dahî 

ibrâ eylemediğine mezbûre Fâtıma’ya yemîn teklîf olundukda ol dahî ‘alâ vefki’l-

mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin müteveffâ-yı mezbûr Şa’bân’ın 

muhallefâtından mezbûre Fâtıma’ya hissesini edâya vasî-i mezbûr Himmet’e tenbîh 

olundukdan sonra vekîl-i mezbûr Ahmed Efendi müvekkilem merkûmeye isâbet iden 

hissesi içün yirmi yedi keyl buğday ve bir merkeb alup Himmet’in zimmetini ibrâ 

eyledim didikde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 

1670). 

Seyyid Mustafâ Çelebi (bin Seyyid Yûsuf, Hâcı bin Mehmed, Mûsâ bin 

Hüseyin, İbrahîm bin Receb. 

 

153-1 Kâtilleri Mahkemeye Celb Da’vâsı 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Şa’bân 

yediyle vârid olan emr-i şerîf mûcibince Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri 

iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân 

‘izzetlü ve sa’adetlü ‘Alî Pâşâ hazretlerinin huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’-i şerîf 

olundukda Türkman tâ’ifesinden Dânişmendli Kazâsı’na tâbi’ Büyük Şerefli 

Cemâ’ati’nden râfi’ü’l-kitâb Süleymân bin Büke nâm kimesne meclis-i ma’kûd-ı 

mezbûrda cemâ’at-i merkûmeden Fâtıl bin Cum’a ve Küçük Şerefli Cemâ’ati’nden 

Bekir bin Şeyh Minnet ve Himmet ve ‘Alî ibnâ (boş) ve Sultân ‘Alî bin (boş) nâm 

kimesneler ve sâ’irleri mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mukeddemâ 

mârü’z-zikr Fâtıl hevâsına tâbi’ yirmi iki nefer kimesneler ile karındaşımYağmur 

kethüdâyı darb ve katl idüp Küçük Şerefli Cemâ’ati’nden mezkûrûn Bekir ve 

Himmet ve ‘Alî ve Sultân ‘Alî ve sâ’irlerine istinâd idüp ma’â konup göçerler iken 

medîne-i Kayseriye’ye karîb mevzi’a vardıklarında medîne-i merkûme kâdısı 

tarafından işbu hâzır-ı bi’l-meclis olan voyvadamız kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

‘Ömer Ağa’ya hitâben mezkûrları ihzâr-ı şer’ içün mürâsele ve çukadâr alup mûmâ-

ileyh ‘Ömer Ağa dahî kethüdâsı ‘Alî Ağa’yı ta’yîn idüp mezkûrûn Fâtıl ve Bekir ve 

Himmet ve ‘Alî ve Sultân ‘Alî nâm kimesneleri ve ve sâ’irlerini maktûl-i mezbûr 
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Yağmur kethüdânın dem ve diyetine müte’allık da’vâmız içün da’vet-i şer’-i şerîf 

eylediğimizde itâ’at itmeyüp bizim varan adamlarımız ile muhârebe idüp birkaç 

adam ve birkaç at mecrûh eylemeleriyle mukeddemâ medîne-i merkûme kâdısı nâ’ibi 

es-Seyyid İbrahîm Efendi huzûrunda bin seksen bir Rebî’ü’l-evvelinin on dördüncü 

gününde hüccet olunmuşidi hâlâ dahî su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması 

matlûbumuzdur deyüp mûmâ-ileyh es-Seyyid İbrahîm Efendi’nin imzâ ve hatmıyla 

mümzâ ve mahtûm târîh-i merkûm ile müverrah bir kıt’a hüccet-i şer’iye ibrâz 

eyledikde gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Fâtıl ve Bekir ve Himmet ve ‘Alî ve Sultân ‘Alî ve 

sâ’irleri cevâblarında da’vet-i şer’ içün bize Kayseriye kâdı tarafından mürâsele ve 

çukadâr gelmedi deyu inkâr eylemeleriyle müdde’î-i mezbûr Süleymân’dan 

müdde’âsını ve mazmûn-ı hücceti mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-i 

müslimînden Mehmed Ağa ibn Cum’a ve İsma’îl bin İsrâ’îl nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûr 

Süleymân karındaşı maktûl-i mezbûr Yağmur’un dem ve diyet da’vâsı içün 

Kayseriye kâdısı tarafından mürâsele ve çukadâr ile mezkûrûn Fâtıl ve Bekir ve 

Himmet ve ‘Alî ve Sultân ‘Alî ve sâ’irlerini da’vet-i şer’ eylediklerinde mezbûrlar 

itâ’at etmediklerinden mâ’adâ da’vet-i şer’ içün varup adamlarıyla muhârebe idüp 

birkaç adam ve birkaç at mecrûh eylediler biz bu husûsa ve mazmûn-ı hüccete 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevm-i ‘ışrîn min Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-

âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân Mehmed Ağa, Murtazâ Ağa çavuşlar kethüdâsı, 

Hüseyin Ağa ibn Süleymân, el-Hâc ‘İvaz Ağa, Hüseyin Çavuş, Mehmed Ağa 

İstanbulî, Ahmed Beg, Nebî Beg ibn Şa’bân, Mustafâ Çelebi Tophâneli, Velî Beg ibn 

Hüseyin. 

 

153-2 Katil Da’vâsı 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Şa’bân 

Ağa yediyle Karaman Beglerbegi’ne hitâben vârid olan emr-i ‘âlî mûcibince Dîvân-ı 

Karaman’da istimâ’ ve tahrîri iltimâs olunmağın Dîvân-ı Karaman’a varup bi’l-fi’l 

mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’adetlü ‘Alî 

Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretleri huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’ 

olundukda Türkman tâ’ifesinden Dânişmendli Kazâsı’na tâbi’ Büyük Şerefli 

Cemâ’ati’nden iken katl olunan Yağmur Kethüdâ ibn Büke nâm kimesnenin 

karındaşı olup ve sulbî sagîr oğlu ‘Alî’nin vasîsi olan Süleymân asâleten ve 

vesâyeten ve zevce-i metrûkesi Meryem bint-i Sarı Mehmed ve kız karındaşı Eşkalan 

nâm kimesneler meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda yine tâ’ife-i merkûmeden Fâtıl bin 

Taşdemür ve Haydar bin ‘Abdî ve Himmet bin ‘Abdî ve ‘Alî bin Sâdık ve Cum’a bin 

Sâdık ve Ebrüş ibn el-Hâc Mûsâ nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine bi’l-

vesâye ve bi’l-asâle her biri da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp târîh-i kitâbdan beş ay 

mukaddem mezbûrûn Fâtıl ve Haydar ve Himmet ve ‘Alî ve Cum’a ve Ebrüş nâm 

kimesneler ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Cum’a bin Taşdemür ve el-Hâc Mehmed ibn el-

Hâc Mûsâ ve Kara Mehmed ve Bektaş bin Sâdık ve Mehmed ibn el-Hâc Velî ve 

karındaşı ‘Ömer ve Şâh Hüseyin ve Köse Hüseyin ve oğlu Mahmûd ve Kabakulak 
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Hüseyin ve karındaşı Mikâ’il ve Hasan bin Kabakulak ve Halîl bin Satı ve Süleymân 

ibn el-Hâc Velî ve Kör Uğurlu ve Ahmed ve Ya’kûb cem’an yirmi üç nefer 

kimesneler bundan akdem üzerlerine lâzım gelen rüsûm-ı ra’iyetlerin ve bedel-i 

sürsâtların virmeyüp her biri fırâr idüp şark tarafına Yeni-il Türkmanlarının yanlarına 

varmak ile mezbûrları eski mekânlarına götürüp rüsûm-ı ra’iyetlerin ve bedel-i 

sürsâtların ağaları mezbûr ‘Ömer Ağa’ya edâ itdirmek içün cemâ’at-ı mezbûrenin 

kethüdâları olan Yağmur Kethüdâ emr-i şerîf-i ‘âlîşânla varup mezbûrları alup 

gelürken Boz-ok Nâhiyesi’nde Gölyurd nâm mevzi’a geldiklerinde her biri 

mûrisimiz mezbûr Yağmur Kethüdâ’yı katl eylemekleriyle mukeddemâ Boz-ok 

Nâhiyesi nâ’ibi Hasan Efendi huzûrunda mürâfa’a olup inkâr eylediklerinden sonra 

biz isbât idüp hüccet-i şer’iye olunmuşidi hâlâ dahî yedimizde olan fermân-ı 

hümâyûn mûcibince su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumuzdur deyu 

mazmûnları takrîr-i meşrûhlarına mutâbık ve nâ’ib-i mûmâ-ileyh Hasan Efendi’nin 

imzâsıyla mümzâ bir kıt’a hüccet-i şer’iye ve emr-i şerîf ibrâz eylediklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn Fâtıl ve Haydar ve Himmet ve ‘Alî ve Cum’a ve Ebrüş biz 

Yağmur Kethüdâ’yı katl eylemekdik ve mûmâ-ileyh Hasan Efendi huzûrunda 

mürâfa’a ve hüccet olmadı deyu her biri inkâr itmeğin verese-i mezbûrûn Süleymân 

ve Meryem ve Eşkalan nâm kimesnelerden müdde’âlarını ve mazmûn-ı hücceti 

mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-ı müslimînden Hızır bin ‘Arab ve Salarlı 

Cemâ’ati’nden Mûsâ bin Hızır nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân 

olup istişhâd olunduklarında fî’l-vâki’ târîh-i mezbûrda merkûmûn Fâtıl ve Haydar 

ve Himmet ve ‘Alî ve Cum’a ve Ebrüş ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis diğer Cum’a ve el-

Hâc Mehmed ve Ahmed ve Kara Mehmed ve Bektâş ve Mehmed ve ‘Ömer ve Köse 

Hüseyin ve Şâh Hüseyin ve Mahmûd ve Kabakulak Hüseyin ve Mikâ’il ve Hasan ve 

Halîl ve Süleymân ve Ya’kûb ve Kör Uğurlu cem’an yirmi üç nefer kimesneler Boz-

ok Nâhiyesi’nde Gölyurdu nâm mevzi’de âlet-i harble mezbûr Yağmur Kethüdâ’yı 

katl eylediklerine ve mazmûn-ı hüccete şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri makbûle olmağın mûcibiyle mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 1081 / 4 Kasım 1670). 

Fahrü’l-emâcid ve’l-a’yân Mehmed Ağa, Murtazâ Ağa çavuşlar kethüdâsı, 

Hüseyin Ağa ibn Süleymân, Hüseyin Çavuş, Mehmed Ağa İstanbulî, Mustafâ Çelebi 

Tobhâneli, Velî Beg ibn Hüseyin Beg, Nebî Beg ibn Şa’bân. 

 

154-1 Arâzi Tasarrufu Da’vâsı 

Ermenak’dan Fâtıma’nın vekîli Mehmed  /  Seyyid Lutfullah Efendi’nin vekîli 

Seyyid ‘Avnullah. 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri 

iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân 

‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ hazretlerinin huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’-i şerîf 

olundukda medîne-i Ermenak sâkinelerinden Fâtıma bint-i Bostân nâm hatun 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer’îsi olan Mehmed Beg ibn Dede meclis-i 

ma’kûd-ı mezbûrda nefs-i Zeyne’de âsûde kutbü’l-‘ârifîn zehrü’l-vâsılîn Şeyh ‘Alî 

Semerkândî hazretlerinin evlâd-ı emcâdından hâlâ seccâdenişîn olan râfi’ü’l-kitâb 

fahrü’s-sâdât ve’l-meşâyih Lutfullah Efendi tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl 
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olup Mut Kazâsı’ndan Ahmed bin Mahmûd ve Ma’mûriye’den diğer Ahmed bin 

Mehmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan es-Seyyid ‘Avnullah Efendi 

mahzarında bi’l vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp Mahdûm-zâde Mehmed Çelebi 

tasarrufunu evlâdına şart ve ta’yîn eylediği arâziden Ermenak Kazâsı’nda 

Akmanastır ve Sarımazı nâm mevzi’lerde vâki’ lede’l-ahâli ma’lûmetü’l-hudûd 

arâziyi müvekkilem Fâtıma Hatun mezbûr Mahdûm-zâde Mehmed Çelebi’nin 

evlâdından olmağla tasarruf murâd eyledikde mûmâ-ileyh Şeyh Seyyid Lutfullah 

Efendi mâni’ olur su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Seyyid ‘Avnullah 

Efendi cevâbında merkûme Fâtıma yedinde olan hüccet mûcibince Mustafâ Beg’e 

müntesib olup mezbûr Mustafâ Beg sûret-i defter-i hâkânîde Mahdûm-zâde Mehmed 

Çelebi evlâdından olmayup ancak arâziden ba’zısını mutasarrıf olduğu mestûr ve 

musarrah olduğundan mâ’adâ müvekkilim mezbûr Seyyid Şeyh Lutfullah Efendi’nin 

li-ebeveyn karındaşı Seyyid Şeyh ‘Atâullah Efendi mezbûr Mahdûm-zâde’nin 

evlâdından olmak üzere hâl-i hayâtında arâzi-i merkûmeyi mutasarrıf iken bin altmış 

üç Rebî’ü’l-âhirinden Silifke Sancağı’na mutasarrıf olan Seyyid Mehmed Beg 

tasarrufuna mâni’ olmağla Ermenak kâdısı Seyyid Mustafâ Efendi huzûrunda 

mürâfa’a olduklarında babaları Seyyid Şeyh Sun’ullah Efendi Uluşâh Hatun’un oğlu 

olup ve merkûme Uluşâh Cemîle’nin kızı ve mezbûre Cemîle Mahdûm-zâde 

Mehmed Çelebi’nin kızı olduğuna iki kıt’a hüccet-i şer’iye ibrâz idüp mazmûnlarını 

şuhûd-ı ‘udûl ile isbât eylemekle hüccet-i şer’iye olunup müvekkilim mezbûr Seyyid 

Şeyh Lutfullah Efendi Mahdûm-zâde evlâdından olduğu sâbit olmağla arâzi-i 

merkûmeyi meşrûtiyet üzere zabt ider deyu bin elli üç târîhiyle müverrah bir kıt’a ve 

bin elli yedi târîhiyle müverrah bir kıt’a vech-i meşrûh üzere sübût-ı neseb 

hüccetlerinin mazmûnlarını muhtevî bin altmış yedi târîhiyle müverrah Ermenak 

kâdısı Seyyid Mustafâ Efendi’nin imzâ ve hatmıyla mümzâ ve mahtûm ve bir kıt’a 

hüccet-i şer’iye ve mülknâme-i hümâyûn ibrâz idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûnu takrîr-i meşrûhuna mutâbık oldukdan sonra diğer mezbûr 

Mehmed Beg mazmûn-ı hücceti inkâr itmeğin mezkûr Seyyid ‘Avnullah Efendi’den 

mazmûn-ı hücceti mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-ı müslimînden medîne-i 

Lârende’de sâkin es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Pîrli ve ‘Abdullah bin 

Süleymân nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ mezkûr Seyyid Şeyh Lutfullah Efendi’nin karındaşı Seyyid 

‘Atâullah Efendi bin altmış yedi târîhinde babaları Seyyid Şeyh Lutfullah Efendi’nin 

vâlidesi Uluşâh nâm hatun Cemîle Hatun’un kızı ve mezbûre Cemîle Mahdûm-zâde 

Mehmed Çelebi’nin kızı olduğunu nâtık iki kıt’a hüccet-i şer’iyenin mazmûnlarını 

Ermenak kâdısı mûmâ-ileyh Seyyid Mustafâ Efendi’nin huzûrunda emîr-i müşârûn 

ileyh Seyyid Mehmed Beg muvâcehesinde isbât idüp işbu kırâ’at olunan hücceti 

kâdı-i mûmâ-ileyh bizim huzûrumuzda hatm ve imzâ idüp Seyyid Şeyh ‘Atâullah 

Efendi’ye def’ ve i’tâ eyledi biz bu vech üzere mazmûn-ı hüccete şâhidleriz şehâdet 

dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde 

vâkı’a olmağın mezbûr Mehmed Beg’den müvekkilesi Fâtıma yedinde olan hüccet-i 

şer’iye mûcibince ceddi olan Mustafâ Beg Mahdûm-zâde evlâdından olduğuna 

ma’mûl bihi temessük ve beyyine taleb olundukda vech-i meşrûh üzere temessük ve 

beyyine hâzırda yokdur dimekle mâdâm ki merkûme Fâtıma mezbûr Mahdûm-

zâde’nin evlâdından olduğunu nâtık ma’mûl bihi temessük ve beyyine ibrâz 

itmedikçe mezbûr Seyyid Şeyh Lutfullah Efendi’ye müdâhele ve mu’ârazadan men’ 
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bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhire li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-âhir 1081 / 12 

Kasım 1670).  

Fahrü’s-sâdât ve’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-

eşrâf bi-Konya, Zehrü’l-kuzât Mustafâ Efendi bin Mevlûd, Kıdvetü’l-kuzât el-Hâc 

Mustafâ Efendi bin İsma’îl, ‘Umdetü’l-kuzât el-Hâc ‘Alî Efendi el-kâdı bi-Ermenak, 

İftihârü’s-sâdât es-Seyyid Abdulmu’în Ağa kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf bi-Livâ-i 

Silifke, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi bin İbrahîm, Seyyid Mehmed Beg ibn 

Mustafâ Beg, Mahmûd Ağa. 

 

154-2 Arâzi Tasarrufu Da’vâsı 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri 

iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân 

‘izzetlü ve sa’adetlu ‘Alî Pâşâ hazretlerinin huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda 

medîne-i Ernemak’da Değirmanlık Mahallesi sâkinelerinden Fâtıma bint-i Bostân 

tarafından husûs-ı câ’iyyü’z-zikre vekîl-i şer’îsi olan Mehmed Beg ibn Dede meclis-i 

ma’kûd-ı mezkûrda Mahdûm-zâde Mehmed Çelebi evlâdına ve evlâd-ı evlâdına 

tasarrufunu şart ve ta’yîn eylediği arazî ve bağâtdan bağ arası sınurunda vâki’ 

ma’lûmü’l-hudûd tarlaya sâbıkan mutasarrıf Mustafâ Beg evlâdından olmak üzere 

mutasarrıf olan İbrahîm ibn el-Hâc Ahmed ve Mahallealtı nâm mevzi’de vâki’ 

tarlaya mutasarrıf Derviş bin ‘Abdulkerîm ve mutasarrıf-ı sâbık Hâcı Pîr Ahmed 

tarlasına hâlâ mutasarrıf olan Süleymân bin Mahmûd ve mezbûr (boş) Hâcı Pîr 

Ahmed tarlasından bir kıt’a tarlaya hâlâ mutasarrıf olan el-Hâc Süleymân ibn el-Hâc 

‘Abdulmennân ve bir kıt’a tarlaya mutasarrıf Seyyid Mustafâ ibn Seyyid Süleymân 

ve bir kıt’a tarlaya mutasarrıf Mehmed bin Ahmed ve bir kıt’a tarlaya mutasarrıf 

‘Abdulhalîm bin ‘Abdusselâm nâm kimesneler mahzarlarında üzerlerine bi’l-vekâle 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilem mezbûre Fâtıma ber-mûcib-i sûret-i defter-i 

hâkânî ve berât-ı ‘âlîşân ve hüccet-i şer’iye müteveffâ Mahdûm-zâde Mehmed 

Çelebi’nin evlâdından olup arâzi ve bağâtın tasarrufunu evlâdına ve evlâd-ı evlâdına 

şart ve ta’yîn eylediğine ve nevbet-i tasarruf hâlâ kendüye intikâl eylediğine yedinde 

berât-ı şerîf olmağla mezbûrûn İbrahîm ve Derviş ve Süleymân ve Hâcı Süleymân ve 

Seyyid Mustafâ ve Mehmed ve ‘Abdulhalîm nâm kimesnelerden zikr olunan 

Mahdûm-zâde emlâkindan olan arâzi ve bağâtı taleb iderin su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn İbrahîm ve Derviş ve Süleymân ve Hâcı Süleymân ve Seyyid 

Mustafâ ve Mehmed ve ‘Abdulhalîm cevâblarında fi’l-hakîka Mahdûm-zâde 

emlâkinden bir kıt’a tarlaya tasarruf ideriz lâkin merkûme Fâtıma’nın yedinde olan 

hüccet-i şer’iyede şehâdet iden ‘Abdulkerîm Efendi ibn ‘Osmân mahrûse-i Edirne’de 

tevellüd idüp  ve bu âna dek mahrûse-i mezbûrede te’ayyüş idüp bu diyârı görmeyüp 

ve diğer şâhid Hüseyin Efendi ancak otuz beş yaşında olup yaşında olup yüz seneden 

mütecâviz olan husûs-ı mezbûra vukûf ve şu’ûrları olmadığından mâ’adâ hüccet-i 

merkûme mezbûre Fâtıma Mustafâ Beg evlâdından olduğunu nâtık ve berât-ı şerîf 

mazmûnu hüccet-i merkûmeye muvâfık olup mezbûr Mustafâ Beg sâbıkan Mahdûm-

zâde emlâkından bir kıt’a tarlaya mutasarrıfdır Mahdûm-zâde’nin evlâdından olduğu 

ma’lûmumuz değildir dimeleriyle sûret-i defter-i hâkânîye nazar olundukda Zemîn-i 

Görse mülk-i evlâd-ı Mahdûm’dur tasarruf-ı Mustafâ Beg deyu mestûr olmağla 
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merkûme Fâtıma’nın ber-mûcib-i hüccet-i şer’iye ceddi olan Mustafâ Beg Mahdûm-

zâde Mehmed Çelebi evlâdından olduğuna ma’mûl bihi temessük ve beyyine taleb 

olundukda vekîl-i mezbûr Mehmed Beg vech-i meşrûh üzere temessüğümüz ve 

beyyinemiz hâzırda yokdur dimeğin minvâl-i mübeyyen üzere ma’mûl bihi temessük 

ve beyyine içün imhâl bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 12 Kasım 1670). 

Şûhûd-ı sâbıkûn. 

 

155-l Mîrâs Da’vâsı  

Ermenak’dan Fâtıma’nın vekîli Mehmed  /  Şeyh-zâde Mehmed Efendi. 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun ber-mûcib-i fermân-ı ‘âlî Dîvân-ı 

Karaman’da istimâ’ ve tahrîri’t-temâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan 

refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ hazretlerinin huzûrunda 

‘akd-ı meclis-i şer’-i şerîf olundukda Medîne-i Ermenak sâkinlerinden iken 

mukaddemâ vefât iden Ahmed Ağa ibn ‘Osmân Çavuş nâm kimesnenin verâseti er 

karındaşı Bostân ve kız karındaşları Emîne ve Nisâ ve zevce-i metrûkesi Şerîfe nâm 

kimesnelere münhasıra olup ba’dehu mezbûr Bostân dahî vefât idüp verâseti kızları 

Fâtıma ve ‘Âyşe ve kız karındaşları mezbûretân Emîne ve Nisâ’ya münhasıra olup 

ba’dehu merkûme Şerîfe dahî vefât idüp verâseti sadrî sagîr oğulları es-Seyyid ‘Alî 

ve Seyyid Ahmed ve Seyyid ‘Abdulmü’min ve kebîre kızı Şehribânu ve zevc-i 

metrûku Şeyh-zâde Mehmed Efendi’ye münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm 

oldukdan sonra merkûme Fâtıma tarafından husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i şer’îsi 

olan Mehmed Beg ibn Dede meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda kendi tarafından asîl ve 

sıgâr-ı mezbûrûn Seyyid ‘Alî ve Seyyid Ahmed ve Seyyid ‘Abdulmü’min’in savb-ı 

şer’den mansûb vasîleri ve mezbûre Şehribânu’nun vekîl-i şer’îsi olan babaları 

râfi’ü’l-kitâb mezkûr Şeyh-zâde Mehmed Efendi mahzarında üzerine bi’l-vekâle 

da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Ağa’nın ‘akârât ve 

menkûlâtından mezbûre Şerîfe kendi hissesinden ziyâde iki yük akçelik metrûkâtını 

zabt idüp müvekkilem merkûme Fâtıma’nın babası mezbûre Bostân’ın hissesi bâkî 

iken mezbûr Bostân taleb üzere vefât itmekle muhallefât-ı merkûmeden mezbûr 

Bostân’ın hissesinden müvekkilem merkûme Fâtıma’nın hissesini yedimde olan 

fermân-ı ‘âlî mûcibince taleb iderin su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr 

Mehmed Efendi cevâbında müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Ağa’nın ancak mahalle-i 

mezbûrede lede’l-ahâli ma’lûmetü’l-hudûd sekizbin akçe kıymetlü hayâtı ve sofayı 

müştemil ve kurbunda bağçesiyle fevkânî ve tahtânî iki bâb menzili ve yine 

ma’lûmü’l-hudûd Armudoğlu hissesi dimekle ma’rûf beşyüz akçe kıymetli bir bağçe 

hissesi ve Kavâstân nâm mevzi’de vâki’ Çengel Bağı dimekle ma’rûf ma’lûmü’l-

hudûd bağın beşbin akçe kıymetli nısf-ı mu’ayyeni ve Mahalle nâm mevzi’de vâki’ 

beşyüz akçe kıymetli bir bâb menzili ve ‘adedi ma’lûm üçbin akçelik mahallât hânesi 

olup bunlardan mâ’adâ ism-i mâl ıtlâk olunur bir habbesi olmamağla müteveffâ-yı 

mezbûr Ahmed Ağa’nın veresesinden kız karındaşı mezbûre Nisâ Hatun ba’de’l-

müzâyede ve inkıtâ’ü’r-rağbe muhallefât-ı merkûmeyi safka-i vâhide ile vech-i 

meşrûh üzere üçer misli olan onyedibin akçeye mûrisemiz merkûme Şerîfe’ye 

yirmibin akçe mehr-i mü’ecceli mukâbelesinde virüp takâs idüp ol dahî kabûl ve 
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kabz idüp on seneden mütacâviz mutasarrıfa oldukdan sonra merkûme Fâtıma bin 

altmış yedi Zî’l-hiccesinde Ermenak kâdısı Ahmed Efendi huzûrunda mezkûre 

Şerîfe’nin vekîli Seyyid ‘Alî Efendi ile mürâfa’a olup muhallefât-ı merkûme vech-i 

meşrûh üzere ba’de’l-müzâyede cem’an onyedibin akçeye safka-i vâhide ile 

merkûme Şerîfe’ye yirmibin akçe mehr-i mü’ecceli mukâbelesinde virüp takâs idüp 

ol dahî kabûl ve kabz ve on seneden mütecâviz tasarruf ider deyu ikrâr idüp lâkin 

gaben ve noksan bahâ ile bey’ olunmuş tekrâr bey’ olunup fazlası taksîm olunsun 

deyu da’vâ idüp bey’-i mezbûru feshe kâdire olmamağla mu’ârazâdan men’ olunup 

hüccet-i şer’iye olunmuşdur deyu mazmûnları takrîr-i meşrûhuna mutâbık kâdı-i 

mûmâ-ileyhin imzâ ve hatmıyla mümzâ ve mahtûm bir kıt’a hüccet-i şer’iye ibrâz 

idüp bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda vekîl-i mezbûr Mehmed Beg mazmûn-ı 

hücceti inkâr itmekle mezkûr Mehmed Efendi’den mazmûn-ı hüccete beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i müslimînden medîne-i Ermenak’da Akçamescid Mahallesi’nden 

İbrahîm ibn el-Hâc Ahmed ve Değirmanlık Mahallesi’nden Mahmûd ibn el-Hâc 

Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ bin altmış yedi Zî’l-hiccesinde merkûme Fâtıma mezbûre 

Şerîfe’nin vekîli Seyyid ‘Alî Efendi ile Ermenak kâdısı Ahmed Efendi huzûrunda 

mürâfa’a ve müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Ağa’nın sâbıkan bey’ olunan eşyâsı gaben 

ve noksan üzere bey’ olunmuş hâlâ tekrâr bey’ olunup semeninden fazla olursa 

beynimizde taksîm olunsun deyu da’vâ eylediğinde kâdı-ı mûmâ-ileyh bey’-i 

mezbûru tecvîz ve merkûme Fâtıma’yı men’ idüp işbu hücceti ketb ve imzâ ve 

Seyyid ‘Alî Efendi yedine def’ ve i’tâ eyledi biz bu vech üzere mazmûn-ı hüccete 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

ba’de ri’âyet şerâyi’l-kabûl makbûle oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûr Ahmed 

Ağa’nın muhallefâtından bi’l-edâ tahrîr olunan eşyâdan mâ’adâ mûrisesi Şerîfe zabt 

idüp ve hâlâ kendüye intikâl itmiş ism-i mâl ıtlâk olunur şey’i kalmadığına vekîl-i 

mezbûr Mehmed Beg talebiyle mezkûr Mehmed Efendi’ye yemîn teklîf olundukda ol 

dahî ‘alâ vefki’l-mes’ûl yemîn-i billahi’l-‘azîm itmeğin mezbûr Mehmed Efendi’nin 

ibrâz eylediği emr-i şerîfde Şerîfe Hatun’un yedinde olan hüccet-i şer’iyenin 

mazmûnu ‘alâ vechi’l-hasm sâbit olursa on beş sene mürûr iden da’vânın tekrâr 

istimâ’ı memnû’dur hâlî üzere ibkâ oluna deyu buyurulmağla ber-mûcib-i emr-i ‘âlî 

vekîl-i mezbûr Mehmed Beg bî-vech-i mu’ârazadan men’ bir le mâ-vaka’a bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevm-i sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-âhir 1081 / 12 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât ve’s-sâdât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-

eşrâf bi-Konya, Zehrü’l-kuzât Mustafâ Efendi bin Mevlûd Beşe, Kıdvetü’l-kuzât el-

Hâc Mustafâ Efendi bin İsma’îl, ‘Umdetü’l-kuzât el-Hâc ‘Alî Efendi kâdı-i Ermenak, 

Üsvetü’s-sâdât es-Seyyid ‘Abdulmu’în Ağa kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf bi-Livâ-i 

Silifke, İftihârü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn İbrahîm Ermenak, Mahmûd Ağa, 

Seyyid Mehmed Çelebi ibn Seyyid Mustafâ Beg. 

 

155-2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Cemîle’nin vekîli ‘Alî  /  bey’-i menzil  /  Süleymân Çelebi.  

Mahmiye-i Konya’da Seb’ahân Mahallesi mütevellisi Süleymân Çelebi ibn 

Mûsâ meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûme sâkinlerinden olup 
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bundan akdem vefât iden Mustafâ bin ‘Abdulganî nâm kimesnenin sulbî sagîr oğlu 

‘Abdulganî’nin vasîsi olan vâlidesi Cemîle nâm hatun tarafından tasdîka vekîl-i 

şer’îsi olan babası ‘Alî mahzarında bi’t-tevliye ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Mehmed mülkü ve bir tarafı Derviş mülkü ve bir tarafı 

Mîrzâ mülkü ve bir tarafı târik-i âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir kilar 

ve havluyu müştemil mahalle-i merkûmenin vakf akçesiyle iştirâ olunan menzili 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ’ya hâl-i sıhhatinde beşbin akçeye bey’ ve teslîm ve 

kabz-ı semen eyledim menzil-i mezbûr mezkûr Mustafâ’nın mülk-i müşterâsı ve 

ba’de vefâtuhu sagîr-i mezbûr ‘Abdulganî ve Cemîle’nin mülk-i mevrûslarıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 

1081 / 15 Kasım 1670). 

Mehmed Halîfe ibn ‘Îsâ Hoca, Mustafâ ibn Mehmed, Mehmed bin Receb, 

Mustafâ bin Mehmed, Mustafâ bin Mehmed. 

 

156-1 Mîrâs Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da Alacamescid Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Şa’bân nâm kimesnenin verâseti karındaşı Mehmed ve zevce-i 

metrûkesi Hümâ ve sulbiye kızı Emîne ve kız karındaşı Hadîce’ye münhasıra olduğu 

‘ilm-i şer’î ile ma’lûm  oldukdan sonra mezbûr Mehmed asâleten ve merkûme 

Hadîce tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile 

‘ârifân olan es-Seyyid Receb Çelebi ibn es-Seyyid ‘Abdî ve Mustafâ Çelebi ibn ‘Alî 

şehâdetleriyle vekâleti sâbite olan oğlu ‘Alî vekâleten ve mezbûre Emîne tarafından 

kezâlik vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Şeyh Mehmed Efendi 

bin Mehmed ve ‘Abdulfettâh bin ‘Abdurrezzâk şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite 

olan zevci ‘Alî vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde işbu merkûme 

Hümâ Hatun mahzarında her biri da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  mûrisimiz müteveffâ-

yı mezbûr Şa’bân’ın zevcesi merkûme Hümâ zabtında altmış riyâlî guruşu vardır 

hâlâ beynimizde bi’l-farîzati’ş-şer’iye tevzî’ ve taksîm murâd ideriz su’âl olunsun 

didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

‘Abdusselâm Efendi ibn Mehmed ve Hâcı Seyyid ‘Abdî Çelebi ibn Receb nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâki’ merkûme Hümâ Hatun zevcim müteveffâ-yı mezbûr Şa’bân’ın bende altmış 

riyâlî guruşu vardır deyu bizim huzûrumuzda ikrâr eyledi ikrârına biz şâhidleriz 

şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde hayyiz-i kabûlde 

vâkı’a olmağın meblağ-ı mezbûru teslîme merkûme Hümâ Hatun’a tenbîh bir le mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (24 Cemâziye’l-âhir 1081 / 8 Kasım 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Sarâç-zâde ‘Abdulkerîm Efendi, es-Seyyid Kalender Çelebi 

bin Kalender, Süleymân Beşe bin Mahmûd, Süleymân bin ‘Alî. 

 

156-2 Tecdîd İçin Verilen Mülknâme Da’vâsı 

Husûs-ı ‘atiyyü’l-beyânın Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîr ve iltimâs 

olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmüş-şân ‘izzetlü ve 
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sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin huzûrunda ‘akd-ı 

meclis-i şer’-i şerîf olundukda medîne-i Ermenak’da Akçamescid Mahallesi 

sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Ahmed ibn el-Hâc Mehmed nâm kimesne 

tarafından da’vâ-yı âtiyyü’l-beyâna vekîl olup medîne-i merkûmeden Derviş bin 

‘Abdulkerîm ve ‘Abdulhalîm bin ‘Abdusselâm şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite 

olan sulbî oğlu İbrahîm meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda medîne-i mezkûre 

sâkinelerinden Fâtıma bint-i Bostân tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer’îsi 

olan Mehmed Beg ibn Dede ve merkûme Fâtıma’nın oğlu Seyyid Mehmed bin 

‘Abdulkerîm mahzarlarında üzerlerine bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp 

mezbûre Fâtıma’nın zevci ve merkûm Seyyid Mehmed’in babası olan müteveffâ 

‘Abdulkerîm nâm kimesne hayâtda iken taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeye gitmek murâd 

eylemekle müvekkilim babam mezbûr el-Hâc Ahmed tahrîr içün Mahdûm-zâde 

Mehmed Çelebi emlâkından mülknâme-i hümâyûnu ve üçyüz akçe harçlık virüp 

teslîm idüp ol dahî vech-i meşrûh üzere alup kabz idüp  ba’dehu taraf-ı saltanat-ı 

‘aliyyeye giderken vefât eylemekle muhallfâtıyla ma’â zikr olunan mülknâme-i 

hümâyûn mezbûrân Fâtıma ve Seyyid Mehmed’e îsâl olundukdan sonra babam 

mezbûr el-Hâc Ahmed taleb eylediğinde merkûmân Fâtıma ve Seyyid Mehmed biz 

dahî taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeye gideriz tecdîd itdirelim ba’dehu size teslîm idelim 

deyu ikrâr eylemişler iken hâlâ virmeyüp muhâlefet iderler su’âl olunsun didikde 

gıbbe’s-su’âl merkûmân Seyyid Mehmed ve Mehmed Beg fî’l-hakîka yedimizde 

Mahdûm-zâde emlâkı içün mülknâme-i hümâyûn vardır lâkin biz evlâddan 

olduğumuz hasebiyle kadîmden yedimizdedir mezbûr el-Hâc Ahmed’in kadîmden 

yedinde olup mezbûr ‘Abdulkerîm’e virdiği ma’lûmumuz değildir deyu inkâr 

itmeğin mezbûr İbrahîm’den müdde’âsını mübeyyine beyyine taleb olundukda ‘udûl-

ı müslimînden medîne-i merkûmede sâkin Seyyid Mehmed bin ‘Abdurrezzâk ve Pîrî 

bin ‘Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fı’l-hakîka mezbûr el-Hâc Ahmed mezkûr ‘Abdulkerîm’e hayâtda 

iken taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeye gitmek murâd eylemekle tecdîd içün bizim 

huzûrumuzda Mahdûm-zâde emlâkı içün olan mülknâme-i hümâyûn ve üçyüz akçe 

harçlık virüp ol dahî kabz eyledikden sonra giderken vefât idüp muhallefâtıyla ma’â 

zikr olunan mülknâme-i hümâyûn merkûmân Fâtıma ve Seyyid Mehmed’e îsâl 

olunup ba’dehu mezbûr el-Hâc Ahmed taleb eyledikde biz dahî taraf-ı saltanat-ı 

‘aliyyeye gideriz tecdîd itdirelim deyu ikrâr eylediler biz bu husûsa bu vech üzere 

şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri 

hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ 

ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 

1081 / 13 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât ve’s-sâdât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı nâkîbü’l-

eşrâf bi-Konya, Zehrü’l-kuzât Mustafâ Efendi bin Mevlûd, Kıdvetü’l-kuzât el-Hâc 

Mustafâ Efendi ibn İsma’îl, İftihârü’l-kuzât el-Hâc ‘Alî Efendi kâdı-i Ermenak, 

‘Umdetü’s-sâdât es-Seyyid ‘Abdulmu’în Ağa kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf bi-Livâ-

i Silifke, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi ibn İbrahîm Ermenakî, Seyyid Mehmed 

Beg (bin) Seyyid Mustafâ, Mahmûd Ağa. 
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156-3 Deveciler Şeyhi Ta’yîni 

Deveciler Şeyhi. 

Mahmiye-i Konya’da sâkin devecilerden el-Hâc ‘Alî bin Üveys ve Sâlih bin 

Hüsâm ve Mehmed ibn el-Hâc ‘Ömer ve Mustafâ ibn el-Hâc Velî meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mehmed bin Arzmân mahzarında ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüp kadîmden deveciler şeyhi olıgelmişdi hâlâ devecilere bir şeyh 

lâbid olmağın şehirlinin devesine yük vâki’ oldukda yük başına sekiz akçe ve köylü 

devesinin yük başına ikişer sümün mezbûra virmek üzere kavl idüp ol dahî ücreti 

içün kabûl eyledi deyu ihbâr eylemeleriyle mezbûr Mahmûd cânib-i şer’den ücret-i 

merkûme ile deveciler şeyhi nasb ve ta’yîn olundukda ol dahî kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb 

ketb olundu fî’l-yevm-i râbi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn 

ve elf (24 Cemâziye’l-âhir 1081 / 8 Kasım 1670).  

‘Alî Çelebi bin Karaman, Mahmûd bin Velî, Hamza bin Mahmûd, ‘Alî Çelebi 

bin Murâd. 

 

157-1 Ehl-i Örfün Ev Basıp Adam Öldürmesi Da’vâsı 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri 

iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refi’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân 

‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin 

huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’-i şerîf olundukda medîne-i Ermenak sâkinlerinden 

râfi’ü’l-kitâb Şeyh-zâde Mehmed Efendi meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda medîne-i 

merkûme sâkinelerinden Fâtıma bint-i Bostân Beg nâm hatun tarafından husûs-ı 

âtiyyü’l-beyâna vekîl-i şer’îsi olan Mehmed Beg ve sadrî kebîr oğlu Seyyid Mehmed 

mahzarlarında üzerlerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  mezbûrân Fâtıma ve Seyyid 

Mehmed târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem mîr-mîrân-ı Karaman olan Mahmûd 

Pâşâ hazretleri tarafından bir bölük ve Adana Beglerbegisi tarafından yetmiş seksen 

nefer atlı getürüp ben âhar diyârda iken bi-gayr-i vech-i şer’î evim basdırup otuz cild 

kitâbımı ve evim içinde olan cümle eşyâmı gâret ve yağma itdirüp zevcem Şerîfe 

nâm hatunu ve Mercân nâm ‘abd-ı memlûkumu darb ve tahvîf ve nice eziyet ve cefâ 

itdirüp ol darb ve tahvîfden mezbûrân Mercân ve Şerîfe vefât eylediler su’âl olunup 

icrâ-yı şer’ olunmak matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ‘udûl-i 

müslimînden ve sikât-ı muvahhidînden medîne-i merkûme mahallâtından 

Değirmanlık Mahallesi’nden Derviş bin ‘Abdulkerîm ve Mahmûd ibn el-Hâc 

Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd 

olunduklarında fî’l-vâki’ mezbûrân Seyyid Mehmed ve Fâtıma târîh-i kitâbdan altı 

sene mukaddem mîr-mîrân-ı Karaman Mahmûd Pâşâ hazretleri tarafından bir bölük 

ve Adana Beglerbegisi tarafından yetmiş seksen nefer atlı getürüp bi-gayr-i vech-i 

şer’î mezkûr Mehmed Efendi âhar diyârda iken evin basdırup zevcesi Şerîfe nâm 

hatunu ve Mercân nâm ‘abd-ı memlûkunu ahz ve darb ve tahvîf itdirdiler ol darb ve 

tahvîfden dört gün sonra mezbûrân Şerîfe ve Mercan vefât eylediler biz bu husûsa bu 

vech üzere şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye eylediklerinde 

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a olmağın mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-

yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 

Cemâziye’l-âhir 1081 / 12 Kasım 1670). 
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 Fahrü’l-kuzât ve’s-sâdât es-Seyyid Hüseyin Efendi Kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-

eşrâf bi-Konya, Zehrü’l-kuzât Mustafâ Efendi ibn Mevlûd, ‘Umdetü’l-kuzât el-Hâc 

Mustafâ Efendi bin İsma’îl, ‘Umdetü’l-kuzât el-Hâc ‘Alî Efendi kâdı-i Ermenak, 

Kıdvetü’s-sâdât es-Seyyid ‘Abdulmu’în kâ’im-makâm-ı nakîbü’l-eşrâf bi-Livâ-i 

Silifke, Fahrü’l-müderrisîn Mehmed Efendi bin İbrahîm Ermenakî. 

 

157-2 Seyyid Olduğu İddi’âsı İle Başa Yeşil Sarık Takma Da’vâsı 

Husûs-ı atîyyü’l-beyânın Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri iltimâs 

olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü 

ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu te‘âlâ mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin 

huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda medîne-i Ermenak’da kâ’im-makâm-ı 

nakîbü’l-eşrâf olan râfi’ü’l-kitâb fahrü’l-emâsil ve’l-a’yân es-Seyyid ‘Abdulmu’în 

Ağa meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda işbu Mehmed bin ‘Abdulkerîm mahzarında takrîr-i 

kelâm idüp mezbûr Mehmed’in âbâ ve ecdâdından ve sâ’ir akrabâ ve te’allukâtından 

bir ferd bu âna dek siyâdete intisâb ve başına yeşil ‘alâmet vaz’ eylediği istimâ’ 

olunmamışiken hâlâ mezbûr Mehmed başına yeşil ‘alâmet vaz’ idüp ve akrabâsından 

hâzır-ı bi’l-meclis diğer Mehmed ve gâ’ib-i ‘ani’l-meclis ‘Abdulbâkî ve Hüseyin 

Beşe ve Mustafâ Çelebi nâm kimesnelere dahî yeşil ‘alâmet virüp başınıza vaz’ idin 

dimiş siyâdet hüccetlerine nazar içün taleb eylediğimde virmediler su’âl olunup 

takrîrleri tahrîr olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Mehmed 

vâlidem gâ’ibe-i ‘ani’l-meclis Fâtıma nâm hatun ‘izzetlü ve sa’âdetlü nakîbü’l-eşrâf 

hazretlerine varup geldikden sonra başıma yeşil ‘alâmet vaz’ eyledi temessükât 

vâlidem merkûme yanındadır didikden sonra mezbûr diğer Mehmed dahî istintâk 

olundukda fı’l-hakîka merhûm Mehmed bana ve akrabâmızdan gâ’ib-i ‘ani’l-meclis 

‘Abdulbâkî ve Hüseyin Beşe ve Mustafâ Çelebi nâm kimesnelere yeşil ‘alâmet virüp 

başınıza vaz’ idin didi lâkin biz temessüğe nazar olunup siyâdet mütehakkık 

olmadıkça yeşil ‘alâmet vaz’ itmeziz didik dimeğin mâ-hüve’l-vâki’ bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (28 Cemâziye’l-âhir 1081 / 12 Kasım 1670). 

Şûhûd-ı sâbıkûn. 

 

157-3 Tarla Tasarrufu ve Vâli Hapsinde Tutuklunun Ölmesi Da’vâsı 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun Dîvân-ı Karaman’da istimâ’ ve tahrîri 

iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân 

‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin 

huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’-i şerîf olundukda medîne-i Ermenak sâkinlerinden 

iken vefât iden ‘Abdullah bin Mehmed nâm kimesnenin zevce-i metrûkesi olup sulbî 

sagîr oğulları Süleymân ve Ahmed ve sagîre kızları Râbi’a ve ‘Âyşe’nin savb-ı 

şer’den mansûb vasîleri olan râfi’atü’l-kitâb Mü’mine bint-i Yûsuf nâm hatun 

meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda medîne-i merkûme sâkinelerinden Fâtıma bint-i Bostân 

Beg nâm hatun tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl-i şer’îsi olan Mehmed Beg bin 

Dede ve sadrî kebîr oğlu Seyyid Mehmed mahzarlarında üzerlerine bi’l-asâle ve bi’l-

vesâye da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz mezbûr ‘Abdullah’ın hâl-i hayâtında 

medîne-i merkûmede Mahalle Altı dimekle ma’rûf mevzi’de vâki’ lede’l-ahâli 

ma’lûmetü’l-hudûd Emîr Tarlası dimekle meşhûr bir kıt’a tarla kadîmden mülkiyet 
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üzere taht-ı tasarrufunda olduğu hüccet-i şer’iye ile sâbit iken mezbûrân Seyyid 

Mehmed ve Fâtıma zikr olunan tarla kendülerin olmak za’mıyla mezbûr zevcim 

‘Abdullah içün fuzûlen zabt ider deyu târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem mîr-

mîrân-ı Karaman olan Mehmed Pâşâ hazretlerine şikâyet ve bilâ izn-i şer’î ahz ve 

nîce ‘ukûbet itdirüp mûrisimiz mezbûr ‘Abdullah habs ve zincirinde vefât eyledi 

su’âl olunup icrâ-yı şer’ olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-

inkâr ve ba’de’l-istişhâd medîne-i merkûmede Akçamescid Mahallesi’nden ‘udûl-i 

müslimînden Pîrî bin ‘Abdullah ve Bağadası Mahallesi’nden Mehmed bin Ahmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırân olup istişhâd olunduklarında 

fî’l-vâki’ mezbûrân Seyyid Mehmed ve Fâtıma zikr olunan Emîr Tarlası bizim 

mülkümüzdür mezbûr ‘Abdullah fuzûlen zabt ider deyu târîh-i merkûmda mîr-mîrân-

ı Karaman olan Mahmûd Pâşâ hazretlerine şikâyet ve mezbûr ‘Abdullah’ı bilâ izn-i 

şer’î ahz ve habs itdirüp mezkûr ‘Abdullah pâşâ-yı mûmâ-ileyhin habs ve zincirinde 

vefât eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i şehâdet-i şer’iye 

eylediklerinde şehâdetleri ba’de ri’âyet şerâyiti’l-kabûlde makbûle olmağın 

mûcibiyle mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-âhir 1081 / 12 Kasım 

1670). 

Şuhûd-ı sâbıkûn. 

 

158-1 Tarla Tasarrufu Da’vâsı 

Ermenaklı Zeynel’âbidîn Efendi. 

İşbu hılâl-i sutûrda mestûr olan husûsun ber-mûcib-i emr-i ‘âlî Dîvân-ı 

Karaman’da istimâ’ ve tahrîri iltimâs olunmağın bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan 

refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu te’âlâ mâ-

yürîd ve mâ-yeşâ hazretlerinin huzûrunda ‘akd-ı meclis-i şer’-i şerîf olundukda 

medîne-i Ermenak sâkinelerinden Fâtıma bint-i Bostân Beg nâm hatun tarafından 

husûs-ı âtiyyü’l-beyâna vekîl-i şer’îsi olan Mehmed Beg ibn Dede nâm kimesne 

meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda medîne-i merkûmeden râfi’ü’l-kitâb Zeynel’âbidîn ibn 

eş-Şeyh Kemâl Efendi mahzarında bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp medîne-i 

merkûmede Mahalle Altı dimekle ma’rûf mevzi’de vâki’ Emîr Tarlası dimekle 

meşhûr bir kıt’a tarla ve Çatak Tarlası dimekle ma’rûf bir kıt’a tarla cem’an üç kıt’a 

ma’lûmetü’l-hudûd tarlalar müvekkilem merkûme Fâtıma’nın mülk-i mevrûsun iken 

mezbûr Zeynel’âbidîn Efendi fuzûlen zabt itmekle bin yetmiş altı senesi Şevvâlinde 

mahmiye-i İstanbul kâdısı huzûrunda da’vâ ve mürâfa’a eylediklerinde mezkûr 

Zeynel-‘âbidîn Efendi zikr olunan üç kıt’a tarlayı üç sene zabt ve tasarruf eyledim 

deyu ikrâr idüp kendinin tasarruf itdiği senelerin ecr-i misli içün muslihûn 

tavassutuyla ondörtbin akçeye sulh olup bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûru teslîm 

eyledikden sonra arâzi-i merkûmeden dahî kasr-ı yedine tenbîh olunup hüccet-i 

şer’iye olunmağla ol vakitde mârü’z-zikr Çatak Tarlası ile Hartıoğlu Tarlası’ndan 

kasr-ı yed ve müvekkilime teslîm idüp lâkin Emîr Tarlası’ndan kasr-ı yed itmeyüp 

ile’l-ân taht-ı tasarrufunda olmağla yedimde olan emr-i şerîf mûcibince taleb iderin 

su’âl olunsun deyu mazmûnları takrîr-i meşrûhuna mutâbık bir kıt’a hüccet-i şer’iye 

ve fermân-ı hümâyûn ibrâz eyledikde gıbbe’s-su’âl mezbûr Zeynel’âbidîn Efendi 

cevâbında fi’l-hakîka mezbûr Mehmed Beg’in müvekkilesi merkûme Fâtıma târîh-i 
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merkûmda arâzi-i merkûmeyi fuzûlen zabt ider deyu mîr-mîrân Mahmûd Pâşâ 

hazretlerine benden şikâyet idüp oldahî bilâ izn-i şer’î beni der-zincir ve pençemden 

habs eylediğinden mâ’adâ beni mahbûsen İstanbul’a gönderüp habse verüp anda dahî 

nîce müddet mahbûs olup zindanda yaturken mezbûre Fâtıma gelüp arâzi-i 

merkûmeyi zabt eyledim deyu ikrâr idüp  yedime hüccet ve bi-tarîki’s-sulh ondörtbin 

akçe virirsen seni itlâk ideyin ve illâ habsden halâs olmazsın dimekle nefsimi tahlîs 

içün arâzi-i merkûmeyi üç sene zabt eyledim deyu kerhen ikrâr idüp  ecr-i misli içün 

bi-tarîki’s-sulh ondörtbin akçe virüp yedine hüccet virdim lâkin zikr olunan üç kıt’a 

tarlaya müddet-i ‘ömrümde bir vecihle vaz’-ı yed ve tasarruf itmedim merkûmetân 

Çatak Tarlası ve Hartıoğlu Tarlası kadîmden bu âna dek kendi zabtlarında olduğu ve 

mezkûre Emîr Tarlası yirmi altı senenden berü işbu hâzır-ı bi’l-meclis Mü’mine 

Hatun’un ve zevci ‘Abdullah’ın mülkiyet üzere taht-ı tasarruflarında olduğu 

Ermenak kâdısı huzûrunda hüccet olunmuşdur didikde eserü’l-istintâk mezbûre 

Mü’mine merkûm Emîr Tarlası mülkiyet üzere yirmi senenden mütecâviz zevcim 

‘Abdullah’ın ve ba’de vefâtuhu bu âna dek altı senedir evlâd-ı sıgârım ile benim ber-

vech-i iştirâk mülk-i mevrûsumuz olmak üzere tasarrufumuzdadır dimekle mezbûr 

Zeynel’âbîdin Efendi mârü’z-zikr Emîr Tarlası’na vâzı’ü’l-yed olmadığı mütehakkık 

olmağın vekîl-i mezbûr Mehmed Beg bî-vech mu’ârazadan men’ bir le mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (28 Cemâziye’l-âhir 1081 /12 Kasım 1670). 

Şûhûd-ı sâbıkûn. 

 

158-2 Ölüm Keşfi (Havuza Düşüp Boğulan Çocuğun Keşfi) 

Hocacihân’dan Mehmed nâm sagîrin keşf hüccetidir. 

Mahmiye-i Konya zeylinde Hocacihân nâm mevzi’ sâkinlerinden Receb bin 

Mahmûd nâm kimesne meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mevzi’-i 

mezbûrda sâkin Mahmûd nâm kimesnenin mülkü içinde vâki’ su havzına Mehmed 

bin İbrahîm nâm sagîr düşüp suya garîkan vefât eylemiş cânib-i şer’den üzerine 

varup keşf ve tahrîr olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer’den Mevlânâ Hızır 

Efendi ta’yîn olunup ol dahî hâlâ mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve 

‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesserallahu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ 

hazretleri taraf-ı ‘âlîlerinden husûs-ı mezbûra mübâşir buyurulan Mehmed Ağa ve 

zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile mevzi’-i mezbûrda sagîr-i merkûm 

Mehmed’in üzerine varılup a’zâsına nazar eylediklerinde fî’l-vâki’ sagîr-i mezbûr 

Mehmed havz-ı merkûm içine düşüp suya garîkan vefât eylediği müşâhede ve a’zâ 

ve cevârihinde eser-i cerâhatı olmadığını mahallinde tahrîr idüp ba’dehu mevlânâ-yı 

mezbûr meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 

1081 / 15 Kasım 1670). 

Receb Halîfe el-imâm, Mehmed bin Ahmed, İbrahîm bin el-Hâc Satı, Edhem 

bin İbrahîm, ‘Alî bin Ca’fer, ‘Alî bin Derviş, Velî bin Mehmed, Mehmed bin Bostân, 

Ramazân bin Mahmûd, ‘Alî bin Haydar, ‘Abdî bin Şeydî. 
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158-3 Mülk Satışı (Dükkân Satışı) 

Belvirân Kazâsı’na tâbi’ Kuzvîrân nâm karye sâkinlerinden ‘Abdulhâdî ve 

Cüneyd ibnâ ‘İvaz nâm kimesneler meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-

kitâb Süleymân Çelebi ibn Mûsâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp mahmiye-i 

Konya’da vâki’ bir tarafı Yeni Hamam ve bir tarafı Yahyâ Efendi mülkü ve bir tarafı 

‘Osmân Efendi mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd olup kız karındaşımız 

Bahâr nâm hatundan irs-i şer’î ile intikâl iden bir bâb dükkânımızı mezbûr Süleymân 

Çelebi’ye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile râyic-i fi’l-vakt ikibinaltıyüz akçeye bey’ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

Süleymân Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledik 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sânî min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 1081 / 15 Kasım 1670). 

‘Abdurrahîm Çelebi bin el-Hâc İbrahîm, ‘Abdullah Çelebi bin el-Hâc İsma’îl, 

‘Alî bin el-Hâc Hasan, Hasan Çelebi bin ‘Abdî. 

 

159-1 Havuza Düşüp Ölen Çocuğun Ölümünde Havuz Sahibi ve Mahalle 

Halkının Dahli Olmadığının Tescîli 

Husûs-ı ‘atîyü’l-beyânın istimâ’ ve tahrîri iltimâs olmağın savb-ı şer’den 

Mevlânâ Sefer Efendi ta’yîn olunup ol dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahmiye-i Konya zeylinde Hocacihân nâm mevzi’de sâkin Mahmûd 

nâm kimesnenin menziline varup ‘akd-ı meclis-i şer’ eylediklerinde mezbûr 

Mahmûd’un mülkü içinde vâki’ havza düşüp suya garîkan vefât iden Mehmed nâm 

sagîrin babası İbrahîm ve vâlidesi Eşe bint-i Mahmûd meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda 

mevzi’-i mezbûr ahâlisinden eshâb-ı hâze’l-kitâb Receb Halîfe ibn Mustafâ ve 

Mehmed bin Ahmed ve Edhem bin İbrahîm ve ‘Alî bin Ca’fer ve Velî bin Mehmed 

ve Ramazân bin Mahmûd ve ‘Abdî ve Hüseyin ve Derviş nâm kimesneler ve sâ’irleri 

mahzarlarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğlumuz sagîr-i mezbûr Mehmed zikr 

olunan su havzına düşüp garîkan vefât eyledi husûs-ı mezbûrda mevzi’-i mezbûr 

ahâlisinin ve sâ’ir bir ferdin sun’ ve te’addîleri yokdur min ba’d bu husûsasa 

müte’allık bir ferdden da’vâ ve nizâı’mız dahî yokdur ba’de’l-yevm bir tarîk ile 

da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Recebi’l-ferd 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 1081 / 15 Kasım 1670). 

Fahrü’l-akrân Mehmed Ağa, Derviş ‘Osmân, İbrahîm (bin) Satı, Hüseyin (bin) 

Durmuş. 

 

159-2 Kasâblara Atıklarını Dökmeleleri İçin Tenbîh Edilmesi 

Mahmiye-i Konya’da Atbazarı Kapusu taşrasında sâkin ashâb-ı hâze’l-kitâb el-

Hâc Emrullah bin Mehmed ve el-Hâc Mehmed bin Ahmed ve ‘Alî bin Velî ve Şa’bân 

ibn el-Hâc Hasan ve el-Hâc Ahmed bin Halîl ve ‘Ömer ve Bedel nâm kimesneler 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde mahmiye-i merkûmede Kasâblar Yiğidbaşısı 

İbrahîm ve el-Hâc ‘Alî Beşe ve Kasâb Velî bin Mehmed mahzarlarında da’vâ ve 

takrîr-i kelâm idüp Atbazarı Kapusu taşrasında vâki’ câmi’-i şerîf ve bakkâl 
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dükkânları kurbuna ve yol üzerine kasâblar kanara döküp râyiha-i kabîhasından 

müslümânlar câmi’-i mezbûrda namâz kılamayup ve dükkânlarda ve evlerimizde 

oturamayup bundan akdem kasâblara kanara dökmen deyu cânib-i şer’den tenbîh 

olunmuşiken mütenebbih olmayup hâlâ kanara râyihasından câmi’-i mezbûrda ve 

dükkân ve evlerimizde oturmak mümkün değildir su’âl olunup dökdükleri kanarayı 

kaldırup ve ba’de’l-yevm dökmemeğe tenbîh olunması matlûbumuzdur didiklerinde 

gıbbe’s-su’âl mezbûrûn kasâblar mevzi’-i mezbûra kanara dökdüklerini ikrâr itmekle 

dökdükleri kanarayı kaldırmağa ve ba’de’l-yevm dökmemeğe tenbîh olunup mâ-

vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (4 Receb 1081 / 17 Kasım 1670). 

Fahrü’s-sâdât zehrü’l-kuzât es-Seyyid Hüseyin Efendi kâ’im-makâm-ı 

nakîbü’l-eşrâf, ‘Alî Çelebi bin Karaman, es-Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan. 

 

159-3 Nâmzedden Ayrılma 

Nebî  /  tefrîk-i nâmzed  /  ‘Âlime.  

Belvîrân Kazâsı’na tâbi’ ‘Alîbegüyüğü nâm karye sâkinlerinden Nebî bin 

Nûrullah meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’atü’l-kitâb ‘Âlime bint-i Velî 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp merkûme ‘Âlime benim nâmzedlim idi iki çift 

babuç ve on sekiz çeki ketan vermişidim hâlâ iki çift babuç ve on sekiz çeki ketanı 

merkûme ‘Âlime yedinden alup kabz idüp zimmetini ibrâ eyledim ve merkûme 

‘Âlime’den fâriğa oldum ba’de’l-yevm dilediği kimesneye nefsini tezvîc eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâmin min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (8 Cemâziye’l-âhir 1081 / 23 Ekim 

1670). 

el-Hâc ‘Alî bin Pîr Hasan, ‘Alî bin Mustafâ, el-Hâc ‘Abdurrahman bin 

‘Abdulcelil, Eyûb Beşe bin Yûsuf. 

 

159-4 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Seyyid Mevlûd  /  Halîl Çelebi. 

Mahmiye-i Konya’da Uluırmak Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyid Mevlûd 

Çelebi ibn el-Hâc Yûsuf meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Halîl 

Çelebi ibn Derviş Mustafâ mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp Kâdı‘âlemşâh 

Mahallesi’nde vâki’ tarafeyni tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı mezbûr Halîl Çelebi mülkü 

ve bir tarafı Derviş Mustafâ mülkü ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve bir mikdâr 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr Halîl Çelebi’ye râyic-i fi’l-vakt onbirbin akçeye 

bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl 

eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Halîl Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz 

eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve 

yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 

Receb 1081 / 17 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât es-Seyyid Süleymân Efendi, İbrahîm Çelebi bin Ahmed, es-

Seyyid ‘İvaz Çelebi bin es-Seyyid Bâyezîd, Hasan Çelebi bin Pîr Hasan, Süleymân 
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Çelebi bin el-Hâc Mustafâ, Seyyid ‘Alî Çelebi bin Hasan, Seyyid Mehmed Çelebi 

bin Satı. 

 

159-5 Mülk Satışı (Bağ Satışı) 

Mevlûd  /  Ahmed Beşe. 

Mahmiye-i Konya sâkinlerinden Mevlûd bin (boş) nâm kimesne meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Ahmed Beşe bin Fazlı Çelebi mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp medîne-i merkûme zeylinde Hocacihân nâm mevzi’de vâki’ 

bir tarafı Velî mülkü ve bir tarafı nehr-i cârî ve tarafeyni Hasan mülkü ile mahdûd bir 

bâb evi ve eşcârı müştemil dört tahta bağımı mezbûr Ahmed Beşe’ye râyic-i fi’l-vakt 

ikibinsekizyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp ol dahî semen-i merkûm 

ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Ahmed Beşe yedinden bi’t-

temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır 

keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (4 Receb 1081 / 17 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât es-Seyyid ‘Abdî Efendi ibn el-Hâc Mehmed, Fahrü’l-müderrisîn 

Hasan Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, Ebûbekir bin Mustafâ. 

 

160-1 Tedâvi İçin Hekîme Mürecâ’at Etme 

Dimitri /  Cerrâh  /  ‘İvaz ve Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da Sadırlar Mahallesi sâkinlerinden İsma’îl bin Receb 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden râfi’ü’l-kitâb Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp oğullarım 

sagîr ‘İvaz ve Mehmed’in kasıkları yarık olmağla za’af târî olup mezbûrun husûs-ı 

mezbûra mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî 

mürâca’at eyledim zikr olunan kasıkları ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün 

maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febıhâ ücretini edâ 

ideyim ve eğer oğullarıma ecel târî olup vefât iderlerse vefâtlarına müte’allık da’vâ 

ve nizâ’ım yokdur ve hükkâm-ı zevi’l-ihtîram tarafından dahî mezbûr rencîde 

olunmaya didiklerinde mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu tahrîren 

fî’l-yevmi’s-sânî min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Receb 

1081 / 17 Kasım 1670). 

Mevlânâ Ahmed Efendi bin ‘Abdurrahman, Hamza bin Mûsâ ‘an Mahalle-i 

Karaciğân, ‘Alî bin Mehmed.  

 

160-2 Tedâvi İçin Hekîme Mürecâ’at Etme 

Mahmiye-i Konya zeylinde Çalıklar Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Ahmed 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden râfi’ü’l-kitâb Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm (idüp) benim kasığım 

yarık olmağla bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu 

beyne’n-nâs şâyi’ ve mütevâtır olmağla ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan 

kasığım ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi 
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te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer bana ecel târî olup 

vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-

ihtirâm tarafından mezbûr rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (5 Receb 1081 / 18 Kasım 1670). 

es-Seyyid İsma’îl Çelebi bin Seyyid Pîrli, Mahmûd bin Ahmed, el-Hâc 

‘Abdulkerîm bin Lutfullah, ‘Alî Beşe bin Mustafâ. 

 

160-3 Tedâvi İçin Hekîme Mürecâ’at Etme 

‘Osmân  /  Dimitri. 

Mahmiye-i Konya’da Karaüyük nâm mahalle sâkinlerinden ‘Osmân bin 

Mehmed meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden râfi’ü’l-kitâb 

Dimitri veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp benim 

hayam debe olmağla bana za’af târî olup mezbûrun husûs-ı  mezbûrda mahâreti 

olduğu beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyî’ olmağla ben dahî mürâca’at eyledim zikr 

olunan hayamın debesi ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan 

bi-emrillahi te‘âlâ ifâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer bana 

ecel târî olup vefât idersem vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve 

hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûr rencîde olunmaya didiklerinde mâ-vaka’a 

li-ecli’t-temessük bi’t taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min-şehr-i Recebi’l-ferd li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 1081 / 15 Kasım 1670). 

Mehmed bin ‘Abdullah, Sefer Beg ibn İsma’îl, Mustafâ bin İbrahîm. 

 

160-4 Tedâvi İçin Hekîme Mürecâ’at Etme 

Mahmiye-i Konya’da Türbe-i Celâliye Mahallesi sâkinelerinden Sâkine bint-i 

Hamza nâm hatun meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden 

râfi’ü’l-kitâb Dimitri veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp sadrî sagîr oğlum ‘Ömer’in kasığı yarık olmağla za’af târî olup mezbûr 

Dimitri husûs-ı mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın 

ben dahî mürâca’at eyledim zikr olunan oğlumun kasığı ne vecihle eyü olursa 

mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-emrillahi te‘âlâ ifâkat müyesser olursa 

febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer oğluma ecel târî olup vefât iderse vefâtına 

müte’allık da’vâm yokdur ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından dahî mezbûr rencîde 

olunmaya didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-temessük bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-

sânî min Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 1081 / 15 Kasım 

1670). 

Ahmed bin Mustafâ, Ahmed bin Hamza, ‘Alî bin İsma’îl, Ahmed bin 

Emrullah. 

 

160-5 Tedâvi İçin Hekîme Mürecâ’at Etme 

Mahmiye-i Konya’da Bağ-ı Evliyâ Mahallesi sâkinlerinden ‘Alî bin Ca’fer 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden râfi’ü’l-kitâb Dimitri 

veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp sagîr oğlum 
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Hasan’ın kasığı yarık olmağla küllî za’af târî olup mezbûrun husûs-ı mezbûrda 

mahâreti olduğu beynen-nâs mütevâtır ve şâyi’ olmağın ben dahî mürâca’at eyledim 

zikr olunan kasığı ne vecihle eyü olursa mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bi-

emrillahi te‘âlâ îfâkat müyesser olursa febihâ ücretini edâ ideyim ve eğer oğluma 

ecel târî olup vefât iderse vefâtına müte’allık benden ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı 

zevi’l-ihtirâm tarafından mezbûra rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a li-ecli’t-

temessük bi’t-taleb ketb olundu tahrîren fî’l-yevmî’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-

âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 1670). 

Mehmed Beşe ibn el-Hâc Hüseyin, Hasan Çelebi bin Sadaka, Nebî bin ‘Alî, 

Mehmed bin İbrahîm, es-Seyyid Receb Çelebi bin es-Seyyid ‘Abdî. 

 

160-6 Tedâvi İçin Hekîme Mürecâ’at Etme 

Mahmiye-i Konya Kazâsı’na tâbi’ Yenice Kışla nâm karye sâkinlerinden 

İbrahîm bin Nebî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde Vilâyet-i Rûm-ili’nden 

râfi’ü’l-kitâb Dimitri veled-i Meyho nâm cerrâh muvâcehesinde ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüp benim hayam debe olmağla za’af-ı küllî târî oldu mezbûrun husûs-ı 

mezbûrda mahâreti olduğu beyne’n-nâs ve şâyi’ ve mütevâtır olmağın ben dahî 

mürâca’at eyledim zikr olunan hayam ne vecihle eyü olursa febihâ ücretini edâ 

ideyim mübâşeret eylesün maraz-ı mezbûrdan bana ecel târî olup vefât idersem 

vefâtıma müte’allık akrabâ ve ta’allukâtımdan ve hükkâm-ı zevi’l-ihtirâm tarafından 

mezbûr rencîde olunmaya didikde mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ 

min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Receb 1081 / 17 Kasım 

1670). 

Fahrü’l-müderrisîn Hamza Efendi, Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn el-Hâc 

‘Alî, Mehmed Çelebi bin Molla Yûsuf, el-Hâc Ahmed muhtesib. 

 

161-1 Nâmzedden Ayrılma 

Eski-il Kazâsı’na tâbi’ Sugûr nâm karye sâkinlerinden Hamza bin Baysun nâm 

kimesne tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup İbrahîm bin Mustafâ ve ‘Alî bin 

Ahmed şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Satılmış bin Ahmed meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfı’atü’l kitâb Fâtıma nâm bikr-i bâliğa tarafından velîsi ve 

babası Evci mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp müvekkilim mezbûr 

Hamza bundan akdem merkûme Fâtıma’ya nâmzed olup beş guruşu geçmişidi hâlâ 

beş guruşu babası mezbûr Evci yedinden alup kabz idüp merkûme Fâtıma’dan fâriğ 

oldu ba’de’l-yevm dilediği kimesneye nefsini tezvîc eylesün didi didikde gıbbe’t-

tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Receb 1081 / 18 Kasım 1670). 

‘Alî Efendi ibn el-Hâc Velî, İbrahîm bin İsma’îl, Mehmed bin Mahmûd, 

Mustafâ bin Himmet. 

 

161-2 Kemer Değirmeni ile Yenice Değirmeni Arasında Oluk Anlaşmazlığı 

Husûs-ı âtiyyü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve tahrîri iltimâs olmağın 

mahmiye-i Konya zeylinde Değirmen karyesinde vâki’ Kemer Değirmeni ve Yenice 
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Değirmeni’nin zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ve Mi’mârbaşı el-Hâc 

‘Osmân ile üzerine varup ‘akd-ı meclis-i şer’ olundukda Kemer değirmencisi 

râfi’ü’l-kitâb el-Hâc Ebûbekir ibn Mustafâ meclis-i ma’kûd-ı mezbûrda Yenice 

değirmencisi Muharrem bin İbrahîm ve ‘Alî bin Nebî mahzarlarında da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp  mezbûr Muharrem ve ‘Alî’nin üç göz deverân iden Yenice Değirmen’in 

olukları yukarı olmak ile su garılup benim Kemer Değirmeni’min çarh evi suyla 

dolmağla deverân eylemekden kalup küllî zararı vardır nazar olunup icrâ-yı şer’ 

olunması matlûmdur didikde Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn zikr olunan Yenice Değirmeni’nin oluklarına nazar 

eylediklerinde olukları yüksek olmağla su garılup Kemer Değirmeni’ne zararı vardır 

deyu ihbâr idüp Yenice Değirmeni’nin olukları birer ayak kat’ olunup ve bendi bir 

mikdâr aşağından tutup ırmağı dahî bir mikdâr tevsî’ ve tathîr edicek zararı def’ olur 

deyu Mi’mârbaşı ve sâ’ir müslimîn ihbâr eymeleriyle zikr olunan Yenice 

Değirmeni’nin oluklarını birer ayak kat’a ve bendini aşağıdan tutmağa ve ırmağını 

tevsî’ ve tathîr etmeye mezbûrân Muharrem ve ‘Alî’ye tenbîh bir le mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 1670). 

es-Seyyid Mustafâ Çelebi ibn es-Seyyid Mehmed, Mahmûd Çelebi bin İsma’îl, 

Nebî Beg ibn Muslî, el-Hâc ‘Alî bin Mehmed Beg. 

 

161-3 Alaca Han’ın Ta’mîr Hücceti 

Keşf-i Alaca Han. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Mahmûd Pâşâ’nın binâ eylediği Alaca Han 

dimekle ma’rûf hanın mütevellisi olan râfi’ü’l-kitâb Derviş el-Hâc Mustafâ meclis-i 

şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp bin seksen senesinde han-ı mezbûrun fevkânî 

ve tahtânî iki odası yıkılup ve iki odanın nısfı dahî harâb olup müceddeden binâ ve 

ta’mîr ve termîmi lâzım gelmekle mukeddemâ cânib-i şer’den Mevlânâ (boş) Efendi 

nâ’ib ta’yîn olunup ol dahî bî-garaz müslimîn ve mi’mârbaşı ile han-ı mezbûrun 

üzerine varup zikr olunan iki fevkânî ve tahtânî odanın müceddeden binâsına ve iki 

nısf odanın tecdîd ve ta’mîrine ve sâ’ir ta’mîre muhtâc olan mevâzi’a Mi’mârbaşı el-

Hâc ‘Osmân tahmîn-i sahîh ile altıbinaltıyüzotuzüç akçe tahmîn idüp mevlânâ-yı 

mezbûr dahî tahrîr ve hüccet olup meblağ-ı mezbûr altıbinaltıyüzotuzüç akçeyi harc 

ve sarf eylediğimden sonra han-ı mezbûr içinde vâki’ kademhânenin ta’mîr ve 

tathîrine dörtyüz akçe ve divarları sıvasına binbeşyüz akçe dahî sarf eyledim cem’ân 

sekizbinbeşyüzotuzüç akçeyi harc ve sarf eylediğime savb-ı şer’den tekrâr üzerine 

varılup meblağ-ı mezbûr sekizbinbeşyüzotuzüç akçenin harc ve sarf olunduğu 

ba’de’n-nazar tahrîr olunması matlûbumdur didikde cânib-i şer’den Mevlânâ Hızır 

Efendi ta’yîn olunup ol dahî Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve zeyl-i kitâbda ismleri 

mestûr olan müslimîn ile han-ı mezbûrun üzerine varup zikr olunan fevkânî ve 

tahtânî iki odanın müceddeden binâsına ve iki odanın nısıflarının ta’mîr ve termîmine 

ve tathîr ve ta’mîr-i kârîze ve divarları sıvasına nazar eylediklerined fî’l-hakîka 

mevâzi’-i merkûmenin binâ ve tecdîd ve ta’mîrine ve sâ’ir mesârif-i mühimmesine 

sekizbinbeşyüzotuzüç akçe harc ve sarf olunur tahammülü vardır deyu Mi’mârbaşı-i 

mezbûr ve sâ’ir müslimîn haber virdiklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve 

tahrîr ve ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a ihbâr ve takrîr eylemeğin mâ-
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vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (5 Receb 1081 / 18 Kasım 1670). 

el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, Mahmûd Beşe ibn İbrahîm, Mustafâ bin Bostân, el-

Hâc Ahmed bin Mehmed. 

 

162-1 Dârü’ş-şifâya Nâzır Ta’yîn Berâtı 

Nişân-ı ‘âlîşân-ı şerîf budur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ Mustafâ zîdet fezâ’iluhu Der-

Sa’âdet’ime mektûb gönderüp medîne-i Konya’da Sultân ‘Alâeddîn binâ eylediği 

dârü’ş-şifâsı evkâfının yevmî beş akçe vazîfe ile nâzırı olan ‘Abdullah fevt olup yeri 

hâli ve nezâreti mahlûl olmağla râfi’-i tevkî’-i refi’ü’ş-şân-ı hâkânî Hâcı Mustafâ 

içün mahal ve müstehak deyu tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet 

ricâsına ‘arz etmeğin mahlûl ise tevcîh idüp  bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu  

virdim ve buyurdum ki ba’de’l-yevm mezbûr Hâcı Mustafâ varup zikr olunan dârü’ş-

şifâ evkâfının müteveffâ-yı merkûm yerine nâzır olup ber-mûcib-i şart-ı vâkıf hidmet-

i lâzımesin bi-kusûr mer’î ve mü’eddi kıldıkdan sonra ta’yîn olunan yevmî beş akçe 

vazîfesine mutasarrıf ola ol bâbda âhardan ferd mâni’ ve dâfi’ olmayup dahl ve 

ta’arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî evâil-i şehr-i 

Muharremi’l-harâm li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (1-10 Muharrem 1081 / 21-31 

Mayıs 1670). 

Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 27  Cemâziye’l-âhir sene 1081. 

  

162-2 Vasiyet 

Mahmiye-i Konya’da Hocafakîh Mahallesi sâkinlerinden râfi’ü’l-kitâb Himmet 

bin Mustafâ nâm kimesneden husûs-ı âtiyyü’l-beyân içün da’vâ-yı âtiye-i sahîha-i 

şer’iye ile mesbûk istişhâd-ı şer’î sudûrundan sonra Seyyid Mustafâ bin Seyyid 

Yûsuf ve Velî bin Haydar ve Mehmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’l-ihbâr 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîre hâzırûn olup istihbâr olunduklarında mahalle-i 

merkûmede sâkin iken vefât iden Şa’bân bin ‘Abdullah nâm kimesne hasta ve sâhib-i 

firâş iken ‘iyâdesine vardığımızda ism-i mâl ıtlâk olunan cümle eşyâmı kabz idüp  

sülüsünü techîz ve tekfînime ve bi-emrillahi te‘âlâ vefâtımdan sonra mesârif-i 

mu’tâdeye harc ve sarfa ve ziyâdesini merhûm Hocafakîh nûrullahu merkaduhu 

mescidinin mihrâbına vakfa mezkûr Himmet’i vasî-i muhtâr eyledim deyüp bizi 

işhâd eyledi ol dahî vech-i meşrûh üzere vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini edâya te’ahhüd ve iltizâm eyledi biz bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî 

ideriz deyu ‘alâ tarîki’l-müşâhede haber virmeğin ma-hüve’l-vâki’ bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve 

elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, İbrahîm bin Receb, Hâcı bin 

Mehmed, Mûsâ bin Hüseyin, Mehmed bin Hâcı. 
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162-3 Alaca Han’ın Ta’mîr Hücceti 

Keşf-i Alaca Han. 

Mahmiye-i Konya’da merhûm Mahmûd Beşe binâ eylediği Alaca Han dimekle 

ma’rûf han mütevellisi Derviş Mustafâ’nın vekîli olan ‘Abdulkerîm meclis-i şer’-i 

şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp  bin seksen bir senesinde mâh-ı Saferin evâhiri günü 

han-ı mezbûrun ahuru divarı ve odası divarı yıkılup ve kadem hânesi meremmât 

olmak lâzım gelmekle mukeddemâ üzerine nâ’ib çıkup Mi’mârbaşı ve bî-garaz 

müslümânlar ile üzerine varılup zikr olunan ahur ve oda divarlarına ve kadem hânesi 

meremmâtı cem’an beş bin iki yüz otuz yedi akçe ile ancak ta’mîr olunur deyu 

tahmîn idüp  tahrîr olunmağla ben dahî zikr olunan ahur ve oda divarlarına ve kadem 

hâne meremmâtına meblağ-ı mezbûru harc ve sarf eyledim tekrâr cânib-i şer’den 

üzerine varılup meblağ-ı mezbûrun harc ve sarf olunduğunu ba’de’n-nazar tahrîr 

olunması matlûbumdur didikde savb-ı şer’den Mevlânâ Hızır Efendi ta’yîn olunup ol 

dahî Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile 

han-ı mezbûrun üzerine varup zikr olunan ahur ve oda divarlarına ve kadem hâne 

meremmâtına ta’mîr ve termîmine beş bin iki yüz otuz yedi akçe harc ve sarf olunur 

tahammülü vardır deyu mi’mârbaşı ve sâ’ir müslimîn haber  virdiklerini mevlânâ-yı 

mezbûr mahallinde tahrîr ve ba’dehu meclis-i şer’a mi’mârbaşı ile ma’â gelüp haber 

virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-

ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 Receb 1081 / 18 Kasım 1670). 

el-Hâc Hasan bin ‘Abdî, Mahmûd Beşe bin İbrahîm, Mustafâ bin Bostân, el-Hâc 

Ahmed bin Mehmed. 

 

162-4 Tecâvüz Da’vâsı 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesarallahu mâ-yezîd ve mâ-yeşâ hazretleri tarafından husûs-ı 

âtiyü’z-zikre mübâşir ta’yîn olunan Mehmed Ağa mübâşeretiyle mahmiye-i 

Konya’da ‘Abîd Mahallesi sâkinelerinden Mihri bint-i ‘İvaz mahalle-i merkûme 

sâkinlerinden Ramazân bin Receb nâm kimesneyi meclis-i şer’-i şerîfe ihzâr ve 

mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüp  târîh-i kitâbdan üç ay mukaddem 

mezbûr Ramazân’ın evine ateş almak içün vardığımda mezbûr Ramazân beni tutup 

cebren bekâretimi izâle eylemişidi hâlâ zâhir olan hamlim mezbûr Ramazân’dandır 

su’âl olunsun didikde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr bi’t-taleb mezbûr Ramzân’ın 

keyfiyet-i hâli mahalle-i merkûme ahâlisinden su’âl olundukda İmâm Mehmed 

Halîfe ve el-Hâc İbrahîm bin Mehmed ve Hasan Beg ibn Hüsâm Beg ve Derviş 

Ebûbekir ibn ‘Alî ve Mustafâ bin ‘Osmân ve Ahmed bin Mustafâ nâm kimesneler li-

ecli’l-ihbâr meclis-i şer’a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında merkûmân Ramazân 

ve Mihri biri birinin evlerine varırlar gelürler mezbûr Ramazân’ı boynumuza almazız 

didiklerinden mâ’adâ mezbûr Ramazân’ın sâbıkan sâkin olduğu Sarıhasan Mahallesi 

ahâlisinden el-Hâc Memi bin Kılıç ve Sefer bin İbrahîm ve el-Hâc Hüseyin nâm 

kimesneler mezbûr Ramazân bizim mahallemizde sâkin iken (boş) nâm bikrin 

bekâreti zâile olmağla mezbûr Ramazân’ı mazınna eyledi şâtırbaşı habsine virildi 

andan firâr eyledi didikleri mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min 

Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 1081 / 15 Kasım 1670). 
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Mehmed bin Hüseyin, Hasan Beg ibn Hüsâm, Mehmed Beg ibn İlyâs, 

Muharrem bin Süleymân, Hamza bin Mahmûd. 

 

163-1 Şâm-ı Şerîf Mîr-i Hâcı el-Hâc ‘Asâf Pâşâ’nın Muhallefâtı 

Sâbıkan Şâm-ı Şerîf Mîr-i Hâcı olan merhûm el-Hâc ‘Asâf Pâşâ ve karındaşı 

oğlu merhûm Ferruh Beg taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeye teveccüh idüp  Konya’ya 

geldiklerinde vefât eylemeleriyle bâ-fermân-ı ‘âlî mallarını kabza me’mûr olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Hasan Ağa’ya teslîm olunan muhallefâtlarıdır ki zikr 

olunur. 

Mushaf-ı Şerîf ‘aded 2  / Merhûm Pâşâ’nın hattıyla nâ-temâm Mushaf-ı Şerîf 

‘aded 1  /  Sırmalı kadife eyer 1 ‘aded /  Köhne kadife eyer ‘aded 3  / Köhne tekelti 

‘aded 3 Aded / Müsta’mel kumaş yorgan ‘aded 4  / 

Kırmızı çuka mak’ad ‘aded 1  / Köhne kalice seccâde ‘aded 1  /  

’Acem keçesi seccâde ‘aded 2  /   Mısır çarşafı ‘aded 1  /  Dimyâd Makremesi ‘aded 

1  / Şamdan ‘aded 1  /  Tas ‘aded 3 / 

Mâî minder ‘aded 2  /  Garâr ‘aded 5  /  Kırmızı çuka yasdık ‘aded 2  / 

Münevveş melûta bir gümüş düğmeli ‘aded 1  /  İbrişim seccâde ‘aded 1  /  Hamam 

esbâbı mükemmel ‘aded 1  /  Kırmızı çuka müsta’mel yedek örtüsü ‘aded 3  / 

Güğüm ‘aded 1  /  El ıbrığı ‘aded 3  /  El leğeni ‘aded 4  /  Köhne çadır ‘aded 1  

/  Kahve ıbırığı ‘aded 2  /  Muşamma’ fenar ‘aded 2  /  Siyah kilim ‘aded 1  /  Uşakî 

seccâde ‘aded 1  / 

Yemeni perde ‘aded 1  /  Kırmızı dülbend ‘aded 1  /  Cezâyir dülbendi ‘aded 1  

/ Kırmızı tiftik kebe ‘aded 1  /  Def’a el leğeni ma’a ıbrık ‘aded 1  /  Bayburdî kebîr 

orta döşemesi ‘aded 1 / 

Kilim ‘aded 3  /  Mor çuka kaplı köhne zerdevâ kürk ‘aded 1  /  Köhne sarı 

velendese çift 1  /  Köhne alaca yakdık ‘aded 1  /  Müsta’mel mâ’î çuka eğer ma’a 

tekleti ve özengi ‘aded 1  /  Def’a kilim ‘aded 3  /  

Müsta’mel peşkir ‘aded 5  /  Köhne boğâsi sofra ‘aded 3  /  Tuğ topu ‘aded 1  /  

Mâ’î velendese çift 1  /  Ondört hazîneli namâsiyeli ve etekli çadır ‘aded 1  /  Kırmızı 

sof kereği ‘aded 1  /  Kırmızı sof ferâce ’aded 1  /  

Sîm dolama dokuz düğmeli kırmızı çuka malûta ‘aded 1  /  Müsta’mel boğca 

‘aded 1  /  Al çuka ‘aba ‘aded 2  /  Müsta’mel sırmalı Şâmî Dikdik ‘aded 6  / Dimyâd 

çarşabı ‘aded 1  /  Def’a kırmızı çuka yasdık ‘aded 2  /   

Köhne kırmızı velendese ‘aded 1  /  Astara kutusu ‘aded 2  /  Defa çuka 

mak’ad ‘aded 1  /  Kırmızı çuka altı sîm dükmeli malûta ‘aded 1  /  Yeşîl kadife 

kumaş top 1  /  Mısır yayı ‘aded 3  /  Ok Kandil ‘aded 1  /  

Kırmızı velendese ‘aded 1  /  Gümüşlü kılıç ‘aded 3  /  Gümüşlü gaddâre ‘aded 

3  / Mâ’î velendese ‘aded 1  /  Mâ’î çuka kaplı kontuş samur baça kürk ‘aded 1  /  Al 

çuka kontuş samur kürk ‘aded 1  /  

Tutya tas ‘aded 1  /  Pirinç tahtâb tas ‘aded 1  /  Cam tas ‘aded 1  /  Altun kef 

Mısır özengisi ‘aded 1  /  Beyaz atlas kaftan ‘aded 1  /  Altun benâlı sâ’at ‘aded 1  /  
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Mor çuka kereki ‘aded 1  /  Boğça ‘aded 3  /  Münkaş berber peşkiri ‘aded 2  /  

Havlu makrame ‘aded 1  /  Dimyâd kakramesi ‘aded 3  /  Kahve makramesi ‘aded 1  /  

Yeşil boğça ma’a tas ‘aded 1  /  

Sepet sanduk ‘aded 1  /  Garâr çift 1  /  Sîm şatır kuşağı ‘aded 1  /  Alâtı 

mükemmel sanduka devât ‘aded 1  /  Reşmesiyle kemer dîvân rahtı ‘aded 1  /  Belân 

reşme ile Mısır rahtı ‘aded 1  /   

Sâde Mısır rahtı  ‘aded 1  /  Sîm Debüs ‘aded 1  / Sim gülâbdân ‘aded 1 /  Sim 

mecmer ‘aded 1 /  Kırmızı Haleb atlası ‘aded 1  /  Neftî sof ‘aded 1  /  Mor sof kaplı 

kakım kürk ma’a makrame ‘aded 1  / 

Beyaz zıbûn ‘aded 3  /  Münkaş boğça ‘aded 1  /  Kadife üzerine sırmalı ‘abayî 

‘aded 1  /  Aylı ve günlü sâ’at ‘aded 1  /  Gömlek ve don çift 3  /   Kahve makramesi 

çift 3  /  

Münkia şerbet makremesi ‘aded 7  /  Ayine ‘aded 1 / Nîm sarık ‘aded 1  /  Bir 

boğca içinde köse sarık ‘aded 20  /  Altun baş sarık ‘aded 2  /  Melon sarık ‘aded 19  /  

Kermesud ‘aded 4 Ka’be İhramı ‘aded 4  /   

Beyaz burûc boğasi ‘aded 5  /  Elvân hâre ‘aded 7  / Beyaz ibrişim Cezâyir 

ihrâmı 

’aded 1  /  Mahalle makramesi ‘aded 2  /  Çarşaf çift 1  /  Beyaz Kereki ‘aded 1  /  

Alaca telli ‘aba ‘aded 1  /  

Kahve makramesi ‘aded 2  /  Cedîd hind çarşabı ‘aded 2  /  Kırmızı Frengî 

kemhâ ‘aded 1  /  Yeşil Frengî kemhâ ‘aded 1  /  Beyaz Sûsî ibrişim ‘aded 2  /  def’ â 

beyaz Sûsî ‘aded 1  /   

Telli siyah peşkir ‘aded 1  /  Yemenî tor 1  /   Yeşil dârâyî ‘aded 2  /  

Mükemmel raht ‘aded 3  /  Sîm debüs ‘aded 1  /  Gergün kâse ‘aded 1  /  Elmas taşlı 

altun hâtem ‘aded 2  /   

Cevâhir taşlı sagîr sanduk ‘aded 1  /  Kırmızı çuka serhaddî kablu verdevâ kürk 

‘aded 1  /  Beyaz Cezâyir ihrâmı ‘aded 1  /  Yemenî mukaddem ‘aded 1  /  Beyâz 

ibrişim ihrâm ‘aded 1 / Boğça içinde gömlek ‘aded 4 ; don ‘aded 4  /   

Kermesûd zıbun ‘aded 1  /  Dimyâd Çarşabı ‘aded 1  /  Hamam döşemesi ‘aded 

1  /  Neftî Dârâyî ‘aba astarı ‘aded 1  /  Hindkârî âyine ‘aded 1  /  Yek merdî kâse 

‘aded 4  /  

Tabak ‘aded 3  /  Sarmalı beyaz Şâmî dikdik ‘aded 1  /  Al çuka kaplu sert 

samur kürk ‘aded 1  /  Defa’â sîm debüs ‘aded 2  /  Mısır rahtı ‘aded 1  /  Şâtır kuşağı 

‘aded 2  /  Hançer ‘aded 1  /  

 

164 / 163’ün devamı  

Şâmî dikdik ‘aded 1  /  Sancak kesesi ‘aded 1  /  Dârâyî astarlı çizme çift 4  /  Samûr 

‘aded 2  /  Kırmızı telli dibâ tob 1  /  Beyaz telli Dibâ tob 1  /  

Kadife dolama yasdık çift 2  /  Sarmalı terkeş çift 3  /  Müsta’mel çuka yastık ‘aded 3  

/  Yeşîl Keşmîrî şal ‘aded 1  /  Mahalle makramesi çift 1  /  Ka’be makramesi deste 2  

/  Elvân Hind kutnisi ‘aded 3  /   
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Elvân hâre ‘aded 6  /  Tafta kenar gömlek ‘aded 9  /  Don ‘aded 8  /  Münkaş uçkur 

‘aded 6  /  Sarmalı serâser boğca ‘aded 1  /  Eldiven ‘aded 2  /  Meşin seccâde ‘aded 1  

/  Dûhzârî sarık ‘aded 20 / 

Yemeni top 1  /  Kırmızı Dârâyî bayrak ‘aded 2  /  Erguvânî sof top 1  /  Pâşâ sarık 

‘aded 20  /  Hezârî sarık ‘aded 1  /  Köse sarık ‘aded 20  /  Keşmîrî şâl ‘aded 6  / 

Kürdî kuşak ‘aded 1  /  Çelebi makramesi ‘aded 10  /  Eslek çenber ‘aded 3  / 

Münkaş makrame ‘aded 5  /  Don gömlek çift 3  /  Uçkur ‘aded 6  /  Münkaş atlas 

boğça ‘aded 1 / 

Yemeni boğça ‘aded 1  /  Bir kese içinde ‘avd tahmînen vakıyye 1  /  Fağfûrî fincan 

sebet 4  /  Kırmızı sâye çuka donluk ‘aded 2  /  Kemer ‘aded 2  /  Dimyâd peşkiri 

‘aded 2  /  Sancak kılıfı ‘aded 1 /  

Mâ’î Londrine çuka tonluk ‘aded 1  /  Cüzdan ‘aded 2  /  Bâzher parça ‘aded 2  / Aylı 

ve günlü ve seneli sâ’at 1  /  Ceviz Hindî kâse ‘aded 1  /  Gümüş fincan tabağı ‘aded 

1  /   

Pâşâ mührü ‘aded 1  /  Mercân tesbîh ‘aded 1  /  Boğasi ‘aded 2  /  Al Hind atlası 

‘aded 1  /  Kırmızı Mısır kadifesi top 1  /  Beyaz çiçekli atlas top 1  /  

Al alaca atlas ‘aded 1  /  Kemhâ ‘aded 3  /  Def’a atlas ‘aded 3  /  Kırmızı çuka 

mak’ad ‘aded 1  / İkişerlik altun ‘aded 95  /  Frenğî altun ‘aded 171  /   Engürüs ve 

Şerîfî altun ‘aded 808  /   

Bir kese içinde olan dörtyüz guruşdan ber-mûcib-i defter harc olunandan bakî guruş 

56  /  Nûkûd kese 2  /  Çatma yasdık ‘aded 3  /  Gazvî peşkir ‘aded 2  /  Şerbet 

makramesi ‘aded 7  /   

Kırmızı sâye çuka çakşûr ‘aded 1  /  Mardin Perdesi ‘aded 2  /  Hind alacası ‘aded 1  /  

Atlas Hind alacası top 3  /  Boğça içinde beyaz sahan bağası ‘aded 2  /  Sim devât 

‘aded 1  /  Hâre kaftan ‘aded 3 / 

Müsta’mel kırmızı çakşûr ‘aded 1  /  Boğca içinde hâre kaftan ‘aded 2  / Yeşil atlas 

kaftan ‘aded 1  /  Kitâb-ı Sadrü’ş-Şerî’a ‘aded 1  /  Kitâb-ı Hadîs-i Şerîf ‘aded 1  /  

Sancak Kılıfı ‘aded 1 / 

Mushaf-ı Şerîf ile sîm Sancak ‘aded 1  /  Beyaz Hind Mak’adı ‘aded 2  / Fincan sepet 

2  /  Hind Kadehi ‘aded 1 /  Sarma kolan kuşak gümüşsüz ‘aded 1  /  El kahve 

makramesi çift 4  /   

Selanik makramesi çift 1  /  Tafta kenar gömlek ‘aded 6; Don aded 4  /  Şerbeti 

Makrame ‘aded 13  /  Uçkur ‘aded 4  /  Çatma yasdık ‘aded 1  /  Kalemkâri perde 

‘aded 1  /  Keşmerî Şal ‘aded 2  / 

Hindî mahrame top 1  /  Beyaz dülbend süsü alaca ‘aded top 7  /  Sarılı Alaca ‘aded 1 

/  Şerbeti dülbend sarık ‘aded 1  /  Hind Peştemâli ‘aded 1  /  Dimyâd Peştemâli ‘aded 

1  /  Boğça içinde Dimyâd makramesi çift 2  /  

‘Avd tahmînen dûn? 2  /  Anber bir mikdâr  /  Yemenî taş ‘aded 80  /  Def’a  

Yemenî taş kese 2  /  İskamle ‘aded 1  /  Mak’ad ‘aded 1  /  Köse sarık ‘aded 20  /  

Dûhzârî sarık ‘aded 20 / 

Hind alacası Burc ‘aded 12  /  Def’â Keşmîrî şal ‘aded 1  /  Hind Kutnisi ‘aded 4  /  

Frengî atlas ‘aded 2  / Alaca Haleb atlası ‘aded 1  /  Göğezî Cânfes top 1 / 

Yeşil Dârâyî sancak bayrağı ‘aded 1  /  Telli Hind atlası ‘aded 5  /  Sehzârây sarık 

‘aded 20  /  Yemenî boğça ‘aded 2  /  Merhûm ‘Asâf Pâşâ’nın 

barmak hatmı ‘aded 1  /  Merhûm Ferruh Beg’in barmak hatmı ‘aded 1 /  
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Keşmerî şal ‘aded 1  /  Kese içinde ‘avd bir mikdâr  /  Kebîr sahan ‘aded 8  /  Sagîr 

sahan ‘aded 5  /  Futûr tebsisi ‘aded 10  /  Sagîr leğen ‘aded 1  /  Kapaklı kebîr 

tencere ‘aded 2  /  

Kapaklı sagîr sahan ‘aded 3  /  Baklava tebsisi ‘aded 1  /  Kefgir ‘aded 1  /  Süzek 

‘aded 1  /  Köhne çadır ‘aded 2  /  Satel ‘aded 2  /  Kilim ‘aded 2  / Kır kısrak re’s 4 / 

Turna kır at 1  /  Ma’neki kır at 1  /  Gebişe kır tay 1  /  Kehile kır at 1  /  Toru kebîr 

at 1  /  Al ma’neki at 1  /   Al seklâvî at 1  /  Al at ‘aded 1 Ferruh Beg’indir /   

Toru at 1 Ferruh Beg’indir  /  Demir kır tay ‘aded 1  /  Doru bargir ‘aded 2  /  

Sâishâne ‘aded 6   /  Katır ‘aded 10  /  Kara Sa’îd nâm gulâm ‘aded 1  /  Kara ‘Osmân 

nâm gulâm ‘aded 1  /  Kara Ali nâm gulâm ‘aded 1 / 

 

165-1 Merhûm Asâf Pâşânın Defni Esnasında Harcanan Mesârif Beyânı 

Merhûm ‘Asâf Pâşâ’nın bir kese içinde mevcûd dört yüz elli guruşdan mesârif-i 

mühimmesine harc olunan eşyâdır ki zikr olunur. 

Teçhîz ve tekfîn ve sâ’ir mesârif-i mu’tâdesine harc olunan Mîr-ahur İbrahîm 

Ağa yediyle Mısır Parası guruş 3.000 ; Otuz altı para bir guruşa hesâb olunmuşdur ; 

Bi-hesâb guruş ‘aded 83, sülüs 1 / Merhûm ‘Asâf Pâşâ’nın mezâr yerine verilen 

guruş 50  /  Sâ’is başıya mukaddem olan tarhalasından teslîm olunan guruş 21  / 

‘Arabalara harçlık verilen guruş 4  /  Vekîl-i harc Hâcı Mehmed’e verilen guruş 

4  / Vekîl-i harca arpa bahâsı verilen guruş 2  /  

‘Arabalar üzerinde olup vekîl-i harca teslîm olunan iki kilim bahâsı guruş 12  /  

Atlar kalkmadan bir gün mukaddem verilen arpa bahâsı guruş 2  /  Atlara pâybend ve  

kesdek bahâsı verilen guruş 5/ Çâşnigîr el-Hâc ‘Alî Ağa’ya ev kirâsı guruş 10  / 

Kal’aya esbâb  götürenlere guruş 3  /  Sarâç-zâde’ye menzil kirâsı guruş 15  /  

Hazînedâra harçlık verilen guruş 15  /  Dîvân efendisi sarf eylediği akçesi içün 

verilen Mısır Parası guruş 130 /  Bi-hesâb guruş 3 sülüs 2 /  Merhûm Ferruh Beg’e 

hasta iken harçlık içün verilüp ba’dehu techîz ve tekfîne harç olunan guruş 50 / 

Dîvân efendisi merhûm Ferruh Beg hasta iken sarf eylediği akçesi içün verilen 

guruş 5  /  Mâh-ı Rebî’ü’l-evvelin on üçüncü gününde mâh-ı Rebî’ü’l-âhirin yedinci 

gününe değin be-her yevm dörder guruşdan yirmi dört günlük masraf  guruş 96  /  

Mâh-ı Rebî’ü’l-evvel ‘ulûfesi içün Sâ’is başıya ve harbendeye verilen guruş 8  /   

Kahve bahâ içün vekîl-i harc Hâcı Mehmed’e verilen  guruş 1  / Meşk 

meremmâtı ve  uğran içün verilen guruş 2  /  Reşîd ‘araba gömlek akçesi guruş 1 

Atlara na’l bahâsı guruş 1  /  Yekûn guruş 394 ; Yalnız üçyüz doksan dört guruşdur. 

Meblağ-ı mezbûr üç doksan dört guruşdan ziyâde elli altı guruşu kalup 

mukeddemâ emânet verilen Mahmûd Çelebi yedinden alınup bâ-fermân-ı ‘âlî 

merkûmân ve mezbûrânın emvâl ve erzâklarını kabza me’mûr olan Hasan Ağa’ya 

teslîm olunup yol mühimmâtına sarf olunmağa defter olunmuşdur tahrîren fî’l-

yevmi’s-sâdis min Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Rebî’ü’l-âhir 1081 

/ 23 Ağustos 1670). 
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165-2 Ölüm Keşfi 

Mahmiye-i Konya’da Çiftenerdübân Mahallesi’nden fahrü’l-meşâyihi’l-kirâm 

Mehmed Efendi ibn es-Seyyid ‘Alî ve Sefer bin Mehmed meclis-i şer’-i şerîfe gelüp 

takrîr-i kelâm idüp  mahalle-i merkûme sâkinelerinden Maryem nâm nasrâniyenin 

sadrî oğlu Danyal nâm sagîr Çıralu Mescid Mahallesi’nde sâkin Tarakcıoğlu Agob 

nâm zimmînin menziline varup anda meftûz cem’iyeti olmağla yağ tenceresi içine 

sagîr-i mezbûr Danyel düşüp yağ oturağını ve arkasını yakup sagîr-i mezbûru 

vâlidesi merkûme Maryem alup menziline götürüp fevt olmuş cânib-i şer’den üzerine 

varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur didiklerinde savb-ı şer’den Mevlânâ 

Hızır Efendi ta’yîn olunup anlar dahî bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr 

ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ yesârullahu te’âlâ mâ-yürîd ve mâ-

yeşâ hazretleri tarafından husûs-ı mezbûra mübâşir ta’yîn buyurulan Yûsuf Ağa ve 

zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile merkûme Maryem’in sâkine olduğu 

menziline varup sagîr-i mezbûrun a’zasına nazar eylediklerinde fî’l-vâki’ oturağı ve 

arkasını yağ yakup fevt olduğu müşâhede ve tahrîr olundukdan sonra sagîr-i 

mezbûrun vâlidesi merkûme Maryem takrîr-i kelâm idüp fî’l-hakîka oğlum sagîr-i 

mezbûr Danyal’ı Çıralu Mescid Mahallesi’nde mezbûr Agob zimmînin evine götürüb 

meftûz cem’iyeti olmağla Kirkor nâm zimmînin oğulları ve Tarakçıoğlu’nun kızı 

Meryem nâm sagîrler ile mülâ’abe iderken yağ tenceresi içine sagîr-i mezbûr düşüp 

yağ oturağını ve arkasını yakup menzilime getirdim bunlardan mâ’adâ Çıralu Mescid 

Mahallesi ahâlisinin sun’ ve te’addîleri olmayup da’vâ ve nizâ’ım dahî yokdur 

didiğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr idüp  ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ 

vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâdis min 

Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (6 Cemâziye’l-âhir 1081 / 21 Ekim 

1670). 

Mehmed bin Mustafâ, ‘Alî bin Hızır, Hasan bin ‘Abdullah, Hüseyin bin Hasan, 

‘Abdulkerîm bin ‘Abdullah. 

 

165-3 Şikâyet Da’vâsı 

Mahmiye-i Konya’da ‘Abîd Mahallesi ahâlisinden İmâm Mehmed Halîfe ve 

Derviş Ebûbekir ve Nebî Beşe ve Allahverdi ve el-Hâc İbrahîm nâm kimesneler 

meclis-i şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp  mahalle-i merkûmede sâkine Mihri 

bint-i ‘İvaz târîh-i kitâbdan altı gün mukaddem mahalle-i merkûmede sâkin Ramazân 

bin Receb nâm kimesneyi meclis-i şer’-i şerîfe ihzâr idüp  üç ay mukaddem mezbûr 

Ramazân bana cebr ve tasarruf idüp  bekâretimi izâle eyledi hâlâ zâhir olan hamlim 

mezbûr Ramazân’dandır deyu da’vâ idüp  merkûme Mihri’yi imâm-ı mezbûr 

Mehmed Halîfe’ye cânib-i şer’den emânet vaz’ olunmuşidi hâlâ merkûme Mihri 

vaz’-ı halm eylemiş cânib-i şer’den üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması 

matlûbumuzdur didiklerinde savb-ı şer’den Mevlânâ ‘Ömer Efendi ta’yîn olunup ol 

dahî zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan müslimîn ile imâm-ı mezbûrun menziline 

varup merkûne Mihri vaz’-ı hamle eylediği kıza nazar eylediklerinde merkûme kız 

ağlayup canlı vaz’ eylediği müşâhede eylediklerinden sonra merkûme Mihri husûs-ı 

mezbûr içün da’vâm merkûm Ramazân’a münhasıradır ahâli-i mahalle-i merkûmeden 

ve sâ’ir bir ferde da’vâm yokdur didiğini ve merkûme Mihri’yi vâlidesi Fâtıma ile 

karındaşları Mehmed ve Receb’e emânet vaz’ olunduğunu mevlânâ-yı mezbûr 
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mahallinde tahrîr idüp  ba’dehu meclis-i şer’a gelüp mezbûrun Ebûbekir ve Nebî 

Beşe ve el-Hâc İbrahîm ile ma’â gelüp ‘alâ vukû’a haber virmeğin mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâbi’ min Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf 

(7 Receb 1081 / 20 Kasım 1670). 

Hüseyin Dede bin Ca’fer, ‘Abdî bin ‘Alî, Ahmed bin Mûsâ, Mehmed Beşe bin 

Ahmed, Hâcı ‘Ömer bin Bayram, ‘Osmân bin Bayram. 

 

166-1 Dem ve Diyet Da’vâsından Feragât 

Siyâvuş Ağa-zâde’nin vârisleri. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi sâkinlerinden iken vefât iden Mehmed 

Ağa ibn Siyâvuş Ağa nâm kimesnenin verâseti zevce-i metrûkesi Sâ’ime bint-i 

Ahmed nâm hatun ile kız karındaşı kızı Fâtıma’ya münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile 

ma’lûm oldukdan sonra mezbûre Sâ’ime tarafından ibrâ-yı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve 

i’tâ-yı hüccete vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan Emrullah bin 

‘Ömer ve Yûsuf bin Süleymân şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Süleymân 

Beg vekâleten ve merkûme Fâtıma tarafından kezâlik şâhidân-ı mezbûrân 

şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Hüseyin bin Hasan vekâleten meclis-i şer’-i 

hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Mahmûd bin ‘Alî mahzarında bi’l-vekâle ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilelerimiz merkûmetân Sâ’ime ve Fâtıma’nın mûrisleri 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ağa’yı mezkûr Mahmûd cirid ile kulağı üzerini darb 

idüp  ol darbdan dördüncü gün vefât eylediğini isbât idüp  dem ve diyet da’vâsında 

olmuşlaridi hâlâ dem ve diyet da’vâsından müvekkilelerimiz merkûmetân Fâtıma ve 

Sâ’ime fâriğa olup mezbûr Mahmûd’un zimmetini ibrâ ve iskât eylediler min ba’d 

da’vâ ve nizâ’ları kalmadı ba’de’l-yevm dem ve diyet da’vâsına müte’allık bir tarîkle 

da’vâ idersek lede’l-hükkâmi’l-kirâm mesmû’a ve makbûle olmaya didiler 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’r-râbi’ min 

şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Receb 1081 / 17 Kasım 1670). 

Fahrü’l-‘ayân Mahmûd Ağa ibn ‘Alî Efendi, es-Seyyid Pîrli Çelebi bin es-

Seyyid Mustafâ Beg, es-Seyyid Süleymân Çelebi bin es-Seyyid Üveys, el-Hâc 

Ahmed bin Mustafâ, Hâcı Beg ibn Ahmed, Dilâver Beg ibn Ca’fer, el-Hâc Mehmed 

bin Kılıç, Sefer Çelebi bin el-Hâc ‘Alî, es-Seyyid İbrahîm Çelebi bin es-Seyyid Pîrli, 

Hasan Efendi el-imâm. 

 

166-2 Mülk Hibesi 

Cemîle’nin vekîli ‘Abdî  /  Yûsuf. 

Mahmiye-i Konya’da Fakîhdede Mahallesi sâkinelerinden Cemîle bint-i ‘İvaz 

nâm hatun tarafından hibe-i atîyyü’z-zikri ikrâra vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i 

şer’iye ile ‘ârifân olan Hasan bin Mehmed ve Mustafâ bin Mustafâ şehâdetleriyle 

şer’an vekâleti sâbite olan ‘Abdî Halîfe ibn ‘Ömer meclis-i şer’-i hâtır-ı lâzımü’t-

tevkîrde merkûme Cemîle’nin damadı râfi’ü’l-kitâb Yûsuf bin Ahmed mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilem merkûme Cemîle mahalle-i 

merkûmede vâki’ bir tarafı Nûri mülkü ve bir tarafı Ahmed mülkü ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne ve bir ahur ve bir 

örtme ve havluyu müştemil menzilini mülkünden ifrâz idüp  ba’de’t-tahliyeti’ş-
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şer’iye mezbûr Yûsuf’a hibe-i sahîha-i şer’iye ile hibe ve temlîk ve teslîm eyledi ol 

dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz eyledi ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi dedikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (5 Receb 1081 / 18 Kasım 1670). 

Fahrü’l-müderrisîn ‘Abdulkerîm Efendi, ‘Abdî bin el-Hâc Mustafâ, Seydî bin 

İbrahîm, Sâtı bin ‘Abdî, Mustafâ bin Hasan, Velî Beg bin Mehmed, İbrahîm bin 

Mahmûd. 

 

166-3 Mülk Hibesi 

İsmîhân’ın vekîli Sefer  /  ‘İvaz. 

Mahmiye-i Konya’da Türk‘alî Mahallesi sâkinelerinden İsmîhân bint-i Hasan 

nâm kimesne tarafından hibe-i âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-i hüccete vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan ‘Alî Çelebi ibn Ahmed Efendi ve Molla 

Yûsuf bin Süleymân şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan Sefer bin Süleymân 

meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb ‘İvaz bin Haydar mahzarında 

bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  müvekkilem merkûme İsmîhân zevc-i 

sâbıkından mehr-i mü’ecceli mukâbelesinde aldığı mahalle-i merkûmede vâki’ bir 

tarafı ‘Abdullah mülkü ve tarafeyni Sefer mülkü ve tarîk-i hâs ve bir tarafı ‘Ömer 

Dede mülkü ile mahdûd ve bir tabhâne ve bir sofa ve bir kilar ve havluyu müştemil 

menzilini ve Karadiğin nâm karyede vâki’ bir tarafı tarîk-i ‘âmm ve bir tarafı 

Mustafâ mülkü ve bir tarafı Döne mülkü ve bir tarafı çay ile mahdûd ve bir dam ve 

eşcârı müştemil buçuk tahta bağını mülkünden ifrâz idüp  ba’de’t-tahliyeti’ş-şer’iye 

ve iki sahan-ı kebîr ve iki sahan-ı sagîr ve bir büyük tâbe ve bir küçük tâbe ve bir 

galif döşek ve bir kilimini ifrâz idüp  mezbûr ‘İvaz’a hibe-i sahîh-i şer’iye ile hibe ve 

temlîk ve teslîm eyledi ol dahî mevki’-i hibede ithâb ve kabz eyledi ba’de’l-yevm 

zikr olunan menzil ve bağ ve eşyâ-i merkûme ‘İvaz’ın mülk-i mevhûbudur keyfe mâ-

yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-

taleb ketb olundu fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (29 Cemâziye’l-âhir 1081 / 13 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât Mustafâ Efendi bin Mevlûd Beşe, Zehrü’l-kuzât Mustafâ Efendi 

bin İsma’îl, Fahrü’l-müdderrisîn ‘Îsâ Efendi bin Yahyâ Efendi, el-Hâc Hasan bin 

Ramazân, ‘Abdullah bin ‘Alî, ‘Abdulhalîm bin Mehmed, Sefer Çelebi bin Ebûbekir. 

 

166-4 Mülk Satışı (Arsa Satışı) 

‘Âyşe’nin vekîli Seyyid Kalender Çelebi  /  Mehmed. 

Mahmiye-i Konya’da İhtiyâreddîn Mahallesi sâkinelerinden ‘Âyşe bint-i 

Mustafâ tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikri ikrâra ve i’tâ-yı hüccete vekîl olup 

merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân olan es-Seyyid Süleymân Çelebi ibn Üveys 

ve es-Seyyid ‘Alî Çelebi ibn Üveys şehâdetleriyle şer’an vekâleti sâbite olan es-

Seyyid Kalender Çelebi ibn Kalender meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-

kitâb Mehmed bin ‘Ömer mahzarında bi’l-vekâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  

müvekkilem merkûme ‘Âyşe mukaddemâ mezbûr Mehmed’den bi-tarîki’l-karz iki 

bin sekiz yüz akçe alup ba’zı mesâliha sarf idüp  hâlâ mukâbelesinde mahmiye-i 
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merkûme zeylinde Helbete nâm mevzi’de vâki’ bir tarafı ‘Alî mülkü ve tarafeyni 

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

eşcârı müştemil bir puşta bağını mezbûr Mehmed’e râyic-i fî’l-vakt iki bin sekiz yüz 

akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru merkûme ‘Âyşe mezbûr Mehmed’e deyni olan iki 

bin sekiz yüz akçeye takâs eyledi ba’de’l-yevm bağ-ı mezbûr mezkûr Mehmed’in 

mülk-i meşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didi didikde 

gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sânî min Recebi’l-ferd 

li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (2 Receb 1081 / 15 Kasım 1670). 

İbrahîm Halîfe bin ‘Ömer, el-Hâc Şa’bân bin el-Hâc Veli, Bayram Çelebi bin 

el-Hâc ‘Ömer, Mustafâ Çelebi bin el-Hâc Mehmed, el-Hâc Mustafâ Neyzen, 

Mehmed Çelebi bin Bâlî. 

 

166-5 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Avik zimmî  /  bey’-i menzil  /  Hüseyin. 

Mahmiye-i Konya’da Biremânî Mahallesi sâkinlerinden Avik veled-i Evâdik 

nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb Hüseyin bin Yûsuf 

mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüp  mahalle-i merkûmede vâki’ bir tarafı Hasan 

Efendi mülkü ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir oda ve bir tabhâne ve 

havluyu müştemil menzilimi mezbûr Hüseyin’e râyic-i fî’l-vakt dört bin üç yüz 

akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp  ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve 

kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr Hüseyin yedinden bi’t-temâm ahz ve 

kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ 

ve yehtâr zabt ve tasarruf eylesün didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb 

olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (5 

Receb 1081 / 18 Kasım 1670). 

Mehmed Çelebi ibn el-Hâc ‘Abdurrahman, el-Hâc Mehmed bin ‘Îsâ, el-Hâc 

Mehmed bin ‘Alî Beg, Hasan Efendi el-imâm. 

 

167-1 Vakıf Nezâret Berâtı 

Nişân-ı Şerîf-i ‘âlîşân tuğrâ-i garrâ hükmü oldur ki. 

İşbu râfî’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî Hâcı Nûrullah südde-i sa’âdetime 

gelüp mahmiye-i Konya’da vâki’ Ferhûniye Evkâfı’nın nâzırı olan İbrahîm ref’ 

olunup nezâreti mezbûr kendüye  virilmek  bâbında  ‘inâyet  ricâ  itmeğin  vazîfe-i 

mu’ayyenesiyle tevcîh ‘inâyed idüp bu berât-ı hümâyûn makrûnu  virdim ve 

buyurdum ki ba’de’l-yevm mezbûr el-Hâc Nûrullah varup evkâf-ı mezbûrun nâzırı 

olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer’î ve mü’eddî kıldıkdan sonra vazîfe-i 

mu’ayyesine mutasarrıf oldukdan sonra vâkıfın rûhu ve benim devâm-ı ömr ve 

devletimiçün du’âya müdâvemet ve iştigâ göresin ol bâbda ref’ olunan nâzırı ve 

taraf-ı âhardan bir ferd dahl ve ta’arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd 

kılalar tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (11-20 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 28 Temmuz-7 Ağustos 1670 ) 

Kostantiniyye el-mahrûse.   
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Vasale fî 12 Cemâziye’l-âhir sene 1081. 

 

167 - 2 Mülk Satışı (Ev Satışı) 

Evanis  /  bey’-i menzil  /  İbrahîm. 

Mahmiye-i Konya’da Akıncısultân Mahallesi sâkinlerinden Evanis veled-i 

Elkeşâ nâm zimmî meclis-i şer’-i hatîr-ı lâzımü’t-tevkîrde râfi’ü’l-kitâb İbrahîm 

Çelebi ibn Ahmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i-kelâm idüp  mahalle-i merkûmede 

vâki’ bir tarafı Yûnus mülkü ve etrâf-ı selâsesi tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir tabhâne 

ve bir oda ve havluyu müştemil be-her sene Sultân ‘Alâ’eddîn Evkâfı’na altı akçe 

icâresi olan menzilimi mezbûr İbrahîm Çelebi’ye târîh-i kitâbdan beş sene 

mukaddem râyic-i fî’l-vakt ikibin ikiyüz akçeye bey’-i bât-ı sahîh-i şer’î ile bey’ idüp 

ol dahî semen-i merkûm ile iştirâ ve kabûl eylemeğin meblağ-ı mezbûru mezkûr 

İbrahîm Çelebi yedinden bi’t-temâm ahz ve kabz eyleyüp teslîm-i mebî’ eyledim 

ba’de’l-yevm mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ ve yehtâr zabt ve tasrruf eylesün 

didikde gıbbe’t-tasdîk mâ-vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Recebi’l-ferd li-sene ihdâ semânîn ve elf (5 Receb 1081 / 18 Kasım 1670). 

  el-Hâc Mustafâ bin el-Hâc Ahmed, Ebûbekir ibn el-Hâc Mehmed, el-Hâc 

Mehmed bin Pîr Ahmed, Derviş Mehmed bin el-Hâc Satı, Süleymân Çelebi. 

 

167-3 Ölüm Keşfi 

Bi’l-fi’l mîr-mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve 

sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ hazretleri taraf-ı ‘âlîlerinden husûs-ı âtiyyü’z-zikre mübâşir ta’yîn 

buyurulan Şâtırbaşı ‘Alî Ağa müzâheretiyle mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi 

sâkinlerinden iken vefât iden Mehmed Ağa ibn Seyâvuş Ağa nâm kimesnenin 

verâseti kız karındaşı kızı Fâtıma ile zevce-i metrûkesi Sâ’ime bint-i Ahmed nâm 

hatunlara münhasıra olduğu ‘ilm-i şer’î ile ma’lûm oldukdan sonra merkûme Fâtıma 

tarafından husûs-ı âtiyyü’z-zikre vekîl olup merkûmeyi ma’rifet-i şer’iye ile ‘ârifân 

olan Molla Ahmed ibn el-Hâc ‘Ömer ve Emrullah bin ‘Ömer şehâdetleriyle şer’an 

vekâleti sâbite olan karındaşı Süleymân Beg vekâleten meclis-i şer’-i hatîr-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbu Mahmûd bin ‘Alî mahzarında bi’l-vekâle da’vâ ve takrîr-i 

kelâm idüp târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem müvekkilelerimiz merkûmetânın 

mevrûsları olan müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ağa Hazret-i Mevlânâ Merkadi 

kurbunda cirid oynarken mezkûr Mahmûd mezbûr Mehmed Ağa’nın sağ kulağı 

üzerini cirid ile darb idüp  atından başı aşağa düşüp ol darbdan dördüncü günü vefât 

eyledi hâlâ vekâletimiz hasebiyle dem ve diyetini taleb ideriz su’âl olunsun 

didiklerinde gıbbe’s-su’âl ve ‘akîbe’l-inkâr ve ba’de’l-istişhâd ‘udûl-i müslimînden 

İbrahîm bin Mehmed ve Receb bin Mehmed ve Mehmed Çelebi bin ‘Ömer nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’a hâzırûn olup istişhâd olunduklarında fî’l-

vâkî’ târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem Hazret-i Mevlânâ Merkadi kurbunda 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ağa cirid oynarken mezkûr Mahmûd mezbûr ‘Ömer 

Ağa’nın sağ kulağı üzerini cirid ile darb idüp  atından baş aşağı yıkılup ol darbdan 

dördüncü günü vefât eyledi bu husûsa şâhidleriz şehâdet dahî ideriz deyu edâ-i 

şehâdet-i şer’iye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâkı’a oldukdan sonra 

bi-hasebi’ş-şer’ lâzım gelen diyetini teslîme mezbûr Mahmûd’a tenbîh bir le mâ-
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vaka’a bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (3 Receb 1081 / 16 Kasım 1670). 

Fahrü’l-kuzât Ahmed Efendi ibn el-Hâc ‘Alî, es-Seyyid Kalender Çelebi bin 

Kalender, es-Seyyid Pîrli Çelebi bin es-Seyyid Mustafâ, Mustafâ Beg ibn Yûsuf Beg. 

 

167-4 Konya’ya Vergi Tesbiti 

Ermenak’da vâki’ Mûsâ Pâşâ Medresesi’nin Evkâfı’nın sûret-i defterinden bi-

‘aynihi nakl olunmuşdur. 

Nısf-ı ‘öşr-i âhar ve sâlâri ve rüsûm-ı dîvânî Vakf-ı Türbe-i Celâliye der-

Konya.  

Nısf-ı ‘öşr-i karye-i Mescid-i Salur tâbi’-i Kazâ-i Konya bi-hukûkhâ eş-şer’iye 

ve rüsûmhâ ed-dîvâniye misl-i mâ-fîhi fî Karye-i Fariske el-mezbûre. 

Hâsıl-ı Nısf-ı ‘öşr-i gallât ve nısf-ı ‘öşr-i Kavak ve nısf-ı ‘öşr-i Bostân. 

Nısf-ı ‘öşr-i âhar bi-‘aynihi bu minvâl üzere Vakf-ı Türbe-i Celâliye der-Konya 

mahsûlâtı ber-vech-i iştirâk tasarruf olunur lâkin nısf-ı ‘öşrden mâ’adâ sâlâriye ve 

rüsûm-ı ‘örfiye Türbe-i Celâliye’ye mahsûsdur müstakil ânın mütevellisi zabt ider bu 

medreseye andan hisse yokdur deyu mukayyeddir defter-i ‘atîk hâliyâ mukarrer. 

Kayd şud fî 18 Cemâziye’l-âhire sene 1081 (2 Kasım 1670). 

 

168-1 Dârü’s-sa’âde Ağasının Vakıf Mektûbu 

Dârüssâ’âde Ağası tarafından teftîş-i evkâf içün mektûbdur. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya’da vâki’ Sultân Selîm Hân ve İbrahîm Beg 

Evkâfı mütevellileri zîde kadruhum ve Karabınâr ve Ereğli mütevellisi zîde fazluhum 

ba’de’t-tahiyye ve’s-selâm inhâ olunur ki sâdır olan hatt-ı hümâyûn sa’âdet makrûn 

mûcibince du’âguy vazîfelerin ve bunun emsâli muhdes şeyler ref’ olunmağla 

mektûb tahrîr ve irsâl olundu vâsıl oldukda gerekdir ki işbu bin seksen bir senesi 

şehr-i Rebî’ü’l-âhir gurresinden mütevellisi olduğunuz vakıflardan du’âguy nâmı ile 

vazîfeye mutasarrıf olanların vazîfeleri virilmeyüp ve bunun emsâli muhdesâtı 

virmeyesiz sonra muhâsebenüze mahsûb olmaz mûcib-i hatt-ı hümâyûn sa’âdet 

makrûn ile ‘âmil olup hilâfından hazer eyleyesiz ve’s-selâm. 

Der-kenârdır 

Ve ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn sa’âdet makrûn vâki’ olan mahlûlâtı ‘aynısıyla 

‘arz idesiz ki vakf mânde husûs-ı mezbûrda ihmâl ve müsâmaha olunmaya sonra nâ-

dim olursuz minvâl-i meşrûh üzere fermân-ı hümâyûn sâdır olmuşdur ve’s-selâm. 

Ve Ereğli mütevellisi Ahmed Ağa mübâşir Kapucu Mehmed Beg vusûlünde 

‘avk ve te’hîr itmeyüp bir gün mukaddem zimmetinde olan akçeyi göndermeğe 

te’ahhüd idesin sonra nâdim olursun ve’s-selâm. 

‘Abbâs ağa-yı Dârü’s-sa’âde hâlâ. 

Vasale fî Selh-i Cemâziye’l-evvel sene 1081(15 Kasım 1670). 

 



 

 

332 

168-2 Yeniçeriler Hakkında Kethüdâ Mektûbu 

Yeniçeriler içün kul kethüdâsı mektûbudur. 

Kıdvetü’l-akrân yirmi bir bölüğün Mehmed Çavuş zîde kadruhu inhâ ve i’lâm 

olunan budur ki bundan akdem Konya sâkinlerinden birkaç kimesne kendü 

hâllerinde olmayup şerr ve şekâvet üzere olup fukarâya zulm ve te’addî eyledikleri 

ecilden bi-eyy-i hâl ele getirilüp izn-i şer’le haklarında lâzım gelen icrâ olunmak içün 

sa’âdetlü yeniçeri ağası ve bizim mektûbumuz bir le seni mübâşir ta’yîn ve ol cânibe 

göndermiş idik hâlâ yine ol tarafda hâkimü’l-vakt olan sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ 

hazretlerinde husûs-ı mezbûr içün mektûb ve mahzarlar gelüp çavuş taleb eylemişler 

bu husûsa seni ta’yîn itdiğimiz içün tekrâr çavuş gönderilmeyüp ana binâ’en işbu 

mektûb tahrîr olunup gönderilmişdir vusûlünde gerekdir ki ol cânibde ziyâde 

takayyüd-i tâm ve bezl-i ihtimâm üzere olup dahî şaki-i mezbûrları bi-eyy-i hâl ele 

getirilüp izn-i şer’le haklarında lâzım gelen icrâ ve bu cânibe i’lâm olunması lâzım 

gelenleri i’lâm eylesün ki ana göre hareket olunup şer’le lâzım gelen icrâ-yı hak 

oluna şöyle bilüp mûcib-i mektûbla ‘âmil olasız ve’s-selâm. 

Zülfikâr kethüdâ-yı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale fî Selh-i Cemâziye’l-evvel sene 1081 (15 Kasım 1670). 

 

168-3 Hatîblik Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân tuğrâ-yı garrâ-i cihân sitânî hükmü oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ Mustafâ zîdet fezâiluhu südde-

i sa’âdetime mektûb gönderüp kazâ-i mezbûra tâbi’ Çukur nâm karyede müteveffâ 

İbrahîm Beg binâ eylediği câmi’-i şerîfde yevmî iki akçe vazîfe ile hatîb olan Sefer 

Halîfe fevt olup yerine mahlûle olmağın sulbî oğlu râfi’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı 

hâkânî Mehmed Halîfe içün mahal ve müstehak olup deyu tevcîh olunup berât-ı 

şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin sulbî oğlu mezbûra tevcîh idüp  

bu berât-ı hümâyûn sa’âdet makrûnu virüp buyurdum ki ba’de’l-yevm varup câmi’-i 

merkûmda babası müteveffâ-yı mezbûrun yerine hatîb olup hidmet-i lâzımesin bi-

kusûr mer’î ve mü’eddî kıldıkdan sonra yevmî iki akçe vazîfesine mutasarrıf ola ol 

bâbda âhardan hiçbir ferd mâni’ ve dâfi’ olmayup dahl ve ta’arruz kılmaya şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî evâil-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-

sene semânîn ve elf  (1-10 Şevvâl 1080 / 11-21 Şubat 1670). 

Kostantiniyye el-mahrûse.  

Vasale fî12 Cemâziye’l-âhir sene 1081. 

 

168-4 Medrese Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükm oldur ki. 

Çün ri’âyet ve ta’zîm-i ‘ulemâ-i ‘izâm ve himâyet ve tekrîm fuzalâ-i fihâm 

‘âdet-i kadîme-i müstahsene-i selâtîn-i ‘âlîmakâm olmağın binâ’en ‘alâ zâlik 

medresesinden işbu râfi’-i tevkî’-i refı’ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-‘ulemâ’i’l-

muhakkikîn ‘umdetü’l-fezâi’l-müdakıkîn Mevlânâ Mehmed zîde fazluhu ehl-i ‘ilm 

olmağla imtihân olunup istihkâhı zâhir olduğun a‘lemü’l-‘ulemâ’i’l-mutebahhirîn 

efzâlü’l-fuzalâ’i’l-müteverri’în Şeyhü’l-İslâm edâmallahü te‘âlâ fezâi’luhu işâret 
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eylemeğin hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getirüp Ermenak’da vâki’ 

merhûm Mûsâ Pâşâ Vakfı Medresesi ve tevliyeti mevlânâ-yı müşârün-ileyhin 

işâretiyle kendüye tevcîh olduğuna bin seksen bir Cemâziye’l-evvelinin on birinci 

günü târîhiyle müverrah rü’us-i hümâyunum virilmeğin mûcibince mahalline kayd 

olunup mutasarrıf olmak içün bu berât-ı hümâyûnu  virdim ve buyurdum ki mevlânâ-

yı mûmâ-ileyh varup medrese-i mezbûrede müderris ve vakıfna mütevelli olup 

bundan evvel müderris ve mütevelli olanlar vazîfe-i mu’ayyenesine ne vecihle 

mutasarrıf olagelmişler ise mûmâ-ileyh dahî ol minvâl üzere mutasarrıf olup zabt ve 

tasarrufuna taraf-ı âhardan hiç ferd mâni’ ve müzâhim olmayup dahl ve ta’arruz 

kılmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi’ 

‘aşer şehr-i Cemâziye’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (17 Cemâziye’l-evvel 

1081 / 2 Ekim 1670). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 18 Cemâziye’l-âhire sene 1081. 

 

169-1 Şarab Üretimi ve Satılmasını Yasaklayan Fermân 

Meyhâne ve şarâb men’ ve def’ olunmak içün emr-i şerîf sûretidir. 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-kübarâ’i’l-fihâm zü’l-kadr-i ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izz ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a’lâ Karaman 

Beglerbegisi (boşluk) dâme  ikbâluhu akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-

muvahhidîn mâ’denü’l-fazl ve 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 mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me’âdinü’l-

fezâ’il ve’l-kelâm eyâlet-i mezbûrede vâki’ olan kâdılar zîde fazluhum tevkî’-i refî’-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki hâliyâ hamr ki ba’zı mu’cez beyân ağa el-hamr 

ve’l-müyesser ve’l-ensâb ve’l-ezlâm recs-i min ‘ameli’ş-şeytân masdakınca madde-i 

şerr ve fesâd ve mâye-i dalâl ve tuğyân-ı ibâd olup nass-ı kâti’ ile münhî ve sebeb-i 

sıhrat ve gazab-ı ilâhî olup böyle ümmü’l-habâ’is ile memâlik-i İslâmiye telvîs 

olunmak ‘ırz ve nâmûs-ı dîn-i İslâma muğâyereti zâhir bir emr-i kabahü’l-mü’essir 

olup hamden lillahi’l-‘âle’l-kebîr ‘asreren evân-ı sa’âdet musurrımda emr-i ma’rûf ve 

nehyi münker kavâ’idi mer’î ve mukarrer olmağın cümle-i mühimmât-ı memâlik-i 

devlet ve kâffe-i kâvânîn-i saltanatımda akdem ve ehm ve her cihet ile evlâ ve elzem 

bilüp taleben li-merzâten hâlikü’l-beriyye memâlik-i İslâmiyeyi münâhî kabîha-i 

reddiyeden tantîf ve tethîr murâd-ı hümâyûn-ı mümteni’ü’t-tağrîm olup ‘umûmen 

memâlik-i mahrûsemde vâki’ olan meyhâneler hedm ve kal’ ve cevâmi’-i ehl-i İslâm 

olan beledân ve kasâbâtda hamrın bey’ ve şirâsı ve şurb ve tenâvülü men’ ve def’ ve 

İstanbul ve Burusa ve Edirne’de olan hamr emâneti bi’l-külliye ref’ olunmak fermân-

ı hümâyûnum olmağla imdi eyâlet-i mezbûrede cevâmi’-i ehl-i İslâm ile müşerref 

olan beledân ve kasâbâtda vâki’ olan meyhâneleri hedm idüp  min ba’d şehirlerde ve 

etrâfında olan emâkin-i mezbûreye bir katre hamr gelmekden ve meyân-ı İslâmiyânda 

‘alenen ve hafiyyeten bir tarîkle içilmekden men’ ve def’ idüp  el-ân ve tavl-i zemân 

ile bu bâbda sâdır olan fermân-ı lâzımü’l-iz’ânı tağyîr içün her kim sâ’î bi’l-fesâd 

olur ise rabbü’l-‘âleminîn lağnetine mazhar ve karîn olsun deyu hatt-ı hümâyûn 

sa’âdet makrûnum sebt-i sahîfe-i zuhûr ve mûcibince ‘amel olunmak bâbında fermân-

ı ‘âlîşânım sudûr bulmuşdur buyurdum ki (boşluk) vusûl buldukda bu husûsa gereği 
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gibi mukayyed olup hatt-ı hümâyûnum mûcibince ‘amel idüp  dahî şurb-ı hamrdan 

‘alâ mâ-şer’ullah zecr ve red’ ve bi’l-külliye def’ ve men’ ve hamr emânetlerinden 

hâsıl olan mâldan geçilüp cümlesi ref’ ve cemî’ memâlik-i mahrûsemde meyhâneler 

hedm ve kal’ olmak içün fermân-ı hümâyûnum sâdır olduğun şehr halkına i’lâm ve 

i’lân idüp  dahî eyâlet-i mezbûrede cevâmi’-i ehl-i İslâm ile müşerref olan beledân ve 

kasâbâtda bulunan meyhâneleri hedm idüp  zikr olunan meyhâneler mülk ise 

sâhiblerine ve vakf ise mütevellilerine muhkem tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki 

meyhâneler yerlerinde sürmend olur ‘akâr-ı meşrû’ binâ idüp  asâr-ı kadîmesi bi’l-

külliye tağyîr olunmak üzere ta’mîr ideler ve fermân-ı hümâyûnum üzere meyhâneler 

hedm ve kal’ ve zurûf-ı âlât-ı hamr şehrlerden def’ ve ref’ olunduğun hüccet idüp  

hücceti rikâb-ı hümâyûnuma gönderesiz ve tenbîh-i hümâyûnumla mütenebbih olup 

gereği gibi mukayyed olasın ki eyâlet-i mezbûrede olup cevâmi’-i ehl-i İslâm ile 

müşerref olan beledân ve kasâbâtda bir ferd bir katre hamr getürmeyüp ve bir tarîkle 

bey’ ve şirâsı olmayup ehâd-ı İslâmdan bir ferd şurb-ı hamr etmeyüp şöyle ki 

ba’de’t-tenbîh bir ferd hamr getürüb beledân ve kasâbâtda bir katre hamr olduğu 

istimâ’ olunup ecdâd-ı ‘izâmım rûh-ı şerîfleriçün götürenlere ve satanlara ve alanlara 

ve içenlere bir vecihle ‘ukûbet ile siyâset olunur ki bir zemânda dahî bir ferde olmuş 

olmaya ve bi’l-cümle bu husûs mühimmât-ı dîn ve devletimden bir emr-i mühim ve 

hatîr olup pîrâmen-i dâmen-i mülk ve milleti bu ma’sıyet-i ‘azîmetü’l-ayşinden tanzîf 

ve tathîr ve kemâl-i mertebe ‘azm-ı kavî ‘azm ve cürm-i derset ile murâd-ı 

hümâyûnumdur hatt-ı hümâyûn sa’âdet makrûnum mûcibince sâdır olan işbu fermân-

ı celîlü’ş-şânım min ba’d tağyîr ve ta’vîk ve tahvîl olmak ihtimâli olmaya ba’de’l-

yevm her kim bu bâbda sâdır olan fermân-ı hümâyûnumun tebdîl ve tağyîrine 

ta’arruz idüp hilâfına kasd ve ‘azîmet ider ise Allahu te‘âlânın la’neti üzerine olsun 

ana göre bu husûsa te’alluk iden murâd-ı hümâyûnum kemâl-i mertebe mahrûm 

olduğu ma’lûmum olup bu emr-i şerîfimin sicill-i mahfûza kayd ve mazmûnunu 

icrâya bezl-i makdûr ve sa’y-ı nâ-mahsûr eyleyesin şöyle ki bu husûsa gereği gibi 

mukayyed olmayup bu tenbîh-i ekîd ve tehdîd-i şedîdden sonra eyâlet-i mezbûrede 

olup cevâmi’-i ehl-i İslâm ile müşerref olan beledân ve kasâbâtda olan mahalde şarâb 

alınup ve satılup ve yâhûd yıkılmadan meyhâne kalup bir tarîkle bir katre hamr 

buluna hafiyyeten yokladırsam gerek bu kabâyih ve şenâyi’i irtikâb edenlere olacak 

‘ukûbet bana olur bilmiş olasın şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın tahrîren 

fî evâsıt-ı şehr-i Rebî’ü’l-âhir sene ihdâ ve semânîn ve elf (11-20 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 

28 Ağustos- 6 Eylül 1670). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 8 Cemâziye’l-ûlâ sene 1081. 

 

 

170-1 Vakıf Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân-ı hâkânî budur ki. 

Medîne-i Konya’da medfûn Hoca Fânî Sultân kuddise sırruhü’l-‘azîzin evkâfı 

mütevellisi olan es-Seyyid Emrullah ve Mehmed nâm kimesneler mâl-ı vakfı ekl ve 

bel’ idüp  her vecihle ref’leri lâzım gelmekle ref’ olunup tevliyet-i mezbûr ol vecihle 

mahlûl olmağla işbu râfi’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî Ahmed her vecihle mahal ve 

müstehak olmağla vazîfe-i sa’diyesini evkâf-ı mezbûre mütevellisi nasb ve ta’yîn 
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idüp bu berât-ı sa’âdet ve behcet gâyâtı virdüm ve buyurdum ki ba’de’l-yevm 

mezbûr Ahmed varup evkâf-ı mezbûrûn ref’ olunan mütevellilerin yerine mütevelli 

olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer’î ve mü’eddî kıldıkdan sonra vazîfe-i 

müs’adiyesine mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı âhardan bir ferd dahl ve ta’arruz 

kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî evâil-i şehr-i Rebî’ü’-

evvel sene 1081 (1-10 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 19-29 Ağustos 1670). 

Be-makâm Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 7 Cemâziye’l-evvel sene 1081. 

 

170-2 Çeşme Mütevelli Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân-ı hâkânî budur ki. 

Medîne-i Konya’da medfûn Hoca Fânî Sultân Evkâfı’nın kurbunda merhûm 

Sinân Pâşâ binâ eylediği çeşmenin mütevellileri olan Seyyid Emrullah ve Mehmed 

nâm kimesneler ref’ olunup yeri hâlî ve hidmeti mu’attal kalmağın yerine işbu râfi’-i 

tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî Ahmed mahal ve müstehak ve edâ-yı hidmete kâdir 

olmağın vazîfe-i müs’adiyesiyle tevcîh ve ‘inâyet idüp bu berât-ı hümâyûn sa’âdet 

makrûnu virdim ve buyurdum ki ba’de’l-yevm mezbûr Ahmed varup evkâf-ı 

mezbûrun ref’ olunan mezbûrların berâtıyla mütevelli olup şöyle ki ve zâyif hidemât-

ı tevliyetdendir ber-mûcib-i şart-ı vâkıf edâ-yı hidmet eyledikden sonra vazîfe-i 

müs’adiyesine mutasarrıf olup ol bâbda ref’î olunan Seyyid Emrullah ve Mehmed ve 

taraf-ı âhardan dahl ve ta’arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar 

tahrîren fî’l-yevm-i evâsıt-ı şehr-i Rebî’ü’l-evvel sene ihdâ ve semânîn ve elf (11-20 

Rebî’ü’l-evvel 1081 / 28 Temmuz-7Ağustos 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse.  

Vasale fî 7 Şehr-i Cemâziye’l-evvel sene 1081.  

 

170-3 Ölen Askerlerin Terekesi Hakkında Mektûb 

Kıdvetü’l-emâsil-i ve’l-akrân Şâm-ı şerîf muhâfazasında olan ‘Osmân Ağa inhâ 

olunur ki ve vefâhirü’l-akrân mahmiye-i Edirne’den Şâm’a varup gelince yol 

üzerlerinde vâki’ olan yeniçeri serdârları zîde kadruhum i’lâm olunan budur ki 

serdârlığında ve nefs-i Şâm-ı şerîfde mukîm ve âyende ve revende müsâfir bilâ vâris-

i ma’rûf fevt olan yeniçeri ve ‘acemi oğlanı ve topçu ve cebeci zümresinin cânib-i 

mîrîye ‘âyid ve râci’ olan metrûkâtını izn-i şer’le ahz ve kabz idüp  bu cânibe 

getürmek içün kıdvetü’l-akrân elli üçüncü bölükde Sâdık Çavuş ta’yîn ve irsâl 

olunmuşdur vusûlünde gerekdir ki tevâyif-i mezbûrdan bilâ vâris-i ma’rûf fevt 

olanların muhallefâtını ma’rifet-i şer’le çavuş-ı merkûma ahz ve sûk-ı sultânîde 

fürûht ve hâsıl olan nukûddan taraf-ı şer’den mümzâ ve mahtûm müfredât defteriyle 

teslîm ve bu cânibe irsâl itdiresin ve lâkin hilâf-ı şer’ ve kânûn kimesneyi rencide ve 

remîde itdirmeyesin şöyle bilüp mûcib-i mektûbla ‘âmil olasın ve’s-selâm tahrîren fî 

evâsıt-ı şehr-i Rebî’ü’l-âhir sene 1081 (10-20 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 27 Ağustos- 6 

Eylül 1670). 

‘Abdurrahman Ağa-yı yeniçeriyân-ı dergâh-ı ‘ âlî hâlâ.  

Vasale fî 7 Cemâziye’l-âhir sene 1081. 
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170-4 Mahalle Vakfının Gelir Beyânı 

Seyyid İbrahîm Çelebi yediyle Muhtâr Mahallesi Mescidi’nin vakf defteridir ki 

kayd olundu. 

Nefs-i Konya mahallâtından Muhtâr Mahallesi’nde vâki’ el-Hâc ‘İvaz Mescid-i 

Şerîfi Evkâfı’ndan olup hâlâ hüccet-i şer’iye ile mütevellisi olan es-Seyyid İbrahîm 

Çelebi tasarrufuna geçen vakflar beyânındadır hurrire fî evâil-i Rebî’ü’l-âhir li-sene 

sitte ve seb’în ve elf. 

Dükkân bâb 1  Haffâflar Sükûnda be-her şehr icâre 20  /  Hâric-i Konya’da 

Ateşbâz Sultân kurbunda zemîn kıt’a 1  /  Devecioğlu Köprüsü kurbunda zemîn kıt’a 1  

/  Mahalle-i mezbûrede bir mikdâr havlu icâre fî sene 10. 

Mezbûr Seyyid İbrahîm Çelebi evkâf-ı merkûmeyi bin seksen bir Muharremi 

gurresinden el-Hâc Emrullah Çeşmesi mütevellisine teslîm eyledim didiği kayd şud. 

Kayd şud fî 13 Receb sene 1081. 

Hurrire bi-ma’rûfeti min eskâb bihi nemekahü’l-fakîr ileyhi sübhânehu ve 

te’âlâ ‘Abdurrahman el-müvellâ hılâfet-i bi-medîne-i Konya el-mahmiye ‘afâ ‘anhu.  

 

171-1 Sarây Ta’mîri İçin Mahallelere Düşen Mesârif Beyânı 

Berâ-yı meramât-ı sarây   /   Merde ihrâc olunup sahîh-i zimem olunmuşdur. 

Mahmiye-i Konya’da ‘izzetlü ve sa’âdetlü sâhib-i devlet sâkin olduğu Bedelci 

Sarâyı’nın bu âna dek ta’mîr ve termîmi mesârifine ve ba’de’l-yevm olacak mesârif 

içün Bazarbaşı el-Hâc İsma’îl ve el-Hâc Mahmûd bin ‘İvaz Hoca ve ‘Alî Çelebi ibn 

Karaman ve Seyyid ‘İvaz Çelebi ibn es-Seyyid Bâyezîd ve Kaba Hasan ve 

Mi’mârbaşı el-Hâc ‘Osmân ve sâ’ir ahâli-i vilâyet ma’rifetiyle be-her hâneye 

ikişeryüz ellişer akçe ki bir guruş ve yirmi altı akçe olmak üzere yalnız nefs-i Konya 

mahallâtına tevzî’ olunmağla mahallâtdır ki zikr olunur. 

Mahalle-i ‘Affân Sultân hâne 0,5  /  Mahalle-i Hocahabîb hâne 2,5 / Mahalle 

Fakîhdede hâne 2  /  Mahalle-i Debbâğhâne hâne 2,5  /  Mahalle-i Çavuş hâne 1  /  

Mahalle-i Nişântaş hâne 2  /  Mahalle-i Kaymakahmed hâne 0,5  /  Mahalle-i 

Kalenderhâne hâne 5  /  Mahalle-i Yediler hâne 1  /  Mahalle-i Şeyh’âlimân hâne 3 , 

rub’ 1  /  Mahalle-i Medrese hâne 5. 

Mahalle-i Kal’acik hâne 2, rub’ 1  /  Mahalle-i Hocabeg hâne rub’ 1  /  

Mahalle-i Esenlü hâne 3, rub’ 1  /  Mahalle-i Akbaş hâne 2  /  Mahelle-i Mücellid 

hâne 2, rub’ 1  /  Mahalle-i Karaarslan hâne 1,5  /  Mahalle-i İbn Sâlih hâne 2,5  /  

Mahalle-i İhtiyâreddîn hâne 2. 

Mahalle-i Göktaş hâne 2  /  Mahalle-i Ferhûniye hâne 2, rub’ 1  /  Mahalle 

Türk‘alî hâne 1  /  Mahalle-i Kürkçü hâne 2, rub’ 1  /  Mahalle-i Furkândede hâne 1  /  

Mahalle-i Bordabaşı hâne 2,5  /  Mahalle-i Çiftenerdübân hâne 2,5  /  Mahalle-i 

Sakâhâne hâne 1  /  Mahalle-i Ahmeddede hâne 1,5, rub’1. 

Mahalle-i Hocahasan hâne 2,5  /  Mahalle-i Kâdı’âlemşâh hâne 1  /  Mahalle-i 

Mü’min hâne 0,5  /  Mahalle-i Cedîd Kurb-ı Borda hâne rub’ 3,5  /  Mahalle-i 

Akşemseddîn hâne 2  /  Mahalle-i Karaciğân hâne 3  /  Mahalle-i Galebe hâne 1  /  

Mahalle-i Biremânî hâne 2, rub’ 1  /   
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Mahalle-i Gallecerb hâne 1,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Şekerfürûş hâne 1,5, rub’ 1  /  

Mahalle-i Hâcıeymîr hâne 3,5  /  Mahalle-i İbn Şahin hâne rub’ 3  /  Mahalle-i 

Karaüyük hâne 2,5  /  Mahalle-i Topraklık hâne 1,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Akıncı hâne 

2,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Yenice hâne 2, rub’ 1  /   

Mahalle-i Beghekîm Hâne 3  /  Mahalle-i Şerefşirin hâne 0,5  /  Mahalle-i 

Kasâbsinân hâne 1  /  Mahalle-i Sinânperâkendesi hâne 2,5  /  Mahalle-i Eflâtûn hâne 

1,5  /  Mahalle-i Mu’în hâne 4  /  Mahalle-i Kuzgunkavağı hâne 2  /  Mahalle-i 

Şeyhahmed ma’a Bordabaşı hâne 2, rub’ 1  /   

Mahalle-i Bağ-ı Evliyâ hâne 1,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Seydîveri hâne 1, rub’ 1  /  

Mahalle-i Sadırlar hâne 8  /  Mahalle-i Öylebanladı hâne 2,5  /  Mahalle-i Karakayış 

hâne 1,5  /  Mahalle-i Kâdı’asker hâne rub’ 3  /  Mahalle-i Seb’ahân hâne 2,5, rub’ 1/ 

Mahalle-i Şükrân hâne 2,5  /  Mahalle-i Hoşhân hâne 2,5, rub’ 1  /  Mahalle-i 

Tarhana hâne 1,5, rub’ 1  /  Mahalle-i ‘Alîşerbetî hâne 1, rub’ 1  /  Mahalle-i Devle 

hâne 2  /  Mahalle-i İbn Kazgan hâne 2  /  Mahalle-i Sâhib’atâ hâne 1  /  Mahalle-i 

‘İmâret hâne 2  / 

Mahalle-i Ahmedfakîh hâne 2, rub’ 1  /  Mahalle-i Kemâlgarîb hâne 2  /  

Mahalle-i Şeyh‘osmân Rûmî hâne 1, rub’ 1  /  Mahalle-i Aksinle hâne 4  /  Mahalle-i 

Şeyhbegi hâne rub’ 1  /  Mahalle-i Karakurd ma’a Sungûr hâne 2  /  Mahalle-i 

‘Abdulvâhid hâne 4  / 

Mahalle-i Dînkeş hâne 1, rub’ 1  /  Mahalle-i Çirkâb hâne 3  /  Mahalle-i 

Mihmândâr hâne l  /  Mahalle-i  Pîresed hâne 2  /  Mahalle-i Cullâhistân hâne rub’ 1  

/  Mahalle-i Hocafârûk hâne 0,5  /  Mahalle-i ‘Abîd hâne 1,5  /  Mahalle-i Sarıya’kûb 

hâne 4  / 

Mahalle-i İçkal’a Mescid-i Çıralu hâne 1,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Aklân hâne 3, 

rub’ 1  /  Mahalle-i Zevle hâne 2  /  Mahalle-i İbn Tûtî hâne 2,5 /  Mahalle-i 

‘Abdul’azîz hâne 2  /  Mahalle-i Bınârî hâne 1,5  /  Mahalle-i Âyinedâr hâne 2, rub’ 1  

/  Mahalle-i Nehr-i Kâfir hâne 2  /  Mahalle-i Bâb-ı Aksarây hâne 2, rub’ 1  / 

Mahalle-i Vâdi-i Merâm hâne 3  /  Mahalle-i Sâhibyakası hâne 1,5, rub’ 1  /  

Mahalle-i Kerimdede hâne 2, rub’ 1  /  Mahalle-i Uluırmak hâne 2, rub’ 1  /  

Mahalle-i İçkal’a-i Zimmiyân hâne 4,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Hâcıcemâl hâne 1  /  

Mahalle-i Boladlar hâne 2  / 

Mahalle Pürçüklü hâne 3,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Dehüdâ hâne 2,5  /  Mahalle-i 

‘Alîgâv hâne 2,5  /  Mahalle-i Şeyhvefâ hâne 1,5  /  Mahalle-i Şemseddîn Tebrîzî 

hâne 1,5, rub’ 1  /  Mahalle-i Turşucu hâne 0,5  /  Mahalle-i Şeyhsadreddîn hâne 1  /  

Yekûn hâne 217,5, rub’ 1  /  Cem’an akçe 54.438  /  Bi-hesâb guruş 243, akçe 6. 

 

171-2 Ölüm Keşfi 

Keşf-i Ahmed Ağa. 

Mahmiye-i Konya’da Aklân Mahallesi ahâlisinden İmâm Mehmed Halîfe ve 

Emrullah Halîfe ve Mehmed Çelebi ve Yûsuf nâm kimesneler ve sâ’irleri meclis-i 

şer’-i şerîfe gelüp takrîr-i kelâm idüp mahalle-i merkûme sâkinlerinden Mehmed Ağa 

ibn Seyâvuş nâm kimesne târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem Hazret-i Mevlânâ 

Tekyesi kurbunda vâki’ meydânda cirid oynarken sol kulağı üzerine cirid isâbet 
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eylemekle hâlâ vefât eylemiş üzerine varılup keşf ve tahrîr olunması matlûbumuzdur 

didiklerinde savb-ı şer’den Mevlânâ ‘Ömer Efendi irsâl olunup ol dahî bi’l-fi’l mîr-

mîrân-ı Karaman olan refî’ü’l-kadr ve ‘azîmü’ş-şân ‘izzetlü ve sa’âdetlü ‘Alî Pâşâ 

yesserallahu te‘âlâ lehu mâ-yürîd ve mâ-yeşâ hazretleri tarafından husûs-ı mezbûra 

mübâşir ta’yîn olunan Şâtırbaşı ‘Alî Ağa ve zeyl-i kitâbda ismleri mestûr olan 

müslimîn ile mahalle-i merkûmede mezbûr Mehmed Ağa’nın menziline varup 

ba’de’l-keşf a’zâ ve cevârihine nazar eylediklerinde mezbûr Mehmed Ağa’nın sol 

kulağı (boşluk) üzerinde bir mikdâr eser-i cerâhat olup şişüp kara bere olduğunu 

müşâhede ve mu’âyene eylediklerinden sonra mezbûr Mehmed Ağa’nın zevce-i 

metrûkesi Sâ’ime bint-i Ahmed ve hemşire-zâdesi Fâtıma bint-i Hasan Ağa nâm 

kimesneler meclis-i mezbûrda takrîr-i kelâm idüp mûrisimiz maktûl-ı mezbûr 

Mehmed Ağa târîh-i kitâbdan dört gün mukaddem Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrıhu 

tekyesi kurbunda vâki’ meydânda cirid oynarken gâ’ib-i ‘ani’l-meclis Mahmûd 

Çelebi ibn ‘Alî nâm kimesne cirid ile sol kulağı üzerinden darb ve mecrûh idüp  ol-

darbdan mezbûr Mehmed Ağa atından yıkılup mecrûhen menziline gelüp ifâkat 

bulmayup vefât eyledi mezbûr Mehmed Ağa’nın dem ve diyetine müte’allık 

da’vâmız mezkûr Mahmûd Çelebi’ye münhasıradır mahalle-i merkûmeden ve sâ’ir 

kimesneden bir ferdin sun’ ve te’addîleri olmamağla husûs-ı mezbûra müte’allık 

da’vâ ve nizâ’ımız dahî yokdur didiklerini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde tahrîr ve 

ba’dehu meclis-i şer’a gelüp ‘alâ vukû’a ihbâr ve takrîr eylemeğin mâ-hüve’l-vâki’ 

bi’t-taleb ketb olundu fî’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve 

semânîn ve elf  (3 Receb 1081 / 16 Kasım 1670). 

Ahmed Efendi bin Bektâş, Seyyid Süleymân Çelebi bin Üveys, Seyyid İbrahîm 

Çelebi bin Seyyid Pîrli, Mehmed Beg bin Velî, Mustafâ Çelebi bin Pîrî, Mahmûd 

Beg ibn Budak, el-Hâc Receb bin ‘Abdurrahman, Berber ‘Alî bin Selîm, Sefer bin 

Selîm. 

 

172-1 Gayri Müslim Teb’adan Cizye Toplama Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân sâmî mekân hükmü oldur ki. 

Tabbaka aslıhü’l-‘âlî hurrire el-fakîr ileyhi sübhânehu ve te’alâ Ahmed bin 

‘Abdulbâkâ el-mevlâ hilâfeti bi-mahkeme-i Mahmûd Pâşâ bi-medîne-i Kostantiniyye 

el-mahmiye. 

Bundan akdem memâlik-i mahrûsede vâki’ Perâkende-i Ermeni ve Anadolu-i 

Rûmî ve Medîne-i Münevvere re’âyâsının her sene üzerlerine edâsı lâzım gelen 

dörder yüz yirmi altışar akçe mîrî maktû’ları ve yâva keferenin üç yüz akçe yava 

cizyeleri ve henüz hadd-i bulûğa ermeyüp on yaşından ziyâde olanlarından nısf 

cizyeleri ve Anadolu’da vâki’ Kıbtiyân tâ’ifesinin cizyeleri ve ta’ife-i Ekrâd Kara 

Yağmurlu ve Ma’rifetlü ve sâyirinin bedel-i ‘avârız ve rüsûmât-ı sâ’ireleri ve Çirmen 

Sancağı’ndan vâki’ yava cizyesi ve Vize ve Kırkkilise Sancaklarında ve Ruscuk 

Kazâsı’nda vâkı’a beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve hâssa ve yava ve kaçgun ve cürm-i 

cinâyet ve bâd-ı hevâ ve hurda mukâta’aları ve tevâbi’i rüsûmâtının senesi yüz otuz 

dokuz yük seksen bin akçeye olup meblağ-ı mezbûrun yirmi bir yük kırk yedi bin altı 

yüz yetmiş iki akçesi merhûm ve mağfûrlehu Sultân Ahmed Hân tâbe serâhunun 

câmi’-i şerîfi vakfına ve dârü’s-sa’âdeye ve mîrî kasâbların yava cizyesi 

tezkerelerine ve ihrâcât-ı sâ’ireye ifrâz olundukdan sonra bâkî kalan yüz on iki yük 
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yetmiş üç bin beş yüz doksan beş akçesi irsâliye olmak üzere bin seksen senesi 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân Ahmed zîde mecduhu ‘uhdesinde iltizâmda olup senesi 

âhir olmağla karîb olmağın hâlâ gerü senesi yüz otuz dokuz yük seksen bin akçeye 

olmak üzere bin seksen bir senesi Muharremi gurresinden kendiye der-‘uhde olunup 

berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet ricâ eylediği ‘arz ve telhîs oldukda mûcibince 

berât-ı şerîfim virilüp ve der-‘uhde olunmak fermânım olmağın mûmâ-ileyh zîde 

mecduhu hakkında mezîd-i ‘inâyet pâdişâhânem vücûda getirüp dahî işbu berât-ı 

hümâyûn sa’âdet makrûnu  virdim ve buyurdum ki mukâta’a-i mezbûrenin iltizâmı 

üslûb-ı sâbık üzere yine senesi yüz otuz dokuz yük seksen bin akçeye olup yirmi bir 

yük kırk yedi bin altı yüz yetmiş iki akçesi ta’yîn olunduğu üzere ihrâcât virilüp ve 

mâ’adâ yüz on iki yük yetmiş üç bin beş yüz doksan beş akçesi irsâliye olup ber-

vech-i nakd kendü yedinden teslîm-i hazîne oluna ve dahî bundan akdem memâlik-i 

mahrûsede vâki’ perâkende-i Ermeni ve Anadolu ve Vilâyet-i Rûm-ili’nde kâr ve 

kisb içün gelen Rûm ve Arnavud ve Bular ve Hırvad ve Trabzon ve Eflak ve Boğdan 

ve sâ’ir yâva keferenin yava cizyeleri ve Ruscuk Kazâsı’nda ve Vize ve Kırkkilise 

Sancaklarında vâki’ beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve hâssa ve yava ve kaçgun ve hurda 

mukâta’aları ve Çirmen Sancağı’nda vâki’ yava cizyesi ve Vilâyet-i Anadolu’ya tâbi’ 

Burusa ve Koca-ili Sancaklarında ve ba’zı kasâbât ve kazâlarda sâkin ve eğer 

mutavattın ve gayr-ı mutavattındır Kıbtiyân tâ’ifesinin cizye ve ispence ve bedel-i 

‘avârız beytü’l-mâl-i ‘âmme ve hâssa ve cürm-i cenâyet ve bâd-ı hevâları ve Ekrâd 

Kara Yağmurlu ve Ma’rifetlü nâmına olanların bedel-i ‘avârızların ve hukûk-ı 

sâ’ireleri ve Kazâ-i İzmir ve Saklı ve Aydın ve Saruhân ve Karasi Sancaklarında olan 

yâva keferesi yava cizyeleri içün kadîmden viregeldikleri doksan altışar akçelerin 

İzmir gümrüğü tarafından ve ihdâs Ermeni ve yava cizyedârı tarafından zabt oluna ve 

Rûm-ili’nde vâki’ Kazâ-i Zehne ve Dırama ve Pirâveşta ve Yaturhisâr ve Çağlayık ve 

Gümülcine ve Yenice ve Nurkub ve Menlek ve Bereketlü ve Kavala ve Ahiçelebi ve 

Dimetoka Kazâlarında ve sol kolun cümlesinde vâki’ olan yâva keferesinin yava 

cizyeleri ve Anadolu’da vâki’ Kütahya ve Karahisâr Sancaklarında vâki’ yava cizyesi 

ve Ermeni ve Anadolu Rûmunun mukâta’aları ve Vilâyet-i Rûm-ili’nde ve 

Anadolu’da ve sâ’ir memâlik-i mahrûsemde vâki’ ve sâ’ir etrâf ve eknâfdan gelen ve 

bir diyârdan âhar diyâra mürûr ve ‘ubûr iden perâkende-i Ermeni ve Anadolu Rûmu 

ve Kayseriyeli ve Vanlı ve Çulhalı ve Bitlis ve ‘Arabgîr ve Tesinli ve Kefeli ve 

Vilâyetli ve Macar ve Boğdan taraflarından ticâret ve kâr ve kisb içün gelen Ermeni 

tâ’ifesinin ve Anadolu Rûmu ve Medîne-i Münevvere re’âyâsının ve Karamanlı ve 

Adana ve Ercisli ve Sivas ve Kayseriye’de kırk altı nefer Ermeni’den mâ’adâsından 

üç yüz altmış akçe maktû’ların ve cihet-i ma’îşet ve gulâmiyesiyle cümle dörder yüz 

yirmi altışar akçe cizyelerin yed-i vâhidden tahsîl ve zabt itdirilüp mefrûzü’l-kalem 

ve maktû’ü’l-kadem serbestlik üzere cem’ ve tahsîl itdirilüp âhardan müdâhale 

olunmaya ve Niğbolu ve Silisre Sancaklarında ancak perâkende-i Ermeni maktû’u ve 

Anadolu Rûmlarının ta’yîn olunan dörder yüz yirmi altışar akçe mîrî maktû’ların 

cem’ ve tahsîl itdirilüp min ba’d âhar yâva kefereye müdâhale itdirilmeye ve 

Medîne-i Münevvere re’âyâsının üslûb-ı sâbık üzere cürm ve cinâyet ve beytü’l-

mâlları zabt oluna geldüğü üzere zabt ve cem’ ve tahsîl itdirilüp min ba’d eğer evkâf-

ı selâtîn ve vüzerâ-yı ‘izâm ve erbâb-ı tîmâr ve zü’amâ ve sâ’ir emlâk zâbitleri 

toprağımızdadır ve yâhûd bunda sâkinlerdir deyu bir vecihle müdâhale eylemeyeler 

ve tâ’ife-i mezbûreden ba’zıları biz Gürcistân’dan ve Haleb ve sâ’ir vilâyetlerden kâr 
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ve kisb içün geldik yine diyârımızda ‘avdet ideriz deyu ve Kayseriye ve Niğde ve 

yâhûd Ya’kûb Çebebi Vakfı’na kayd olunduk ve havâss-ı hümâyûn ve evkâf-ı selâtîn 

defterlüsiyüz ve sâkin olduğumuz yerde cizyelerimiz edâ ideriz ve yâhûd eyledik 

deyu cevâba sâlik olurlar ise kat’â sözlerine ‘amel olunmayup vech-i meşrûh üzere 

maktû’ların cem’ ve tahsîl itdirilüp vechen mine’l-vücûh bir ferde dahl ve ta’arruz 

itdirilmeye ve Ermeni tâ’ifesi 

 

173-1 (Önceki belgenin devâmı) 

Tâ’ifesi ve Anadolu Rûmu ta’yîn olunan maktû’muzu muhassıl-ı emvâl ve 

mübâşirîn olanlara virdik deyu nizâ’ ederler ise kat’â sözlerine ‘amel olunmayup 

mukeddemâ vârid olan hatt-ı hümâyûn sa’âdet makrûn mûcibince fermânım olduğu 

üzere yed-i vâhidden cem’ ve tahsîl itdirile ve bir vecihle kimesneye ‘inâd ve 

muhâlefet itdirilmeye ve dahî tâ’ife-i mezbûreden ba’zıları dergâh-ı mu’allâm 

müteferrikalarından ve çavuş ve zü’amâ ve erbâb-ı tîmâr ve dergâh-ı mu’allâm 

yeniçerileri ve altı bölük halkı ve sâ’ir ‘askerî tâ’ifesinden ve a’yân-ı vilâyetden ve 

ba’zı zî-kudret ehl-i ‘örf tâ’ifesinin evleri ve çiftlikleri ve bağ ve bağçelerinde sâkin 

olmağla üzerlerine edâsı lâzım gelen mîrî maktû’ların aldırmağa mâni’ olurlar ise ol 

makûleleri ism ve resmi ve iştihâr  virdikleri ve sâkin oldukları kasaba ve karye ve 

ze’âmet ve tîmârlarının baş karyeleriyle yazup südde-i sa’âdetime ‘arz ve i’lâm 

eyleyesin ki hilâf-ı emr ve berât ve vaz’ idüp mâlıma gadr ve zarar eyledikleri 

ecilden ze’âmeti karyeleri havâss-ı hümâyûnuma ilhâk olup sâ’ire mûcib-i ‘ibret ve 

sebeb-i nasîhat içün şer’e haklarından geline ve dahî Rum-ili’nde çiftlerin bozup 

ticâret ve kâr ve kisb içün Burusa ve İstanbul ve Üsküdar ve Hâslar ve Edirne ve 

Silivri ve Koca-ili ve İznikmid Sancaklarında ve kazâlarında ve kasâbât ve kurâsında 

tavattun ve eğer gayr-i mutavattın ticâret ve kâr ve kisb içün gelen yâva kefere 

kadîmî olan vatanların terk idüp  varup âhar diyârda oldukları ecilden havâs-ı 

hümâyûnum karyeleri harâb ve mahsûlâtına küllî noksan terettüb eyledükden gayri 

nice evkâf-ı selâtîn ve vüzerâ-yı ‘izâm ve sâ’ir emlâk ve ze’âmet ve tîmâr karyeleri 

bî-hâsıl olmağla yâva kefere kadîmî olan vatanların terk idüp  varup âhar yerlerde 

oldukları ve kâr ve kisb eyledikleri ecilden her birinden üçer yüz akçe yava cizyesi 

ve on yaşında olup hadd-i bulûğa irmeyen Rûm ve Ermeni oğlanlarından hüccet-i 

şer’iye mûcibince nısf cizyelerin ve on yaşından ziyâde olandan temâm cizyelerin 

mîrî içün cem’ ve tahsîl itdirilüp ‘inâd ve muhâlefet itdirilmeye ve Rûm-ili ve 

Adalardan ticâret ve kâr ve kisb içün gelen yâva kefereden vech-i meşrûh üzere üç 

yüz akçe yava cizyelerin cem’ ve tahsîl itdirilüp biz sultânlar ve vüzerâ ve evkâf-ı 

selâtîn ve sâ’ir evkâf ve emlâk karyeleri re’âyâsıyuz ve yâhûd perâkende-i Selânik ve 

Atina ve Ezdin ve Vize ve şahinciyân ve çakırcıyân ve atmacaciyân ve derbendciyân 

ve kasâb ve çobanlarız deyu cizyelerin virmede te’allül ve nizâ’ eylemeyeler ve 

itdirilmeye ve mumcu ve taşcı ve Sinob ve Ürgüb ve Trabzon ve haymânegân-ı 

Üsküdar ve Hâslar ve vezîr-i a’zam ve kapudan pâşâ re’âyâsıyuz deyu cizyelerin 

virmede ‘inâd ve muhâlefet eylemeyüp bi’t-temâm edâ idüp biz henüz geldik ve gerü 

gideriz deyu sözlerine ‘amel olunmaya ve Vize ve Kırkkilise Sancaklarında ve Kazâ-i 

Ruscuk ve Livâ-i Çirmen ve tevâbi’i mukâta’âtı biri biriyle ma’â zabt olunup birinin 

fazlası ol birinin kesrine mahsûb oluna ve Vilâyet-i Anadolu’ya tâbi’ olan 

Hüdâvendigâr ve Koca-ili Sancaklarında vâki’ Kıbtiyân tâ’ifesinin müslümân 
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nâmına olanlarından bedel-i ‘avârız yüz ellişer akçe ve keferesinde üç yüz akçe alına 

ve Ekrâd Kara Yağmurlu ve Ma’rifetlü tâ’ifesinin dahî bedel-i ‘avârızın yüz yirmi 

beşer akçe alına ve tâ’ife-i mezbûrenin beytü’l-mâl-ı ‘âmme ve hâssa ve cürm ve 

cinâyet ve salb ve siyâset ve resm-i bennâk ve ‘âdet-i ağnâm ve sâ’ir bâd-ı hevâları 

üslûb-ı sâbık üzere cem’ ve tahsîl itdirilüp min ba’d mîr-mîrân ve mîr-livâ ve 

voyvodaları ve subaşıları ve adamları ve havâs emînleri ve evkâf-ı selâtîn ve vüzerâ-

yı ‘izâm ve sultânlar ve voyvodaları ve zü’amâ ve erbâb-ı tîmâr ve ocaklık re’âyâsı 

zâbitleri ve âhardan bir ferd dahl ve ta’arruz itdirilmeye ve Galata haymânesinden 

olup mahrûse-i İstanbul’da kâr ve kisb eyleyen yâva kefereden vech-i meşrûh üzere 

cem’ ve tahsîl ve zabt ve tasarruf itdirilmeyüp bir ferde dahl ve ta’arruz itdirilmeye ve 

sene-i sâbıkda mahsûb olan Galata perâkendesi içün dört yüz yirmi bir akçe ve 

Medîne-i Münevvere’ye ta’yîn olunan üç yük kırk bin akçe ve dârü’s-sa’âdeye teslîm 

olundukdan sonra muhâsebesine mahsûb oluna ve Haremeyn-i Şerîfeyn re’âyâsından 

nefs-i Ankara’da vâki’ yüz elli Ermeni ve Kayseriye Kazâsı’nda defterde mukayyed 

olan re’âyâsından hâric bulunanlardan fermân olunduğu üzere sayılup ziyâdesinden 

mîrî maktû’aları alınup bir vecihle nizâ’ itdirilmeye ve dahî mîrî celebler ve kasâblar 

ve kasâb oğlanları ve kazar ve sâ’irlerine yava harâcı virmeyeler deyu emr-i şerîf 

virilüp ba’dehu tâ’ife-i mezbûre her sene eşkâlleriyle beş yüz ‘aded yava cizyesi 

tezkeresi virilüp ve hîn-i muhâsebede deyniye mahsûb oluna mâ’adâsından yava 

harâcı alına deyu sâdır olan fermân mûcibince yava cizyeleri alınup min ba’d 

sürücüler ve kasâblar ve kasâb oğlanları ve celebleriz deyu bir ferde nizâ’ ve 

muhâlefet itdirilmeye ve dahî Burusa’da olan çulhalı ve Halebli ve ‘Acem 

bâzirgânları harâcı virmezler imiş birer ay oturanlardan harâc alınmayup sekiz ay 

oturub harâcı virmeyenlerden yava cizyesi alına deyu mukaddemâ emr-i şerîf virilüp 

lâkin sekiz ay oturanlar dahî biz yakında geldik deyu cevâba sâlik olmalarıyla min 

ba’d ‘özr ve bahâne itdirilmeyüp kadîmden alına geldiği üzere cuhalılardan ve 

sâ’irlerinden lâzım gelen mîrî maktû’ları cem’ ve tahsîl  

 

174-l (Önceki belgenin devâmı) 

İtdirilüp bir vecihle bir ferde ‘inâd ve muhâlefet itdirilmeyüp müstakilen zabt 

itdirile şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar. 

Vasale fî 6 min Muharremü’l-harâm sene 1081 (26 Mayıs 1670). 

 

174-2 Yeniçeri Kethüdâsı Hakkında Fermân 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine dürer-i da’vât-ı 

sâfiyât ve gurer-i teslîmât ve âfiyât ithâfıyla inhâ olunur ki hâliyâ kazâ-i mektûb 

şi’ârınızda vâki’ Konya ve tevâbi’ kavâcîsinde sâkin ve memleketde olan elli bölük 

yoldaşların üzerlerine kethüdâ yeri nasb ve ta’yîn olunmak mu’tâd-ı kadîm olmağla 

ebnâ-i sipâhîden sekizinci bölükde yevmî yirmi beş akçe ‘ulûfeye mutasarrıf olan 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed bin Ahmed zîde kadruhu ocağın emekdârları ve 

her vecihle vasîleri gözleri olmağın varaka-i muhabbet tahrîr ve irsâl ‘izz-i huzûra 

kılınmışdır ‘ind-i şerefü’l-vusûl me’mûldür ki merkûmu hidmet-i mezbûrede 

istimdâm itdirüp taraf-ı âhardan bir ferde müdâhale itdirmeyesiz ve şöyle ki altı 

bölük yoldaşları merkûmu üzerinize kethüdâ yeri bilüp vâki’ olan da’vâ ve nizâ’ınızı 

izn-i şer’-i şerîf vâcibü’t-teşrîf ve ma’rifet-i merkûm bir le gördürüp ‘adem-i itâ’at 



 

 

342 

üzere olmadın be-gâyet ihtirâz üzere olasız ve sen ki kethüdâ yeri zîde kadruhusun ol 

câniblerde olan altı bölük yoldaşları hüsn-i ve zindegânî üzere zabt ve rabt idüp  vâki’ 

olan da’vâ ve nizâ’ımız şer’-i şerîf lâzımü’t-tekrîm bir le gördürüp ‘adem-i itâ’at 

üzere olanları ‘arz-ı i’lâm eyleyesin ve ba’zı levendât tâ’ifesi sipâhî nâmıyla re’âyâyı 

rencîde ve remîde iderler var ise ol makûle olanları dikkat bir le ele getürüp 

üzerlerine lâzım geleni icrâ-yı şer’le eyleyesin ki …… hâl üzere devâm-ı ömr-i 

devlet-i pâdişâhiye müdâvemet ve istikâl üzere olasız bâki dersîn bî-….. tahrîren min 

şehr-i Rebî’ü’l-evvel li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (Rebî’ü’l-evvel 1081 / Temmuz 

1670). 

Vasale fî 20 Rebî’ü’l-âhir sene 1081. 

Mahmûd ağa-yı gurebâ-i yesâr dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Mehmed ağa-yı gurebâ-i 

yemîn dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Ahmed ağa-yı ‘ulûfeciyân-ı yesâr dergâh-ı ‘âlî hâlâ, 

‘Abdurrahman ağa-yı ‘ulûfeciyân-ı yemîn dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Receb ağa-yı silâhdârân 

dergâh-ı âlî hâlâ, Mahmûd ağa-yı sipâhiyân dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

 

Tabbaka aslıhu’l-hatîr hurrire el-‘abdu’l-fakîr Mehmed el-kâdı bi-dârü’nas-ı 

meymene Edirne el-mahmiye ‘afa ‘anhu. 

174-3 Vâkıf Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân sultân-ı tuğrâ-yı garrâ budur ki. 

Medîne-i Konya’da vâki’ merhûm ve mağfûr lehu Mahmûd Pâşâ-yı Velî 

Evkâfı’ndan yevmî bir akçe vazîfe Alaca Han tevliyeti bundan akdem işbu dârende-i 

fermân-ı hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî el-Hâc Mustafâ zîde kadruhunun 

üzerinde iken âhardan dahl olunmağıla hidmet-i vakfa mecd ve sâ’î ve hanın …lerin 

kendü mâlı ile ta’mîr ve termîm eyledüğünü hüccet-i şer’iyesi olup harc eyledüğü 

akçesin vakfa teberru’ idüp  hidmeti sebkat itmeğin müceddeden kendüye tevcîh 

olunup berât-ı şerîfim virilmek ricâ eylemeğin hakkında mezîd-i ‘inâyet-i 

pâdişâhânem zuhûra getürüp iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izz-i ve’t-

temkîn mu’temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi’l dârü’s-sa’âdetim ağası olup evkâf-ı 

mezbûre nâzırı olan ‘Abbâs Ağa dâme ‘uluvvuhunun ‘arzı mûcibince bin seksen bir 

Rebî’ü’l-ûlâsının gurresinden müceddeden tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn ‘izzet 

makrûnu  virdim ve buyurdum ki merkûm el-Hâc Mustafâ zîde kadruhu varup vakf-ı 

mezbûra kemâkân mütevelli olup hidmet-i lâzımesin mer’î ve mü’eddî kaldıkdan 

sonra ta’yîn olunan yevmî bir akçe vazîfesin vakf-ı mezbûr mahsûlünden alup 

mutasarrıf ola ol bâbda efrâd-ı ferîd ve hiç dâhil ve ta’arruz kılmayup mâni’ ve 

müzâhim olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’r-

râbi’ şehr-i Rebî’ü’l-âhir li-sene ihdâ ve semânîn ve elf (4 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 21 

Ağustos 1670). 

Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 18 min Cemâziye’l-ûlâ sene 1081. 

 

175-1 Zirâ’atçılar Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-ınüslimîn 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 
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bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu tevkî’-i 

refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki kazâ-i mezbûrda müteveffâ Keykâvus kızı 

Fâtıma Hatun Zâviyesi’nin meşrûtiyet üzere berât-ı şerîfimle mütevellisi olan 

İbrahîm zîde kadruhu mahrûse-i Edirne’de der-sa’âdetime ‘arz-ı hâl idüp kazâ-i 

mezbûrda Sahrâ Nâhiyesi’nde vâki’ Husuroğlanı dimekle ma’rûf karyenin mümtâz 

ve mu’ayyen sınuru dâhilinde kadîmden ‘öşrü kuva içün alınagelen yerlerde hâsıl olan 

tereke kable’l-mîrî vakf içün ta’şîr olunup ‘öşrü vakfa alındıkdan sonra zirâ’atçiler 

mîrî ile tansîf olunmak üzere defter-i cedîd-i hâkânîde mestûr olup ve hilâf-ı defter 

te’addî olunmaya deyu müte’addid evâmir-i şerîfimle dahî virilmişiken hâlâ Suğla 

emîni olan Ca’fer hilâf-ı inhâ almak emrim vardır deyu defter-i cedîd-i hâkânîde hâsıl 

yazıldığın üzere ‘öşrün aldırmağa mâni’ olup vakfa küllî gadr eylemişdir deyu 

bildirüp defter-i cedîd-i hâkânîde kayd olunduğu ta’şîr alınup hilâf-ı kânûn ve defter 

kimesneye te’allül ve nizâ’ itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eyledüğü 

ecilden defter-i hâne-i ‘âmiremde mahfûz olan defter-i mufassala mürâca’at 

olundukda vakf-ı mezbûr toprağında ba’de’l-‘öşr suğla vâki’ olsa nısf hisse-i 

hümâyûn ve nısf re’âyânın olur ve kıraç olsa sülüsânı re’âyân ve süsülü hisse-i 

hümâyûn zabt ve edâ olunup deyu mestûr ve mukayyed bulunmağın imdi kânûn ve 

defter mûcibince ‘amel olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp  dahî südde-i sa’âdetimde ihrâc 

olunup vakf-ı mezbûr mütevellisi olana virilen mühürlü sahîh ve cedîd defter-i 

hâkânî sûreti mûcibince vakf-ı mezbûr toprağında zirâ’at olunup hâsıl olan terekenin 

‘öşrün ahz ve kabz itdirüp hilâf-ı kânûn ve defter suğla hâsları voyvodalarına te’addî 

ve tecâvüz itdirmeyesiz şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın tahrîren fî’l-

yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn şehr-i Saferi’l-hayr sene ihdâ ve semânîn ve elf (29 Safer 

1081 / 18 Temmuz 1670). 

Vasale fî gurre-i Rebî’ü’l-âhir sene 1081. 

 

175-2 Cizyedârlar Hakkında Fermân 

Mutâbık-ı li-aslıhü’l-hatîr hurrire el-fakîr ileyhi te‘âlâ Hasan ibn el-Hâc Velî el-

kâdı bi-medîne-i Karahisâr-ı Sâhib. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me’âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Karahisâr-ı Sâhib 

Sancağı’nda vâki’ olan kâdılar zîde fazluhum ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Karahisâr-ı Sâhib mütesellimi (boşluk) ağa zîde kadruhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn 

vâsıl olıcak ma’lûm ola ki Bektâş zîde kadruhu hâlâ der-sa’âdetime ‘arz-ı  hâl  idüp   

zikr  olunan  kâdılıklarda ve tevâbi’inde vâki’ olan âhar diyârdan gelüp kâr ve kisb 

üzere olan hâric ez-defter ve perâkende Medîne-i Münevvere re’âyâsı ve yâve 

Ermeni ve Anadolu Rûmîlerinin bin seksen bir senesine mahsûb olmak üzere yava 

cizyeleri tahsîline emr-i şerîfim ile me’mûr olup ber-mûcib-i emr-i şerîf cizye 

kadîmden bu âna değin livâ-i mezbûr cizyedârı olanlar cem’ ve tahsîl idegelmişler 

iken hâlâ Kayseriye ve Kırşehri cizyedârı olanlar Kesikköprü nâm mahale adam 

gönderüp hâric ez-defter yâva kefereye kâğıd virüp bundan mâ’adâ livâ-i mezbûreye 

gelen yâve kefereye dahî dalh idüp ve hâric ez-defter olan yâve kefereden cizyesi 

taleb olundukda biz kağıd aldık deyu cizyelerin virmekde te’allül eylemeleriyle hâlâ 

mîrîye gadr ve şart-ı iltizâmca ziyâde kesr ve zarar terettüb olmuşdur deyu bildirüp 

elinde olan emr-i şerîf mûcibince ma’rifet-i şer’le cem’ ve tahsîl itdirilüp ol vecihle 
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bir ferde te’allül ve nizâ’ ve muhâlefet ittdrilmemek bâbında emr-i şerîf virilmek ricâ 

eylediği ecilden imdi şer’ ve kânûn üzere ‘amel olunmak fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda husûs-ı mezbûra mukayyed olup göresin fî’l-

vâki’ kaziyye didiği gibi ise ol takdîrce mübâşir-i mezbûrun eline verilen emr-i 

şerîfim mûcibince târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere lâzım gelen yâva cizyelerin 

ma’rifet-i şer’le cem’ ve tahsîl itdirüp biz kağıd aldık deyu mukeddemâ virilen emr-i 

şerîfe muhâlif kimesneye te’allül ve nizâ’ itdirmeyesiz mâl-ı mîrînin tahsîline mâni’ 

olanları men’ ve def’ eyleyesin memnû’ olmayanları ism ve resmi ile yazup bilidirüp 

emr-i âhar irsâline muhtâc eylemeyesin cânib-i mîrîye gadr ve zarar olmakdan ve 

hilâf-ı şer’ ve kânûn zulm ve te’addîden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız. 

Vasale fî Selh-i Rebî’ü’l-âhir sene 1081 (2 Ağustos 1670). 

 

176-1 Vakıf Görev Berâtı 

Tabbaka aslıhu’l-hatîr nemekahü’l-‘abduhi’l-fakîr ileyhi te’âlâ Süleymân bin 

‘Alî el-mevlâ en-nâib-i bi-mahkeme-i Tophâne ‘afâ ‘anhu. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân sâmî mekân sultân-ı tuğrâ-yı garrâ cihân sitân-ı hâkânî 

hükmü oldur ki. 

İşbu dârende-i fermân-ı hümâyûn meserret makrûn kıdvetü’l-emasâl ve’l-akrân 

Derviş Çelebi zîde kadruhu hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp 

Medîne-i Konya’da vâki’ Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî kuddise sırrıhü’l-

‘azîzin evkâfının tevliyeti kendüye virilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin mûmâ-ileyh 

müteveffâ Şeyh Hüseyin Efendi’nin kebîr oğlu olup mahal ve müstehak olmağla 

iftihârü’l-havâs el-mütekarribîn dârü’s-sa’âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı 

olan ‘Abbâs Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arzı mûcibince meşrûtiyet üzere bin seksen senesi 

Martı ibtidâsından yevmî kırk akçe vazîfe ile evkâf-ı mezbûra mütevelli nasb idüp bu 

berât-ı sa’âdet âyât ve behcet gâyâtı virdim ve buyurdum ki mûmâ-ileyh Derviş 

Çelebi zîde kadruhu varup evkâf-ı mezbûreye meşrûtiyet üzere mütevelli olup ber-

mûcib-i şart-ı vâkıf edâ-yı hidmet eyledikden sonra ta’yîn olunan yevmî kırk akçe 

vazîfesin evkâf-ı mezbûr mahsûlünden alup mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı âhardan 

bir ferd dahl ve ta’arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren 

fî’l-yevmi’l-‘ışrîn min Cemâziye’l-âhir li-sene semânîn ve elf (20 Cemâziye’l-âhir 

1080 / 15 Kasım 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 29 Saferi’l-hayr sene 1081. 

 

176-2 Cizye Toplanması Hakkında Fermân 

Tabbaka aslıhu’l-hatîr nemekahü’l-fakîr ileyhi te’âlâ Hâfız Mehmed el-

kâdı’asker-i Anadolu el-mâmûre ‘afâ ‘anhu. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în Mevlânâ Konya kâdısı zîde fazluhu tevkî’-i refî’-

i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki Konya’da âsûde fazlü’l-‘ârifîn ve zehrü’l-
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vâsılîn Hazret-i Mevlânâ kuddise sırruhü’l-‘azîzin evkâfı mütevellisi olan kıdvetü’s-

sülehâi’s-sâlikîn Derviş zîde selâhu hâlâ der-sa’âdetime ‘arz-ı hâl idüp nefs-i 

Konya’da vâki’ iki yüz otuz üç cizye hânelerinin mîrî cizyeleri mâl-ı mîrîye noksan 

gelmemek üzere vakf-ı mezbûr mütevellisi yedinden cem’ ve tahsîl oluna gelmeğin 

bin seksen senesine mahsûb olmak üzere cem’ ve tahsîl itdirilüp mütevelli-i sâbıkı 

dahl ve ta’arruz itdirmeyüp ve târîh-i mezbûrun cizyesi mâlından tahsîl eylediği var 

ise gerü red ve teslîm-i hazîne itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ iderim 

deyu bildirdiği ecilden imdi her sene mütevellisi yediyle teslîm-i hazîne oluna 

gelmekle gerü mütevellisi yediyle tahsîl ve teslîm-i hazîne itdirilmek fermânım 

olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere 

‘amel idüp  dahî ol mikdâr cizye hânesinin cizyeleri mâlı her sene ‘azîz-i mûmâ-

ileyhin mütevellisi yediyle tahsîl ve teslîm-i hazîne olunup gelmekle mukaddemâ 

virilen berât ve defter mûcibince bin seksen senesine mahsûb olmak üzere mütevelli-

i mezbûra ma’rifet-i şer’le cem’ ve tahsîl ve teslîm-i hazîne itdirüp mütevelli-i sâbıkı 

dahl ve ta’arruz itdirmeyesin ve târîh-i mezbûrun cizyesi mâlından mütevelli-i sâbıkı 

bir sene kabz almış ise gerü kendüden tahsîl ve mütevelli-i mezbûra kabz itdirüp 

hilâf-ı emr-i şerîf te’allül ve nizâ’ itdirmeyesiz husûs-ı mezbûr içün emr-i âhar 

irsâline muhtâc eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız tahrîren fî’l-

yevm-i sâlis şehr-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene semânîn ve elf  (3 Zî’l-hicce 1080 / 24 

Nisan 1670). 

Be-makâm-ı Selanik el-mahrûse.  

Vasale fî 29 Saferi’l-hayr sene 1081.  

 

177-1 Tezkere Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hak ale’l-halk-ı ecma’în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în Mevlânâ Konya kâdısı zîde fazluhu hazîne-i 

Karaman tezkere-i dîvân vâsıl olıcak ma’lûm ola ki taht-ı kazâ-i ‘adâlet şi’ârlarında 

vâki’ kadîmî güherçili kârhânesinde güherçile tabhı lâzım ve mühim olup bin seksen 

senesine mahsûb olmak üzere işbu bin seksen senesinde tabhı lâzım gelen 

güherçilenin tabhı içün mahmiye-i Konya’da kâim-makâmımız olan fahrü’l-akrân 

Mahmûd Ağa ta’yîn ve tezkere-i dîvân tahrîr ve irsâl-i huzûr kılındı lede’ş-şerefi’l-

vusûl vech-i meşrûh üzere bin seksen senesine mahsûb olup bin seksen senesinde 

lâzım gelen güherçile tabhını muzbûr Mahmûd Ağa’ya defter-i zemâneye mübâşeret 

ve mu’tad-ı kadîm ve olıgeldiği üzere taht-ı kazâ-i adâletinde lâzım gelen odun ve 

sâ’ir levâzımı her ne ise mu’tâd-ı kadîm ve olıgeldiği minvâl üzere tahsîl ve ihzâr 

itdirilüp kânûn-ı kadîm ve şer’-i şerîfe mugâyir mezbûra hilâf-ı ‘ade te’allül ve 

muhâlefet itdirilmeyüp umûr-ı mühimm-i pâdişâhîde mu’âvenet ve mesâ’î-i cemîlleri 

masrûf buyurula tahrîren fî evâhir-i şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene semânîn ve elf 

(20-29 Şevvâl 1080 / 13-22 Mart 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 26 Saferi’l-hayr 1081. 
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177-2 Voyvoda Hakkında Fermân 

Tabbaka aslıhu’s-sultânî bilâ ziyâde ve’n-noksân nemekahü’l-fakîr ileyhe 

subhânehu ve te‘âlâ Hüseyin el-mevlâ hilâfeti bi-kazâ-i İn-suyu ‘afâ ‘anhu.  

Sûret-i emr-i şerîf-i ‘âlîşândır. 

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 fezâiluhu ve 

kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’denü’l-fazl ve’l-kelâm (boş) kâdıları zîde fazluhum 

tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki ve düstûr-ı mükerrem müşîr-i 

mufahham nizâmü’l-‘âlem bi’l-fî’l tuğra-yı şerîfim hidmetinde vezîrim pâşâ 

edâmallahü te‘âlâ iclâluhunun hâsları karyelerinden taht-ı kazânızda vâki’ (boş) ve 

tevâbi’ karyelerinin bi’l-fi’l voyvodası olan dârende-i fermân vâcibü’l-ezmân 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Süleymân zîde kadruhu sütte-i sa’âdetime ‘arz-ı hâl idüp  

müşârün-ileyhin hâsları karyeleri min külli’l-vücûh serbest iken hâlâ beglerbegisi ve 

sancakbegi ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâ’ifesi taraflarından rüsûm-ı serbestisine dahl 

olunduğun bildirüp imdi vüzerâ-yı ‘izâm hâsları karyelerin mefrûzü’l-kalem ve 

maktû’ü’l-kadem serbest olmak kânûn-ı mukarrerdir buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

müşârûn-ileyhin voyvodası vardıkda havâss-ı mezbûr karyelerinin resm-i cürm ve 

cinâyet ve resm-i ‘asûsâne ve kul ve câriye müjdegânesine ve sâyir bâd-ı hevâsına 

beglerbegi voyvodaları ve sancakbegi ve subaşıları ve mütesellimleri ve alaybegi ve 

zü’amâ ve erbâb-ı tîmâr ve çeribaşı ve çeri sürücüleri ve ümenâ ve ‘ummâl ve nâzır 

ve nuzzârdan ve sâ’ir iş erlerin ve gayriden muhâsılın hiç bir ferde dahl ve ta’arruz 

itdirmeyesin müşârün-ileyhin voyvodasına ahz ve kabz itdiresin anın gibi yazılup 

re’âyânın birinden cürm-i galîz sâdır olup bi-hasebi’ş-şer’i’ş-şerîf salb ve siyâset ve 

yâhûd kâti’-i ‘uzva müstehak oldukda hükm-i kâdı lâhık olup hüccet-i şer’iye 

virildikden sonra mücrime günâh sâdır olduğu mahallinde siyâsete me’mûr olanlara 

şer’le lâzım geleni mûmâ-ileyhin voyvodası ma’rifetiyle icrâ itdirdüp ve hâric-i 

kazâya alup gitmek komayup ve bedel-i siyâset deyu bir akçe ve bir habbe 

aldırmayasın ve dahl olunup müşârûn-ileyhe ‘âyid olan rüsûm-ı serbestiyetinden 

kimesnesine şart etmiş ise ba’de’s-sübût hükm idüp  bî-kusûr alıviresin şöyle bilesin 

ve ba’de’n-nazar bu hükm-i hümâyûnumu müşârün-ileyhin voyvodasının elinde ibkâ 

idüp ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın tahrîren fî evâil-i şehr-i Muharremi’l-harâm li-

sene ihdâ ve semânîn ve elf (1-10 Muharrem 1081 / 21-30 Mayıs 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 15 Rebî’ü’l-âhir sene 1081. 

 

178-1 Yeniçerilerin Teftîşi Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu ve 

kıdvetü’l-‘ulemâi’l- muhakkıkîn ‘umdetü’l-fezâ’il ve’l-müdakkıkîn mevlânâ Konya 

mütesellimi zîde fazluhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki Dîvle 

Kazâsı sâkinlerinden Zülfü nâm şerîfe dergâh-ı mu’allâma ‘arz-ı hâl idüp bu Dîvle 

Kazâsı sâkinlerinden Halîl nâm kimesnenin menkûhası değil iken mezkûr Halîl 
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hâliyâ Dîvle Kâdısı olan Receb nâm kâdı ile yek-dil ve mücerred nâmzedimizdir 

deyu da’vâ ve müdde’âsı sâbit olmadın kâdı-ı mezbûr nikâh ve hükm itdim deyu 

mezbûrenin ellerinden bend ve mezkûr Halîl’e teslîm etmekle mezkûr dahî cebr ve 

ikrâh ile menziline götürüp bikrin izâle ve habs idüp  ziyâde zulm ve te’addî ve fesâd 

eyledikde ve bu bâbda Şeyhü’l-İslâmdan müte’addid fetvâ-yı şerîfe ve hüccet-i 

şer’iyesi olduğun bildirüp mûcibince şer’le görülüp icrâ-yı hak ve kâdı-i mezbûrun 

keyfıyet-i hâli âsitâne-i sa’âdetime ‘arz ve i’lâm olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin vech-i meşrûh üzere şer’le görülmek emrim olmuşdur buyurdum ki dergâh-ı 

‘âlî yeniçerileri gediklerinden otuz ikinci bölükde Süleymân Beşe nâm gediklü 

hükm-i şerîfimle (boş) vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp  

dahî ihzâr-ı husamâ kılup mukeddemâ bir def’a şer’le görülüp fasl olunmuş değil ise 

temâm hak ve ‘adl üzere teftîş ve tefahhus ve bu bâbda olan fetvâ-yı şerîfim ve 

hüccet-i şer’iyesine nazar idüp  göresin mezkûr Halîl mezbûru rızâsı ve velîsi 

ma’rifetiyle tezvîc etmiş olmayup fî’l-vâki’ ‘arz olduğu üzere ise ol bâbda muktezâ-

yı şer’-i kavîm ve da’vâsınâ mutâbık fetvâ-yı şerîfe ve mazmûn-ı muvâfık-ı şer’-i 

şerîfe olup ‘alâ vechi’l-hükm sâbit ve zâhir olan hüccet-i şer’iyesi mûcibince ‘amel 

idüp  dahî ba’de’s-sübût şer’le icrâ-yı hak itdikden sonra bu makûle fesâdı iden 

mezbûr muhtâc-ı ‘arz olanlardan ise üzerine sübût bulan mevâddın sûret-i sicilleriyle 

vukû’u üzere yazup ‘arz eyleyesin ki sonradan hakkında fermân-ı şerîfim bu vecihle 

sâdır oldu ise mûcibiyle ‘amel oluna ve kâdı-i mezbûrun dahî keyfiyet hâlin şer’le 

teftîş ve vukû’u üzere yazup dergâh-ı mu’allâma ‘arz ve i’lâm eyleyesiz min ba’d 

şer’-i şerîfe ve fetvâ-yı münîfe ve hüccet-i şer’iyeye ve emr-i hümâyûnuma muhâlif 

kimesneye iş itdirmeyesiz kazıyyede medhâli olmayanları dahl itdirmeyüp husûs-ı 

mezbûre içün tekrâr emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe 

i’timâd kılasız tahrîren fî evâil-i şehr-i Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (1-

10 Zî’l-ka’de 1080 / 23 Mart- 1 Nisan 1670). 

Be-makâm-ı Selanik el-mahrûse. 

Vasale fî 20 min Muharremi’l-harâm sene 1081. 

 

178-2 Cebeci Zabi’tinin Mektûbu 

Cebeciler zabtı içün kethüdâ yerine mektûbdur. 

Mefharü’l-emâsil ve’l-akrân nefs-i Konya kethüdâ yeri zîde kadruhu ba’de’t-

tahiyât ve’s-selâm bi’l-‘izz ve’l-ikrâm inhâ ve i’lâm olunur ki hâmil-i varaka-i 

muhabbet dergâh-ı mu’addelet ‘unvân cebecilerden otuz ikinci bölükde 

‘Abdurrahman Beşe ve Ahmed Beşe ve Hasan Beşe nâm yoldaşlar sılâ-i rahm içün 

izin taleb itmeğin mezbûrlara icâzet virilüp merâhil ve menâzilde hilâf-ı şer’-i şerîf ve 

mugâyir-i kânûn mezbûrları bir ferd rencîde itmeyüp ve ol tarafda düşen mesâlihlerin 

umûr-ı şer’le cenâbınız görüp bir vecihle mu’âyenet etmenize memnûn oluruz bâkî 

‘izz ve rıf’at sermedî bâd bi-rabbi’l-‘ibâd tahrîren fî 12 C. 1081 (12 Cemâziye’l-âhir 

sene 1081 / 27 Ekim 1670). 

Vasale 14 Receb sene 1081. 
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179-1 Cizyedârlar Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu ve 

kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’denü’l-fazl ve’l-kelâm (boş) ve (boş) ve (boş) 

kâdıları zîde fazluhum tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki iftihârü’l-

havâs ve’l-makarrebîn dârü’s-sa’âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan ‘Abbâs 

Ağa dâme ‘uluvvuhu hâlâ der-sa’âdetime ‘arz gönderüp Kayseriye’de vâki’ Medîne-i 

Münevvere şerefallahu te‘âlâ evkâfı re’âyâsından kırk altı nefer Ermeni tâ’ifesi min 

külli’l-vücûh serbest olup taraf-ı âhardan bu âna değin dahl olunmak îcâb eylemez 

iken ve yâva cizyedârlarının yedlerinde olan evâmir-i şerîfelerde evkâf-ı mezbûrun 

kırk altı nefer re’âyâsın rencîde olunmayalar deyu fermân olunmuşdur hâlâ yâva 

cizyedârı olanlar kâdısı ile bölük olup zikr olunan Ermeni tâ’ifesinde hilâf-ı şer’ ve 

kânûn fuzûlen yüz otuz guruşların alup evkâf-ı mezbûre mahsûlüne gadr ve zarar 

terettüb olmayup yâva cizyedârı men’ ve def’ olunup vakf-ı mezbûr re’âyâsından 

hilâf-ı şer’ ve kânûn fuzûlen aldığı ol mikdâr ‘arzla ma’rifet-i şer’le geri alıvirilmek 

bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâsına i’lâm eylemeğin imdi şer’ ve kânûn üzere 

‘amel olunmak fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda 

sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî göre fî’l-vâki’ kazıyye i’lâm olunduğu üzere 

ise ve mezbûrlar Kayseriye’de olan kırk altı Medîne-i Münevvere Evkâfı 

re’âyâsından olup hâric ez-defter değiller ise takdîrce cizyedârın elinde olan emr-i 

şerîfde tasrîha olunan kırk altı nefer evkâf-ı mezbûr re’âyâsından yava cizyesi 

talebiyle hilâf-ı şer’ ve kânûn ve mugâyir-i emr-i hümâyûn rencîde ve remîde 

itdirmeyüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Rebî’ü’l-evvel li-sene semânîn ve elf (27 Rebî’ü’l-evvel 1080 / 25 Ağustos 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 16 min Muharremi’l-harâm sene 1081. 

   

179-2 Mal-ı Mîrî İçin Mektûb 

Sizler ki ifrâz-ı Zü’l-kadriye tâbi’ Redleb’de sâkin İtmilü ve Denizlü 

Anamaslusu ve Kızılköşekapu Anamaslusu mer’iyet ve sâyir perâkende olan 

re’âyâlar inhâ olunur ki işbu bin seksen senesine mahsûb olmak üzere havâss-ı şerîfe 

‘âyid olanların edâsı lâzım gelen mâl-ı mîrînin tasnîle tarafımızdan Yahyâ Ağa ve 

Cündî Mustafâ Kethüdâ gönderilmişdir vardıkda gerekdir ki oralarında edâsı lâzım 

gelen mîrîyeyi müşârün-ileyhe virüp yedinden memhûr temessük alup bir dürlü ‘inâd 

ve muhâlefet eylemeyüp ber-mûcib-i mektûb ‘âmil olasız sene târîh el-mezbûr. 

‘Alî ağa-yı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale 7 min Saferi’l-hayr sene 1081. 

 

179-3 Câmi’ Görevi Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükm oldur ki. 
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Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn Konya kâdısı mevlânâ 

Mustafâ zîdet fezâ’iluhu südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp mahmiye-i Konya’da 

vâki’ kutbü’l-‘ârifîn ve zehrü’l-vâsılîn Şeyh Sadreddîn nûrullahu merkaduhu câmî’-i 

şerîfinde yevmî bir akçe vazîfe ve senevî bir hisse galle ile bevvâb olan Hâcı 

‘Abdurrahman fevt olup yeri mahlûl olmağla râfi’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî 

Seyyid Mustafâ içün mahal ve müstehakdır deyu tevcîh olunmak bâbında ‘inâyet 

ricâsına ‘arz itmeğin fevti vâki’ ise tevcîh idüp bu berât-ı sa’âdet âyât ve behcet 

gâyâtı  virdim ve buyurdum ki ba’de’l-yevm mezkûr varup câmi’-i mezbûrda 

müteveffâ-yı merkûm yerine bevvâb olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer’î ve 

mü’eddî kıldıkdan sonra ta’yîn olunan yevmî bir akçe vazîfe ve senevî bir hisse 

galleye mutasarrıf olup ol bâbda efrâd-ı efrîdeden hiç ehad mâni’ ve dâfi’ olmayup 

dahl ve ta’arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî 

evâhir-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene ihdâ ve semânîn ve elf (1-10 Muharrem 1081 

/ 21-30 Mayıs 1670). 

Be-makâm-ı  Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 29 Rebî’ü’l-evvel sene 1081. 

 

180-1 Tîmâr Hakkında Tezkere 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu hazîne-i 

Karaman’dan tezkere-i divân vâsıl olıcak ma’lûm ola ki bin seksen bir senesine 

mahsûb olup seksen senesi güherçilesi tabhına harc ve sarf olmak üzere taht-ı kazâ-i 

‘adâlet şi’ârınızda Sahrâ Nâhiyesi’nde vâki’ tîmârdan ma’zûl sipâhî ve sipâhî-

zâdegân ve bîrûniyân ve zâviyedârân ve derbendci ve köprücü ve ‘abd-ı mu’tak ve 

hâric ez-defter ve tekyenişîn ve eşkinci ve mu’âfât tâ’ifeleri gelib (boş) on sekiz gün 

güherçile kârhânesine hidmet idüp hidmete iktidârı olmayanların on sekiz günlük 

bedel-i hidmetlerin cem’ ve tahsîl olunmak lâzım ve mühim olmağın divân-ı 

tezkeresin tahrîr olunup istihdâm kullarından kıdvetü’l-emasâl ve’l-akrân (boş) ağa 

zîde kadruhu ta’yîn ve irsâl olundu vusûlünde gerekdir ki vech-i meşrûh üzere 

tahammül-i kazâ-i ‘adâlet şi’ârınızda Sahrâ Nâhiyesi’nde vâki’ tîmârdan ma’zûl 

sipâhî ve sipâhî-zâdegân ve bîrûniyân ve zâviyedârân ve derbendci ve köprücü ve 

‘abd-ı mu’tak ve hâric ez-defter ve tekyenişîn ve eşkinci ve mu’âfât tâ’ifelerin gelüp 

on sekiz gün güherçile kârhânesine hidmet idüp hidmet-i iktidârı olmayanların on 

sekiz günlük bedel-i hidmetleri mezbûr (boş) ağa zîde kadruhuya mikrâr-ı kadîm 

üzere cem’ ve tahsîl ve ahz ve kabz itdirüp hilâf-ı şer’-i şerîfe ve mugâyir-i kânûna 

müte’allık iş itdirmeyesiz tahrîren fî evâil şehr-i Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe sene 1081 (1-10 

Zî’l-ka’de 1081 / 12-21 Mart 1670). 

Kemâl Beg. 

Vasale fî 6 min Muharremi’l-harâm sene 1081. 

 

180-2 Câmi’ Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân-ı hâkânî budur ki. 
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Kıdvetü’n-nüvvâb ve’l-müteşerri’în Konya Kazâsı’nda nâ’ibü’ş-şer’ olan 

Mevlânâ Mehmed zîde ‘ilmuhu südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp kazâ-i 

mezbûrda vâki’ mütevveffâ Şeyh ‘Osmân Rûmî Evkâfı’nda yevmî bir buçuk akçe 

vazîfe ile cüzhân olan râfî’-i tevkî’-i refi’ü’ş-şân-ı hâkânî Ahmed Halîfe’nin 

hidmetinde kusûru ve ‘azli îcâb ider hâli yok iken ‘İvaz nâm kimesne hitâf-ı inhâ bir 

tarîkile berât ittdrüp gadr etmekle mezbûr ref’ olunup mezkûra ibkâ ve mukarrer 

kılınmak bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin ve sadaka idüp  bu berât-ı hümâyûn 

meymenet makrûnu virdim ve buyurdum ki ba’de’l-yevm mezbûrûn zikr olunan cüz-i 

şerîfe mutasarrıf olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer’î ve mü’eddî kıldıkdan sonra 

ta’yîn olunan yevmî bir buçuk akçe vazîfesine mutasarrıf ola ol bâbda ref’ olunan 

mezbûr ve taraf-ı âhardan bir ferd mâni’ ve dâfi’ olmayup dahl ve ta’arruz kılmaya 

şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fi evâhir-i şehr-i Zî’l-hicce sene 

semânîn ve elf (20-29 Zî’l-hicce 1080 / 11-20 Mayıs 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale 6 min Saferi’l-hayr sene 1081. 

   

180-3 Câmi’ Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükm oldur ki. 

Konya’da vâki’ merhûm Sultân ‘Ala’eddîn Câmi’-i Şerîfi’nde yevmî bir akçe 

ve senevî bir hisse galle ile bir cüz-i şerîf tilâvet iden Yûsuf bin Mehmed kendü hüsn-

i rızâsıyla fâriğ olup yerine sulbî oğlu işbu râfi’i tevkî’-i refî’-i hümâyûn Mehmed 

Halîfe her vecihle lâyık ve mahal ve müstehak olmağın tevcîh olunup berât-ı 

hümâyûn virilmek bâbında kâdısı akzâ kuzâtü’l-müslimîn Mevlânâ ‘Abdurrahîm ‘arz 

itmeğin sadaka idüp  bu berât-ı hümâyûnu  virdim ve buyurdum ki varup mezbûr 

Mehmed Halîfe babası yerine cüz-hân olup hidmet-i lâzımesin mü’eddî kıldıkdan 

sonra yevmî bir akçe ve senevî bir hisse galle ile mutasarrıf olup vâkıfın rûhu içün ve 

devâm-ı ‘ömr ve devletim içün du’âya müdâvemet göstere şöyle bileler ‘alâmet-i 

şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî evâhir Cemâziye’l-âhir sene sitte ve sittîn ve elf (20-

29 Cemâziye’l-âhir 1066 (15-24 Nisan 1656). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse.  

Vasale fî 27 Rebî’ü’l-evvel sene 1081. 

 

181-1 Cizye Toplanması Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâiluhu tevkî’-i 

refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki memâlik-i mahrûsumda vâki’ perâkende 

Ermeni maktû’u ve Anadolu Rûmu ve perâkende-i Medîne-i Münevvere re’âyâsının 

maktû’aları ve yâva keferenin yava cizyeleri cem’ine  me’mûr olan Ahmed zîde 

mecduhu ordu-yı hümâyûnuma mühürlü tezkere gönderüp kazâ-i mezbûra âhar 

diyârdan gelüp kâr ve kisb iden hâric ez-defter perâkende Ermeni maktû’ ve sâyir 

yâva keferenin yava cizyelerin tahsîli şart-ı iltizâmıma dâhil olmağla bin seksen bir 

senesinde mahsûb olmak üzere dahî kadîmden olıgeldiği üzere cem’ ve tahsîl 

itdirmek içün tarafımdan (boş) nâm kimesneye der-‘uhde idüp vakt ve zemânıyla 
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cem’ ve tahsîl itdirilmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâ eylediği ecilden imdi 

zemânı geldikde kadîmden olıgeldiği üzere tahsîl itdirilmek fermânım olmuşdur 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle mübâşir-i mezbûr vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere ‘amel idüp dahî kazâ-i mezbûra âhar diyârdan gelüp kâr ve kisb idüp ve bir 

diyâra dahî mürûr ve ‘ubûr iden hâric ez-defter perâkende Ermeni ve Anadolu Rûmu 

ve Kayseriyeli ve Vanlı ve sâyir gelüp ticâret ve kâr ve kisb idüp perâkende Ermeni 

ve Anadolu Rûmu ve perâkende Medîne-i Münevvere re’âyâsının ve Karaman ve 

Adana ve Erceli ve Sivas ve Kayseriye’de olan kırk altı nefer Ermeni’den 

mâ’adâsından üçer yüz altmış akçe ve cihet-i ma’îşet ve gulâmiyesiyle cem’an 

dörderyüz yirmi akçe mektû’aları bir senede üzere dahî cem’ ve tahsîl itdirüp 

kimesneye te’allül ve nizâ’ itdirmeyesiz ve zikr olunan perâkende Ermeni ve 

Anadolu Rûmu ve Medîne-i Münevvere re’âyâsından gayri kazâ-i mezbûra âhar 

diyârdan gelüp kâr ve kisb iden hâric ez-defter yâva kefere ve mutavattın ve gayr-i 

mutavattın eğer Rûm ve Arnavud ve Bulgar ve Sırp ve sâyir birer her birinden kâr ve 

kisb bir maktû’sunda üçer yüz akçe yava cizyelerin ve on yaşında olup kâr ve kisb 

iden Ermeni ve Rûm oğlanlarından hüccet-i şer’iye mûcibince nısf cizye ve on 

yaşından ziyâde olup şer’an cizyeye müstehak emred ve mürâhık olanlarından 

temâm yava cizyelerin tahsîl itdirüp kimesneye ‘inâd ve muhâlefet itdirmeyesiz ve 

bi’l-cümle tâ’ife-i mezbûreden eğer Rûm ve Arnavud ve Bulgar ve Sırp ve Eflâk ve 

Boğdan ve Trabzon ve Vize ve Ürgüb ve şâyinciyân ve atmacacı ve sâyir ocak ve 

emlâk re’âyâsıdır kadîmî vatanların terk iden hâric ez-defter yâva kefere dahî vech-i 

meşrûh üzere yava cizyelerin kadîmden olıgeldiği üzere tahsîl idüp havâs ve 

hevâlarına ve mürâhi nazarına? toprağımızdır ve yâhûd yerinde sâkinlerdir deyu 

müdâhale eylemek isterler ise mâdâm ki kendülerinin defterde mukayyed re’âyâsı 

olmadıkça müdâhale eylemeyeler itdirmeyesiz cânib-i mîrîye gadr ve zarar olmakdan 

ve hilâf-ı şer’ ve kânûn zulm ve te’addîden ba’de’l-yevm ihtirâz eyleyesiz şöyle 

bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’s-sânî ‘aşer Recebi’l-ferd li-

sene semânîn ve elf (12 Receb 1080 / 6 Aralık 1670). 

Sahrâ-yı Kal’a-yı Belgırad. 

Vasale 4 min Muharremi’l-harâm sene 1081. 

 

181-2 Mevkûfât Tezkeresi 

Tezkere-i Mevkûfât. 

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-hal-ı ecma’în el-muhtas bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı zîdet fezâ’iluhu hazîne-i 

Karaman’dan tezkere-i dîvân vâsıl olıcak ma’lûm ola ki bin seksen bir senesine 

mahsûb olup seksen senesi güherçilesi tabhına sarf olmak üzere taht-ı kazâ-i ‘adalet 

şi’ârınızda vâki’ Sudirhemi ve Hatunsarâyı Nâhiyeleri’nde ve nefs-i Konya’da olan 

tîmârdan ma’zûl sipâhî ve sipâhîzâdegân ve bîrûniyân ve zâviyedârân ve derbendci 

ve köprücü ve ‘abd-ı mu’tak ve hâric ez-defter ve tekyenişîn ve mu’âfât tâ’ifeleri 

gelüp güherçile kârhânesine on sekiz gün hidmet idüp  hidmete iktidârı olmayanların 

on sekiz günlük (boş) bedel-i hidmetleri tahsîl olunup güherçile tabhına sarf olunmak 

lâzım ve mûhim olmağın dîvân tezkeresi tahrîr olunup istihdâm kullarından 

kıdvetü’l-emasâl ve’l-akrân (boş) ağa zîde kadruhu ta’yîn ve irsâl olundu vusûl 
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buldukda gerekdir ki vech-i meşrûh üzere Sudirhemi ve Hatunsarây Nâhiyelerinde ve 

nefs-i Konya’da vâki’ tîmârdan ma’zûl sipâhî ve sipâhîzâdegân ve bîrûniyân ve 

zâviyedârân ve derbendci ve köprücü ve ‘abd-ı mu’tak ve hâric ez-defter ve 

tekyenişîn ve eşkinci ve mu’âfât tâ’ifeleri gelüp on sekiz gün güherçile kârhânesine 

vakt ve mahalli ile hidmet idüp hidmete iktidârı olmayanların on sekiz günlük bedel-i 

hidmetlerin mezbûr (boş) ağa zîde kadruhuya cem’ ve tahsîl ve ahz ve kabz itdirdüp 

hilâf-ı şer’-i şerîf ve mugâyir-i kânûn-ı münif iş itdirmeyesiz tahrîren fî evâil-i şehr-i 

Şa’bâni’l-mu’azzam sene semânîn ve elf (1-10 Şa’bân 1080 / 16-26 Aralık 1670). 

Be-medîne-i Niğde el-mahrûse. 

Kayd şud fî 7 Saferi’l-hayr sene 1081. 

 

182-1 Bu Belge Darb Edilmişdir 

(Mükerrer vâki’ olmağla darb olundu.) 

 

182-2 Kethüdâ Yeri Mektûbu 

Kethüdâ yeri mektûbudur   /   ‘Abdullatîf Beg-zâde Mustafâ Ağa. 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine dürer-i da’vât-ı 

sâfiyât ve gurer-i teslîmât ve âfiyât ithâfıyla inhâ olunur ki hâliyâ kazâ-i hükûmet 

şi’ârınızda vâki’ Konya ve tevâbi’i nevâhisinde sâkin ve mütemekkin olan altı bölük 

yoldaşları üzerlerine kethüdâ yeri nasb ve ta’yîn olunmak dâb-ı kadîm olmağla ebnâ-

i sipâhiyândan kırk üçüncü bölükde yevmî yirmi dört akçe ‘ulûfeye mutasarrıf olan 

kıdvetü’l-emasâl ve’l-akrân Mustafâ ‘Alî Hor Beşe zîde kadruhu ocağın emâkdârı ve 

ihtiyârı ve her vecihle maslahat güzârı olmağla kethüdâ yeri nasb olunup varaka-i 

muhabbet nümâ tahrîr ve irsâl kılınmışdır ‘ind-i şerefü’l-vusûl mercûdur ki merkûmu 

hidmet-i mezbûrede istihdâm itdirdüp taraf-ı âhardan bir ferd dahl ve ta’arruz 

itdirmeyesiz ve siz ki altı bölük yoldaşlarısız merkûmu üzerinize zâbit ve kethüdâ 

yeri bilüp vâki’ olan da’vâ ve nizâ’larınızı izn-i şer’-i şerîf ve ma’rifet-i merkûm bir 

le gördürüp ‘adem-i itâ’at üzere olmadan be-gâyet ihtirâz üzere olasız ve sen ki 

kethüdâ yeri zîde kadruhusun ol câniblerde olan altı bölük yoldaşların hüsn-i 

zindegânî üzere zabt ve rabt idüp vâki’ olan da’vâ ve nizâ’ların şer’-i şerîf lâzımü’t-

tekrîm bir le gördürüp ‘adem-i itâ’at üzere olanları ‘arz ve i’lâm eyleyesin ve ba’zı 

levendât tâ’ifesi sipâhî nâmıyla re’âyâyı rencîde ve remîde iderler var ise ol makûle 

olanları dikkat bir le ele getirüp üzerlerine lâzım geleni icrâ eyleyesin ki herkes âsûde 

hâl üzere devâm-ı ‘ömr ve devlet-i pâdişâhîye müdâvemet ve iştigâl üzere olalar bâkî 

der-seccâde Muhammedî dâim-bâd.  

Mehmed ağa-yı gurebâ-i yesâr dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Mahmûd ağa-yı gurebâ-i 

yemîn hâlâ, Ahmed ağa-yı ‘ulûfeciyân-ı yesâr dergâh-ı ‘âlî hâlâ, ‘Abdurrahman ağa-yı 

‘ulufeciyân-ı yemîn dergâh-ı ‘âlî hâlâ, Receb ağa-yı silâhdârân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ, 

Mehmed ağa-yı sipâhiyân-ı dergâh-ı ‘âlî hâlâ. 

Vasale fî 17 Muharrem sene 1081 (6 Haziran 1670). 
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182-3 Karaman Beglerbegi’nin Sille Ahâlisine Verdiği Mektûb 

‘İzzetlü ve sa’âdetlü mîr-mîrân-ı Karaman ‘Alî Pâşâ hazretleri Sille ahâlisine 

virdiği mektûbudur. 

Fazîletlü ve rif’atli efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine mezîd-i i’zâz ve 

ikrâm ve kemâl-i ihlâs ile dürer-i da’vât-ı muhabbet-âyât ve gurer-i tahiyyât 

müveddet-gâyât ihdâsı takdîm ve merâsim-i hulûs-ı dilbestini mer’î ve tetmîm 

olundukdan sonra muhlisâne inhâ olunur ki eğer müveddet kadîme binâen taraf-ı 

muhibleri kılındıkdan istifâ buyurulursa lillahi’l-hamd ve’l-minnehu vucûdumuz 

na’im-i âfiyet bir le müftenim olup şeb ve rûz-ı devâm-ı ‘ömr ve devlet-i şehriyârî 

da’vâtı edâsıyla hasta cenâb-ı sa’âdetlerinin mezîd-i kadr ve sa’âdetleri esniyesinde 

olduğumuza cây-ı iştibâh değildir ba’zısında vakt-ı meymenet firûzda mektûb-ı 

sa’âdet mashûbları vârid olup işâret buyurulan nikât ma’lûm-ı muhlisi olmuşdur beni 

sa’âdetlü efendim Sille ve Ulumuhsine ve Sa’îd mâm karyeler ahâlilerinin yedlerinde 

mu’âf-nâme-i hümâyûn ve evâmir-i şerîfeleri olup tekâlîf-i ‘örfiye ve şakkadan 

mu’âflardır deyu işrâb eylemişsiz zâhir ‘azametlü ve şevketlü pâdişâhımız 

e’izzallahü te‘âlâ ensâruhu ve zâ’if-i iktidâruhu hazretleri hatt-ı hümâyûn sa’âdet 

makrûn ile mu’âf buyuralar anlardan bir şey taleb olunmaz eyle oldukdan sonra ol 

karyeleri deftere ilhâk itmemek gerekir idi bu ahvâl ise ‘âdet olıgeldiği üzere 

nevâhiden virilegelen kurâlardan taleb olunur yohsa müstakilen ve recmi olmayan 

karyelerden taleb olunmaz bâkî hemîşe der-mesned-i şerî’at müstedâm bâd. 

Mine’l-muhibbi’l-muslis ‘Alî. 

Vasale fî 23 Rebî’ü’l-evvel sene 1081(10 Ağustos 1670). 

             

183-1 Mîrâs Hakkında Fermân 

Emîrü’l-ümerâi’l-kirâm kebîrü’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadr-i ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izzi ve’l-kelâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a’lâ Karaman 

beglerbegisi ‘Alî dâme ikbâluhu ve akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn 

ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ 

ve’l-mürselîn el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı 

zîdet fezâ’iluhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki sâbıkan Kudüs-i 

Şerîf Sancağı’na mutasarrıf olup Şâm-ı Şerîf mîr-i haccı olan ‘Asâf der-devlet 

medârıma gelürken bi-emrillahi te‘âlâ Konya’da fevt olup zâhirde vâris-i ma’rûfu 

olmayup cümle muhallefâtı mîrîye ‘âyid olmağla imdi yanında olan eğer nukûd ve 

eğer eşyâsı ve at ve bargir ve katır ve deve ve cümle her nesi var ise irsâl olunan 

mübâşir ma’rifetiyle ahz ve kabz ve ma’rifet-i şer’le defter olunup her nesi var ise 

cümlesin defter ile ber-vech-i ta’accül der-sa’âdetime irsâl ve teslîm itdirilmek 

bâbında fermân-ı âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle (boş) vusûl 

buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadr mûcibince ‘amel idüp  dahî 

mütevaffâ-yı mûmâ-ileyhin kendisiyle olan eğer nukûd ve eğer sâir eşyâsı bi’l-cümle 

her nesi var ise mübâşir-i mezbûr ma’rifetiyle mîrî içün ahz ve kabz ve ma’rifet-i 

şer’le defter olunup defter ile serî’an ve ‘âcilen der-sa’âdetime irsâl ve teslîm 

itdirmeğin ziyâde ihtimâm olunup ‘avk-ı te’hîrden ve ……(okunmadı) bir le ….. 

olmamdan be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız 

tahrîren fî’l-yevm-i ‘ışrîn şehr-i Rebî’ü’l-evvel sene 1081 (20 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 7 

Ağustos 1670). 
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Bi-medîne-i Edirne. 

Vasale 6 min Rebî’ü’l-âhir sene 1081. 

 

183-2 Pâşânın Malları Hakkında Mektûb 

‘İzzetlü (boş) Pâşâ (boş) hazretlerinin huzûrlarına dürer-i da’vât-ı hâlise ve 

teslîmât-ı sadaka ithâfıyla fazîletlü efendi hazretlerinin meclis-i şerîflerine tehiyât-ı 

sâfiye ihdâsından sonra muhlisâne inhâ olunur ki mukaddemâ ber-vech-i arpalık 

Kudüs-i Şerîf Sancağı’na mutasarrıf olup Şâm-ı Şerîf mîr-i haccı olan Asâf Pâşâ bu 

tarafa gelür iken bi-emrillahi te‘âlâ vefât idüp  zâhirde vâris-i ma’rûf olmamağıla 

yanında bulunan nukûd ve eşyâsı ma’rifet-i şer’le defter olunup nukûd ve sâyir 

eşyâdan her nesi var ise defter ile mu’accelen bu tarafa irsâl olunmak bâbında emr-i 

şerîf-i ‘âlîşân sâdır olmağın mûcibince mektûb tahrîr ve irsâl kılındı lede’l-vusûl ber-

mûcib-i fermân-ı ‘âlî cümle nukûd ve eşyâsın defter ile ber vech-i ta’cîl varan 

mübâşir ile irsâline tikayyüd ve ihtimâm eyleyesiz bâkî ‘izzet dâ’im-i bâd. 

Mine’l-muhlis Ahmed. 

Vasale 6 min Rebî’ü’l-âhir sene 1081 (23 Ağustos 1670). 

 

183-3 Vakıf Görev Berâtı 

Berât-ı nezâret  /  be-nâm Mehmed ve Muslî. 

Nişân-ı şerîf ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

İşbu dârendegân-ı fermân-ı hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî Mehmed ve 

Muslî haklarında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp medîne-i Konya’da 

medfûn bârgâh kayyumu Hazret-i Şeyh Sadreddîn Konevî kuddise sırruhü’l-‘azîzin 

evkâfına vazîfe-i mu’ayyene ve nısf hisse ile nâzır olan babaları fevt olup yeri hâlî ve 

hidmeti mu’attal kalmağın yerine oğulları mezbûrânlara virilmek ricâsına iftihârü’l-

havâs ve’l-mukarrebîn mu’temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn dârü’s-sa’âdetim ağası olup 

evkâf-ı selâtîn nâzırı olan ‘Abbâs Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arzı mûcibince bin seksen 

bir Saferinin yirmi dördüncü gününden vazîfe-i mu’ayyene ve nısf hisse ile ber-vech-

i iştirâk müteveffâ babaları yerine evkâf-ı mezbûra nâzır olup edâ-yı hidmet 

eylediklerinden sonra ta’yîn olunan vazîfe ve nısf hisselerine ber-vech-i iştirâk 

evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellisi yedinden alup mutasarrıf olalar ol bâbda 

taraf-ı âhardan hiçbir ferd mâni’ ve dâfi’ olmayup dahl ve ta’arruz kılmayalar şöyle 

bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî’l-yevm gurre-i Rebî’ü’l-evvel sene 

ihdâ ve semânîn ve elf (1 Rebî’ü’l-evvel 1081 / 19 Temmuz 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

 

184-1 ‘Avârız Toplanması Hakkında Fermân 

‘Avârız içün emr-i şerîfdir. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me’âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Konya ve Niğde 

ve Begşehri ve Akşehir ve Kayseriye ve Aksarây ve Kırşehri ve İç-il Sancaklarında 

vâki’ olan kâdılar zîde fazluhum tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki 

hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan mevkûfât defterlerinde Konya Sancağı’nın sekiz 

yüz yirmi bir buçuk ve Niğde Sancağı’nın döt yüz dört buçuk ve Begşehri 
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Sancağı’nın dört yüz seksen beş ve Akşehir Sancağı’nın üç yüz seksen altı ve rub’ ve 

Kayseriye Sancağı’nın beş yüz on üç ve rub’ ve Aksarây Sancağı’nın iki yüz bir ve 

rub’ ki cem’an zikr olunan sancakyarın üç bin iki yüz kırk dokuz buçuk ve rub’ 

‘avârızları olup bin seksen bir senesine mahsûb olmak üzere ‘avârızları cem’ ve tahsîl 

olunmak lâzım ve mühim olmağla (boş) der-‘uhde olunup eline mühürlü ve nişânlu 

mevkûfât defteri sûreti virilmeğin mûcibince vakt ve zemânıyla cem’ ve tahsîl ve 

teslîm-i hazîne itdirilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp dahî zikr olunan sancaklarda 

vâki’ ol mikdâr ‘avârız hânelerinin târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere her bir 

hânesinden dörder yüz akçe ‘avârızların irsâl olunan mühürlü ve nişânlu mevkûfât 

defteri sûreti mûcibince cem’ ve tahsîl ve teslîm-i hazîne itdirüp kimesneye te’allül ve 

nizâ’ itdirmeyesiz ve bundan mâ’adâ mübâşir-i mezbûrun cihet-i ma’îşetiçün her bir 

hânesinden ellişer akçe dahî aldırup bundan ziyâde bir akçe alınmaya ve aldırmayasız 

ve ‘avârız içün alınan kâmil guruşu ve esedî guruşu hazîne-i ‘âmireme alındığı üzere 

ikişer akçe noksânıyla aldırup ziyâde ve noksâna aldırmayasız ve akçe alındıkda 

hâlisü’l-‘ayâr akçe aldırup züyûf ve kızıl ve kırkık akçe aldırmayasız ve zikr olunan 

sancakların ‘avârızları tahsîli bundan akdem Ahmed nâm kimesneye tevcîh olunup 

evâmir-i şerîfelerim virilmişidi mezbûr ref’ olunup hâlâ muhassılı (boş) zîde 

mecduhuya der-‘uhde olunmuşdur mûmâ-ileyhe tahsîl itdirüp ref’ olunan merkûm 

Ahmed zîde kadruhuyu ve âharı müdâhale itdirmeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe 

i’timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene 

semânîn ve elf (29 Şevvâl 1080 / 12 Şubat 1669). 

Be-makâm-ı Kal’a-i Kandiye. 

Vasale fî gurre-i Rebî’ü’l-evvel sene 1081. 

 

Tabkaka aslıhü’l-‘âlî nemekahü’l-fakîr ileyhi subhânehu ve te’âlâ Hüseyin el-

mevlâ hilâfeti Akşehir ‘afâ ‘anhu.  

184-2 Cami’ Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ Mustafâ zîdet fezâ’iluhu 

südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp nefs-i Konya’da vâki’ müteveffâ Sultân 

‘Alâ’eddîn Câmi’-i Şerîfi’nde yevmî bir akçe vazîfe ile ve senevî bir hisse galle ile 

devr-hân olan Sâlih Halîfe fevt olup mahlûl olmağla sulbî oğlu Mehmed’e tevcîh 

olunup berât-ı şerîfimle üzerinde iken âhardan İbrahîm Halîfe hilâf-ı inhâ ile alup 

gadr itmekle müteveffâ-yı mezbûrun diğer oğlu râfi’-i tevkî’-i refi’ü’ş-şân-ı hâkânî 

Mehmed içün mahal ve müstehakdır deyu tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek 

bâbından ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin babası fevtinden âhara virilmiş değil ise oğlu 

mezbûra tevcîh idüp bu berât-ı hümâyûn meymenet makrûnu  virdim ve buyurdum ki 

ba’de’l-yevm mezkûr varup câmi’-i mezbûrda fevt olan babası merkûmun yerine 

cüz-i hân olup hidmet-i lâzımesin ber-mûcib-i şart-ı vâkıf bî-kusûr mer’î ve mü’eddî 

kıldıkdan sonra ta’yîn olunan yevmî bir akçe vazîfesine mutasarrıf ola ol bâbda 

efrâd-ı efrîdeden hiç ehad mâni’ ve dâfî’ olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd 

kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Saferi’l-hayr sene ihdâ ve semânîn ve elf (20-29 

Safer 1081 / 9-18 Ağustos 1670). 
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Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî13 Rebî’ü’l-evvel (1081). 

 

184-3 Vakıf Görev Berâtı 

Berât-ı Ahmed câbî ve süvâri ‘an vakf-ı Şeyh Sadreddîn. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükm oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ Mustafâ zîdet fezâ’iluhu 

südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp medîne-i Konya’da vâki’ müteveffâ Şeyh 

Sadreddîn Câmi’-i Şerîfi Evkâfı’na yevmî iki akçe vazîfe ve senevî bir hisse galle ile 

câbî ve süvâri olan Hâcı ‘Abdurrahîm fevt olup yerine hâlî ve cibâyeti mahlûl 

olmağla râfi’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî Ahmed içün mahal ve müstehakdır deyu 

tevcîh olunup berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin mahlûl ise 

tevcîh idüp  bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu  virdim ve buyurdum ki ba’de’l-yevm 

mezkûr varup vakf-ı mezbûrda müteveffâ-yı merkûmun yerine câbî ve süvâri olup 

hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer’î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta’yîn olunan yevmî 

iki akçe vazîfe ve senevî bir hisse gallesine mutasarrıf ola ol bâbda taraf-ı âhardan 

hiç ehad mâni’ ve dâfi’ olmayup dahl ve ta’arruz kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i 

şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene ihdâ ve 

semânîn ve elf (20-30 Muharrem 1081 / 9-19 Haziran 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Kayd şud fî 3 Rebî’ü’l-âhir sene 1081. 

  

185-1 Konya ve Hatunsarây ‘Avârızhânesi Beyânı 

Berâ-yı menzil  /  Konya  /  Merdeli asâbi vilâyet ma’rifetiyle ihrâc olunup asl-ı 

sahîh olan … zimem olunmuşdur. 

Mahallât. 

Mahalle-i Affânsultân hâne 0,5 / Mahalle-i Hocahabîb hâne 2,5 / Mahalle-i 

Debbâğhâne hâne 2,5 / Mahalle-i Çavuş hâne 1 / Mahalle-i Nişântaş hâne 2 / 

Mahalle-i Kaymakahmed hâne 0,5 / Mahalle-i Kalenderhâne hâne 5 / 

Mahalle-i Yediler hâne 1 / Mahalle Şeyh’âlimân hâne 3, rub’ 1 / Mahalle-i 

Medrese hâne 5 / Mahalle-i Kal’acik hâne 2, rub’ 1 / Mahalle-i Hocabeg hâne rub’ l / 

Mahalle-i Esenlü hâne 3, rub’ l / Mahalle-i Akbaş hâne 2,5, rub’ 1 / Mahalle-i 

Mücellid hâne 2, rub’ 1 / 

Mahalle-i Karaarslan hâne 1.5 / Mahalle-i İbn Sâlih hâne 2,5 / Mahalle-i 

İhtiyâreddîn hâne 2 / Mahalle-i Göktaş hâne 2,5 / Mahalle-i Furkândede hâne 1,5 / 

Mahalle-i Bordobaşı  hâne 2,5 / Mahalle-i Çiftenerdübân hâne 2,5 / Mahalle-i Bağrı 

hâne rub’ 3 / Mahalle-i Sakâhâne hâne 1 / 

Mahalle-i Ahmeddede hâne 1,5, rub’ 1 / Mahalle-i Hocahasan hâne 2,5 / 

Mahalle-i Kadı’âlemşâh hâne 1 / Mahalle-i Mü’min hâne  rub’ 3 / Mahalle-i 

Akşemseddîn hâne 2 / Mahalle-i Cedîd Kurb-ı Borda hâne 3,5 / Mahalle-i  Galebe 

hâne 1 / Mahalle-i Hâcıeymir  hâne 3,5 / 
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Mahalle-i Karaüyük hâne 2,5 / Mahalle-i Topraklık hâne 1,5, rub’1 / Mahalle-i 

Akıncı hâne 2,5, rub’ 1 / Mahalle-i Beğhekîm hâne 3, rub’ 1 / Mahalle-i 

Sinânperâkendesi hâne 2,5 / Mahalle-i Eflâtûn hâne 1,5 / Mahalle-i Mu’în hâne 4 / 

Mahalle-i Kuzgunkavağı hâne 2 / 

Mahalle-i Seydîveri hâne 1, rub’ 1 / Mahalle-i Sadırlar hâne 8 / Mahalle-i 

Öylebanladı hâne 2,5 / Mahalle-i  Karakayış hâne 1,5 / Mahalle-i Şükrân hâne 2,5 / 

Mahalle-i Hoşhân  hâne 2,5, rub’1 / Mahalle-i ‘Alîşerbetî hâne 1, rub’ 1 / Mahalle-i 

Devle  hâne 2 / 

Mahalle-i ibn Kazgan hâne 2 / Mahalle-i ‘İmâret hâne 2 / Mahalle-i 

Ahmedfakîh hâne 2, rub’ 1 / Mahalle-i Kemâlgarîb hâne 2 / Mahalle-i 

Şeyh‘osmânrûmî hâne 1, rub’ 1 / Mahalle-i Aksinle  hâne 4 / Mahalle-i Şeyhbegi 

hâne rub’ 1 / Mahalle-i Karakurd ma’a Sungur hâne 2 / 

Mahalle-i ‘Abdulvâhid hâne rub’ 3 / Mahalle-i Dînkeş hâne 1, rub’ 1 / 

Mahalle-i Çirkâb hâne 2 / Mahalle-i Mihmândâr hâne 1 / Mahalle-i Cüllâhistân hâne 

0,5 / Mahalle-i Hocafârûk hâne 0,5 / Mahalle-i Sarıya’kûb hâne 4 / 

Mahalle-i Zelve hâne 2 / Mahalle-i İçkal’a Mescid-i Çıralu hâne 1,5, rub’ 1 / 

Mahalle-i İbn Tûtî hâne 2,5 / Mahalle-i ‘Abdul’azîz hâne 2 / Mahalle-i Nehr-i 

Kâfir hâne 2 / Mahalle-i Muhtâr hâne rub’ 1 / Mahalle-i Bâb-ı Aksarây hâne 2, rub’ 1 

/ Mahalle-i Vâdi-i Merâm hâne 3 / 

Mahalle-i Sâhibyakası hâne 1,5, rub’ 1 / Mahalle-i Kerîmdede hâne 2, rub’ 1 / 

Mahalle-i Uluırmak hâne 2, rub’1 / Mahalle-i İçkal’a-i Zimmiyân hâne 4,5, rub’ 1 / 

Mahalle-i Hâcıcemâl hâne 1 / Mahalle-i Boladlar hâne 2 / Mahalle-i Pürçüklü hâne 

3,5, rub’ 1 / 

Mahalle-i ‘Alîgâv hâne 2,5 / Mahalle-i Şeyhvefâ hâne 1,5 / Mahalle-i Şeyhsadreddîn 

hâne 1 / Yekûn 174,5. 

Nâhiye-i Hatunsarây. 

Karye-i Eksıle ma’a Kendi hâne 1, rub’ 1 / Karye-i Yenice Mutasarrıfân hâne 0,5 / 

Karye-i Çukurçimen hâne 1,5 / Karye-i Karakaydiyân Ekini hâne 1, rub’ 1 / Karye-i 

Çomaklar hâne 0,5 / Karye-i Akvîrân ma’a Tülüce hâne 3 / Karye-i Çat hâne 1 / 

Karye-i Üskürün hâne 0,5 / Karye-i Yenicekışla ma’a Dâvudlar hâne 2,5 / Karye-i  

Girvâd hâne 2 / Karye-i Köyceğiz ma’a May hâne 1,5 / Karye-i Mekerler 

Mutasarrıfân hâne 0,5 / Karye-i Tolasa hâne 1 / Karye-i Kumrallu hâne 1 / 

Karye-i Detse hâne 7,5 / Karye-i Gürelma hâne 1,5, rub’ 1 / Karye-i Yatıkcı 

Karaüyük ma’a Alas hâne 2,5 / Karye-i Gilisra hâne 9 / Karye-i Bayat hâne rub’ 3 / 

Karye-i Avalama hâne 1 / Karye-i Orduözü ma’a Kışlacık ve Merde hâne 2,5 / 

Karye-i Habîb hâne rub’ 1 / Karye-i Sâdıklar hâne rub’1 / Karye-i İbsikaya hâne rub 

3 / Karye-i Çaklân ma’a Mutasarrıfân hâne 3, rub’ 1 / Karye-i Begini hâne rub’ 1 / 

Karye-i nefs-i Hatunsarây hâne hane 3 / Karye-i Evliyâlar hâne 0,5 /  

Karye-i Üçkilise hâne 2 rub’ 1 / Karye-i Sarıışık hâne 0,5 / Karye-i Destim hâne rub’ 

3 / 

Yekûn hâne 54,5, rub’ 1. 

 



 

 

358 

186-1 Sahrâ, Saidili, Sudirhemi Nâhiyeleri ‘Avârızhâneleri Beyânı 

Berâ-yı menzil / Nâhiye-i Sahrâ  /  Ahâli-i vilâyet ma’rifetiyle müreddedleri 

ihrâc olunup sahîh zam ve hesâb olunmuşdur. 

Karye-i Aka hâne 2 / Karye-i Güğercinlik hâne rub’ 1 / Karye-i Arpalar ma’a 

Sırçalu hâne 0,5 / Karye-i Çayır  hâne 0,5 / Karye-i Tekye ma’a Cermerin ve Sırçalu 

hâne 0,5 / Karye-i Çakımlık hâne 1, rub’ 1 / Karye-i İlmek hâne 2,5 / Karye-i 

‘Alemdâr hâne 1, rub’ 1 / 

Karye-i Karaöyük ma’a Eğin hâne 0,5 / Karye-i Necmeddîn hâne rub’ 1 / 

Karye-i Bınârî hâne 1,5, rub’ 1 / Yekûn hâne 11, rub’ 1. 

Nâhiye-i Sa’îd-ili 

Karye-i Bozok hâne rubu’ 3 / Karye-i Hârûn ma’a Mutasarrıfân hâne 1 / 

Karye-i Kesdel ma’a Üşekci hâne 1 / Karye-i Sarâycık hâne 1 / Karye-i Çeltek hâne 

1,5 / Karye-i Candar hâne 1 / 

Karye-i Körsenlü hâne 1, rub’ 1 / Karye-i Kurşunlu hâne 1, rub’ 1 / Karye-i 

Kuyucak hâne 1,5 / Karye-i İbsârı ma’a Kızılca ve Kâfirdeğirmeni hâne 1 / Karye-i 

Sarây-ini ma’a Yenice ve Seyrekvîrânı hâne 6 / Karye-i Celâlmedân hâne rub’ 1 / 

Karye-i Yenicekaya hâne 1 / 

Karye-i Lâdik hâne 11,5 / Karye-i Kilisa-ini hâne 1, rub’ 1 / Karye-i Ortavîrân 

ve Karaisma’îl der-tasarruf-ı ahâli-i Lâdik hâne 0,5 / Yekûn hâne 31,5, rub’ 1. 

Nâhiye-i Sudirhemi. 

Karye-i Gödene hâne 8,5 / Karye-i Eğrikuyu nâm-ı diğer İbn Hâcı hâne 1 / 

Karye-i Penbeci hâne rub’1 / Karye-i Bulumya hâne 2,5 / Karye-i ‘Âriyet hâne 2,5 / 

Karye-i Obsala hâne 3, rub’ 1 / Karye-i Bağıkutlu ma’a Malas hâne 3,5, rub’ 1 /  

Karye-i Dilgömü hâne 1,5 / Karye-i Sarây hâne 1,5 / Karye-i Selâhaddîn hâne 

2 / Karye-i Mülâyim hâne rub’ 3 / Karye-i Sulutas hâne rub 1,5 / Karye-i Malas ma’a 

İkizce mutasarıfân hâne 0,5 / Karye-i Resul hâne rub’ 3 / Karye-i Kozağaç hâne 1, 

rub’ 1 / 

Karye-i Hatîb hâne 4, rub’ 1 / Karye-i Çobanlar hâne 1, rub’ 1 / Karye-i 

Hisârcık hâne 1 / Karye-i Çeltik hâne 3 / Karye-i Bilecik hâne 3 / Karye-i Sızma 

hâne 1, rub’1 / Karye-i Bulamas hâne 2,5, rub’ 1 / 

Karye-i Kayacık ‘Arabları ma’a Kırkbınâr hâne 4 / Karye-i Başara hâne 4 / 

Karye-i Arkıd hâne 0,5 / Yekûn hâne 55,5. 

Yekûn hâne 327,5, rubu’ 1. Yalnız üçyüz yirmi yedi buçuk ve bir rub’ sağ 

hânedir. Ber-mûcib-i emr-i şerîf guruş doksanar akçeye olmak üzere her bir haneden 

dokuzar esedî verilmişdir. Tahrîren fî Selh-i Zî’l-hicceti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve 

elf (30 Zî’l-hicce 1080 / 20 Mayıs 1669). 

 

186-2 Ra’iyet Hakkında Fermân 

Emîrü’l-ümerâ’il-kirâm kebîrü’l-kübârâ(i’l-fihâm) zü’l-kadr-i ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-‘izz ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a’lâ Karaman 

beglerbegisi (boş) dâme ikbâluhu 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-mürselin el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı 
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zîdet fezâ’iluhu ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ 

(boş) kâdısı zîde fezâ’iluhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki 

düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem ikinci vüzerâtla bi’l-fi’l hassa 

musâhibim olan Mustafâ Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun hâslarından Esb-keşân 

ve tevâbi’i hâssı karyelerinin bi’l-fî’l zâbiti olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ‘Ömer 

zîde kadruhu ordu-yu hümâyûnuma ‘arz-ı hâl idüp hâss-ı merkûmun defterde 

mukayyed ra’iyet ve ra’iyeti oğullarının üzerlerine edâsı lâzım gelen rüsûm-ı 

ra’iyetlerin kânûn ve defter mûcibince taleb eyledikde ‘askerî tâ’ifesinden ba’zı 

kimesnelere istinâd ve tâ’ife-i mezbûra dahî cem’iyet itmeleriyle müşârûn-ileyhin 

mahsûlüne küllî gadr olduğun bildirüp ol bâbda hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer’ 

ve kânûn ve defter mûcibince aldırup bir ferde ‘inâd ve muhâlefet itdirilmemek 

emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzere husûs-ı mezbûra temâm hak üzere mukayyed olup göresiz i’lâm 

olunduğu üzere ise havâss-ı merkûme karyelerinin defterde mukayyed ra’iyet ve 

ra’iyeti oğullarının üzerlirene edâsı lâzım gelen rüsûm-ı ra’iyetlerin kânûn ve defter 

mûcibince alıvirdikden sonra ‘askerî tâ’ifesinden olan mezbûrlara tenbîh ve te’kîd 

eyleyesin ki min ba’d havâss-ı merkûme re’âyâsın tahrîk ve cem’iyet itmeyüp kendü 

hâllerinde olalar ba’de’t-tenbîh eslemiyânı yazup bildirüp hilâf-ı şer’ ve kânûn ve 

defter kimesneye iş itdirmeyesiz kazıyyede medhâli olmayanları dahl ve ta’arruz 

itdirmeyüp husûs-ı mezbûr içün tekrâr emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız tahrîren fî evâil-i şehr-i Muharremi’l-harâm sene ihdâ 

ve semânîn ve elf (1-10 Muharrem 1081 / 21-31 Mayıs 1670). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Timurtaş. 

Kayd şud fî 24 Safer sene 1081. 

 

187-1 Konya Avârızhâneleri Kaydı 

Defter-i hânehâ-i bedel-i nüzul kazâ-i mezkûrîn der-Livâ-i Konya el-vâki sene 

1081 ber-mûcib-i defter-i hazîne-i ‘âmire. 

Kazâ-i Konya  hâne 384, rub’1. 

 

187-2 Avârızhâne Hakkında Fermân 

Emr-i şerîf berâ-yı nüzul. 

Tabbaka aslıhu’l-hatîr nemekahü’l-fakîr sübhânehu te‘âlâ Ahmed bin Yûsuf el-

mevlâ hilâfeti bi-medîne-i Bolu. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’denü’l-feza’il ve’l-kelâm Konya ve Niğde 

ve Begşehri ve Akşehir ve Kayseriye ve Aksarây ve Kırşehri ve İç-il Sancaklarında 

vâki’ olan kâdılar zîde fazluhum tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki 

Eyâlet-i Karaman’da vâki’ zikr olunan sancakların cem’ân üç bin iki yüz kırk dokuz 

buçuk ve rub’ ‘avârız hâneleri olup bin seksen bir senesine mahsûb olmak üzere 

memâlik-i mahrûsemde tahsîl olunduğu üzere her bir hânesinden altışar yüz akçe 

bedel-i nüzulleri tahsîli Ahmed nâm kimesneye der-‘uhde olunup emr-i şerîfim 

virilmişidi mezbûr ref’ olunup (boş) hâlâ tahsîli zîde mecduhuya der-‘uhde olunup 

eline mühürlü ve nişânlu mevkûfâtdan defter sûreti virilmeğin mûcibince vakt ve 

zemânıyla cem’ ve tahsîl ve ref’ olunan mezbûru ve âharı müdâhale itdirilmeye deyu 
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fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda 

sâdır olunan emrim üzere ‘amel idüp dahî Eyâlet-i Karaman’da zikr olunan 

sancaklarda vâki’ ol mikdâr ‘avârız hânelerinin târîh-i mezbûra mahsûb olmak üzere 

her bir hânesinden altışar yüz akçe bedel-i nüzullerin irsâl olunan mühürlü ve nişânlu 

mevkûfât defteri sûreti mûcibince hâlâ irsâl olunan mübâşire cem’ ve tahsîl itdirdüp 

ref’ olunan mezbûru ve âharı müdâhale ve mu’âraza itdirmeyesiz ve bundan mâ’adâ 

mübâşir-i merkûmun cihet-i ma’îşetiçün her bir hânesinden otuz akçe dahî aldırup 

bundan ziyâde bir akçe alınmaya ve aldırmayasız ve bedel-i nüzul içün alınan kâmil 

guruşu yüzer akçeye ve esedî guruşu doksanar akçeye aldırup ziyâde ve noksân 

aldırmayasın ve akçe alındıkda hâlisü’l-‘ayâr akçe aldırup züyûf ve kızıl ve kırkık 

akçe aldırmayasın kesr ve defterden ve noksan hâneden ve hilâf-ı emr ve defter zulm 

ve te’addîden be-gâyet ihtirâz eyleyesin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın 

tahrîren el-yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene semânîn ve elf 

(27 Şevvâl 1080 / 12 Mart 1669). 

Be-makâm-ı Kal’a-i Kandiye. 

Vasale 29 min Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene 1080. 

   

187-3 Esb-Keşân Ra’iyetînden Ferâgat 

Emr-i şerîf der-yed-i Mahmûd Esb-keşân. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hak ‘ale’l-hal-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 bi’l-fi’l Konya Kal’ası’nda mustahfız olan 

dârende-i fermân-ı hümâyûn Mahmûd nâm mustahfız hâlâ ordu-yı hümâyûnumda 

der-sa’âdetime ‘arz-ı hâl idüp  ben berât-ı şerîfle mustahfız olup edâ-yı hidmet idüp  

âhardan müdâhale olunmak bir vecihle câ’iz değil iken nefs-i Konya sâkinlerinden 

Dâvud ve Mehmed ve Halîl nâm kimesneler mücerred celb-i hâl içün mukeddemâ 

baban el-Hâc Ahmed Esb-keşân re’âyâsından bize yamak idi ol takdîrce senden Esb-

keşân rüsûmu alırız deyu ta’cîz itmekle ma’hazâ men’i bâbında yedinde hüccet-i 

şer’iyesi olduğun bildirüp mûcibince ‘amel olunup hilâf-ı şer’ ve kânûn rencîde ve 

remîde olunmamak bâbında emr-i şerîf virilmek ricâ itmeğin hilâf-ı şer’ ve kânûn 

rencîde ve remîde olunmaya deyu emr idüp  buyurdum ki hükm-i şerîfîm vardıkda bu 

bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadr üzere ‘amel idüp  dahî husûs-ı mezbûra 

mukayyed olup göresin fî’l-vâki’ kazıyye didiği gibi olup bi’l-fi’l mezbûr zikr olunan 

kal’ada mustahfız olup edâ-yı hidmet eylediği vâki’ ise min ba’d mezbûrlara Esb-

keşân re’âyâsındansın deyu hilâf-ı şer’ ve kânûn rencîde ve remîde itdirmeyüp men’ 

ve def’ eyleyesiz bu husûs içün emr-i âhar irsâline muhtâc eylemeyesiz şöyle bilesiz 

ve ba’de’n-nazar bu hükm-i hümâyûnumu bunun elinde ibkâ idüp  ‘alâmet-i şerîfe 

i’timâd kılasız tahrîren fî’l-yevmi’r-râbi’ şehr-i Muharremi’l-harâm sene semânîn ve 

elf (4 Muharrem 1080 / 26 Mayis 1669). 

Be-yurd-ı Sahrâ-yı Toğan. 

Kayd şud fî 22 Sefer sene 1081. 
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188-1 Vakıf Görev Berâtı 

Tevliyet-i Gülkiras. 

Tabbaka aslıhu’l-mu’tâ’ hurrire el-fakîr ileyhi sübhânehu ve te‘âlâ Hafız 

Şa’bân el-kâdı bi-medîne-i Kayseriye el-mahmiye.  

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükm oldur ki. 

Çün ‘avâtıf-ı ‘aliyye-i şâhâne ve ‘avârif-i seniyye-i mülûkânem ‘ayn-ı ‘inâyet-i 

makrûn müstehak irtifâ-i şân ve mestûcib-i i’zâz olanlar haklarında mebzûl olup 

binâ’en ‘alâ zâlik işbu râfi’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî yarlîğ-ı belîğ mükerremet 

‘unvân-ı tâcidârî kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde kadruhu müstehak-ı 

‘inâyet olmağla hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp Gülkiras’da 

vâki’ Harameynü’ş-şerîfeyn Evkâfı tevliyeti bin seksen senesi Şevvâlinin on 

dokuzuncu gününde vâki’ Mart evvelinden üslûb-ı sâbık üzere mevâcib ve ihrâcâtdan 

mâ’adâ senesi iki yüz doksan beş bin akçeye mûmâ-ileyh zîde kadruhu te’ahhüd ve 

kabûl eylemeğin hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem vücûda getürüp iftihârü’l-

havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izz ve’t-temkîn mu’temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn 

bi’l-fi’l dârü’s-sa’âdetim ağası olup Harameynü’ş-şerîfeyn Evkâfı nâzırı olan ‘Abbâs 

Ağa dâme ‘uluvvuhu ‘arzı mûcibince târîh-i merkûmda bir sene temâmına dek zabt 

eylemek üzere mütevelli nasb ve ta’yîn idüp bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu 

virdim ve buyurdum ki mûmâ-ileyh Mehmed zîde kadruhu varup evkâf-ı mezbûreye 

bir sene temâmına dek zabt eylemek üzere mütevelli olup nasb ve ta’yîn idüp şol ki 

vezâyif hidemât-ı tevliyetdir mer’î ve mü’eddî kıldıkdan sonra bundan akdem 

mütevelli olanlar vazîfe-i mu’ayyenesini ne minvâl üzere mutasarrıf olup zabt 

idegelmişler ise mûmâ-ileyh zîde kadruhu dahî ol minvâl üzere alup ol bâbda efrâd-ı 

efrîdeden bir ferd mâni’ ve müzâhim olmayup dahl ve ta’arruz kılmaya şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî’l-yevmi’t-tâsi’ ve’l-‘ışrîn min şehr-i 

Recebi’l-ferd sene semânîn ve elf (29 Receb 1080 / 13 Aralık 1669).
 

Vasale fî 24 Zî’l-hicce sene 1080. 

 

188-2 Cizye Toplanması Hakkında Tezkere 

Hâliyâ Eyâlet-i Karaman ve Eyâlet-i Adana ve Eyâlet-i Mar’aş ve sâyir 

yerlerde vâki’ olan kâdılar zîde fazluhum ba’de’t-tahiyyeti’s-sâfiye muhibbâne inhâ 

olunur ki haremeyn-i şerîfin evkâfından olup bin seksen martı ihtidasından sene 

temâmına varıncaya değin Pûşiyân tâ’ifelerinin bin seksen senesine mahsûb olmak 

üzere üzerlerine edâsı lâzım gelen cizyeleri cem’ ve tahsîl olunmak bâbında 

adamlarımızdan şahin Beg ve İbrahîm Çelebi vekîl nasb ve ta’yîn olunup 

gönderilmişdir vusûlünde me’mûldür ki her biriniz taht-ı kazâsına dâhil oldukda 

yedinde olan sûret-i berât-ı ‘âlîşân mûcibince mezkûr Pûşiyân tâ’ifelerinin üzerlerine 

edâsı lâzım gelen cizyelerin ve cürm ve cinâyetlerin ve resm-i ‘ârusânelerin ve bâd-ı 

hevâların ve vakf-ı şerîfe ‘âyid olan cûz’î ve küllî rüsûmların ahz ve kabz cem’ ve 

tahsîl itdirüp âhardan bir ferd dahl ve ta’arruz itdirmeyesiz bu bâbda vücûda gelen 

lütf ve ihsânın ve sa’y ve ikdâmın ‘indallah zâyi’ değildir bâkî hemîşe der-seccâde-i 

şerî’at ilâ yevmi’l-kıyâm bâd-ı beribü’l-‘ibâd. 

Hüseyin ağa-yı mütevelli-i Harameynü’ş-şerîfeyn hâlâ. 

Vasale fî 24 Zî’l-hicce sene 1080 (15 Mayıs 1670). 
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188-3 Çeşme Tevliyet Berâtı 

Berât-ı tevliyet-i çeşme  /  be-nâm Mahmûd Halîfe. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükm oldur ki. 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn Konya kâdısı Mevlânâ Mustafâ zîdet fezâ’iluhu 

südde-i sa’âdetime mektûb gönderüp nefs-i Konya’da Atbazarı Kapusu taşrasında 

çeşmeler vakfına mütevelli olan Mehmed mâl-ı vakfı ekl ve bel’ idüp çeşmeler 

harâbe müşrif olup mahlûl olmağla ref’ olunup râfî’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî 

Mahmûd içün her vecihle mahal ve müstehakdır deyu tevcîh olunup berât-ı şerîfim 

virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin tevcîh idüp  bu berât-ı hümâyûn ‘izzet 

makrûnu virdim ve buyurdum ki ba’de’l-yevm mezkûr varup zikr olunan çeşmelere 

mezkûrun yerine mütevelli olup hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer’î ve mü’eddî 

kıldıkdan sonra ta’yîn olunan vazîfe-i mu’ayyinesine mutasarrıf olup ol bâbda ref’ 

olunan mezbûr Mehmed ve âhardan hiç ferd mâni’ ve dâfi’ olmayup dahl ve ta’arruz 

kılmayalar şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî evâil-i şehr-i 

Muharremi’l-harâm sene ihdâ ve semânîn ve elf (1-10 Muharrem 1081 / 21-31 Mayıs 

1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 6 Saferi’l-hayr sene 1081. 

 

189-1 Voyvodanın Malları Hakkında Fermân 

Akzâ kuzâtü’l-müslimîn evlâ vülâtü’l-muvahhidîn ma’denü’l-fazl ve’l-yakîn 

hüccetü’l-hak ‘ale’l-halk-ı ecma’în vâris-i ‘ulûmü’l-enbiyâ’ ve’l-mürselîn el-muhtas 

bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya kâdısı zîde fezâ’iluhu ve 

kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’denü’l-fazl ve’l-kelâm mevlânâ Ereğli kâdısı zîde 

fazluhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki bundan akdem mağzûben 

katl olunan sâbıkan Mardin voyvodası Yûsuf zimemde olan akçeleri tarafında tahsîl 

ve rikâb-ı hümâyûnuma teslîmi lâzım gelmekle müteveffâ-yı merkûmun Karaman 

Ereğli Kazâsı’na tâbi’ Kızılca nâm karye sâkinlerinden Türkman Yûsuf nâm 

kimesnede deve bahâsından zimmetinde bin üç yüz seksen guruş ve oğlu zimmetinde 

altı yüz guruş olduğu i’lâm olunmağla imdi meblağ-ı mezbûru mezkûr Yûsuf ve 

oğlundan mu’accel taleb ve tahsîl ve serî’an ve ‘âcilen der-sa’âdetime irsâl ve râkib-i 

hümâyûnuma teslîm itdirilmek fermânım olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle 

(boş) vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp  dahî kat’a te’hîr ve 

tevakkuf eylemeyüp maktûl-i mezbûrun zimemi akçelerinden mezbûr Türkman 

Yûsuf zimmetinde olan bin üç yüz seksen guruşu ve oğlu zimmetinde olan iki yüz 

guruşu bi-eyyi veche kâne mu’accel taleb ve tahsîl idüp  kiseleyüp ve mühürleyüp 

mubâşir-i mezbûr ve yarar ve mu’temid-i ‘aleyh adamlar ile serî’an ve ‘âcilen der-

sa’âdetime irsâl ve bir gün evvel rikâb-ı hümâyûnuma teslîm itdirdüp emr-i âhar 

irsâline muhtâc eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız tahrîren fî’l-

yevmi’s-sâbi’ ve’l-‘ışrîn min şehr-i Zî’l-ka’deti’ş-şerîfe li-sene semânîn ve elf (27 

Zi’l-ka’de l080 / 8 Nisan 1670). 

Vasale fî 20 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene 1080. 
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189-2 Kişinin İhtisâb Mektûbu 

Hâcı Ahmed içün ihtisâb mektûbudur. 

Fazîlet şi’âr hakîkat desâr efendi huzûrlarına da’vât-ı sâfıyât ve teslîmât ve 

âfiyât ithâfından sonra inhâ olunan oldur ki taht-ı hükûmet şi’ârınızda vâki’ 

mutasarrıf olduğumuz hâslarımızdan İhtisâb-i Konya nâm hâssımızı bin seksen bir 

senesi Muharremü’l-harâmı gurresinden bir sene temâmına değin zabt ve rabtı 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (boş) zîde kadruhuya der-‘uhde olunmağın zabtıçin 

mektûb tahrîr olunup irsâl olunmuşdur vusûlünde ber-vech-i şer’ ve kânûn ve sinîn-i 

sâbıkalarda zabt ve tahsîl olunduğu minvâl üzere mûmâ-ileyh dahî zabt ve tahsîl 

itdirüp min ba’d âharı müdâhale itdirmeğe sa’y-ı belîğ eyleyesiz bâkî hemîşe der-

seccâde-i şerî’at dâ’im bâd. 

Vasale fî 29 Zî’l-hicce 1080 (20 Mayıs 1670). 

 

189-3 Vakıf Görev Berâtı 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân hükmü oldur ki. 

Râfi’-i tevkî’-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî Derviş Mustafâ südde-i sa’âdetime gelib 

nefs-i Konya’da vâki’ müteveffâ Mahmûd Pâşâ Evkâfı’ndan Alaca Han dimekle 

ma’rûf hanın vazîfe-i mu’ayyenesiyle ve berât-ı şerîfimle mütevellisi olup 

hidmetinde kusûru yoğiken âhardan Muhyiddîn alup berât itdirüp gadr itmekle ibkâ 

ve mukarrer kılınmak bâbında istid’â-yı ‘inâyet itmeğin tevliyet-i mezbûr berâtı 

mûcibince ibkâ ve mukarrer kılınup bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu  virdim ve 

buyurdum ki ba’de’l-yevm mezbûr Derviş Mustafâ varup zikr olunan hanın kemâkân 

mütevellisi olup ber-mûcib-i şart-ı vâkıf hidmet-i lâzımesin bî-kusûr mer’î ve 

mü’eddî kıldıkdan sonra ta’yîn olunan vazîfe-i mu’ayyenesine mutasarrıf ola ol 

bâbda ref’ olunan merkûm Muhyiddîn ve taraf-ı âhardan bir ferd mâni’ ve dâfi’ 

olmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî evâhir-i şehr-i Zî’l-

ka’deti’ş-şerîfe sene semânîn ve elf  (20-30 Zi’l-ka’de 1080 / 2- 12 Nisan 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 18 min Muharrem sene 1081. 

 

190-1 Eski Usûl Üzere Vergi Toplanması Fermânı 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadri ve’l-ihtirâm 

sâbibü’l-‘izzi ve’l-ihtişâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a’lâ Karaman 

beglebegisi (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 bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-mu’în mevlânâ Konya 

kâdısı zîde fezâ’iluhu ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma’denü’l-fezâ’il ve’l-kelâm 

Begşehri ve Doğanhisârı ve Akşehir ve (boş) ve (boş) kâdıları zîde fazluhum tevkî’-i 

refî-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki bi’l-fi’l hassa şâtırlarım kethüdâsı olan 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-a’yân Halîl zîde mecduhu dergâh-ı mu’allâma ‘arz-ı hâl idüp 

düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-‘âlem bi’l-fi’l tuğrâ-yı şerîfim 

hidmetinde olan vezîrim ‘Abdurrahman Pâşâ edâmallahu te‘âlâ iclâluhunun 

mutasarrıf olduğu haslarından taht-ı kazânızda vâki’ tîmâr defterdârlığı ve defter 
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kethüdâlığı hâssı karyelerinin bin yetmiş senesinde vâki’ olan mahsûlât ve rüsûmâtı 

müşârün-ileyh tarafından buna tefvîz ve sipâriş olunup lâkin ba’zı mevâni’ sebebiyle 

adem göndermeyüp re’âyâ zimmetlerinde kalmağla sene-i merkûmda şer’ ve kânûn 

ve defter mûcibince ‘âyid olan mahsûlât ve rüsûmatı tarafından îsâl eyledüğü vekîl 

nâm kimesneye ahz ve kabz itdirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin kânûn ve 

defter mûcibince tahsîl olunmak emrim olmuşdur buyurdum ki hükm-i şerîfimle vusûl 

buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzere ‘amel idüp  dahî husûs-ı mezbûru husamâ 

muvâcehesinde temâm hak ve ‘adl üzere tefahhus idüp  göresin sene-i merkûme 

mahsûlü müşârün-ileyhin tahvîlini düşüp ve tarafından mühürlü mektûb ile buna 

tefvîz ve sipâriş olunup lâkin mevâni’ sebebiyle re’âyâ zimmetlerinde kalmış ise ol 

bâbda muktezâ-yı şer’-i kavîmle ‘amel idüp dahî sene-i merkûmede şer’ ve kânûn ve 

defter mûcibince getürüp ‘âyid olan mahsûlât ve rüsûmâtdan müteveccih olan hakkı 

mîrîye edâya teveccüh idenlerinden ba’de’s-sübût hükm idüp mûmâ-ileyhin vekîline 

alıvirüp min ba’d şer’ ve kânûn ve deftere (ve) emr-i hümâyûnuma muhâlif 

kimesneye te’allül ve ‘inâd itdirmeyesiz âmmâ mukayyed olasın ki bu bahâne ile 

re’âyâdan bir senede iki def’a mahsûl olunmakdan ve sene-i âtiye mahsûlât ve 

rüsûmâtına müdâhil olunmağla müşârûn-ileyhin sene-i âtiye mahsûlüne gadr 

olunmakdan be-gâyet ihtirâz eyleyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız 

tahrîren fî evâil-i şehr-i Zî’l-ka’de li-sene semânîn ve elf (20-30 Zi’l-ka’de 1080 / 2-

12 Nisan 1670). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî14 Zî’l-hicce-i şerîfe sene 1080. 

 

190-2 Ser-Asker Mektûbu 

‘İzzetlü ve fazîletlü efendiler hazretlerinin meclis-i şerîf ve mahfel-i dîn-i 

münîfleri savbına dürer-i tahiyyât-ı sâfiyât ve gurer-i teslîmât ve âfiyât ithâfından 

sonra muhlisâne inhâ olunur ki hâlâ mutasarrıf olduğumuz hâslarımızdan Eyâlet-i 

Karaman ve taht-ı kazâ ve hükûmet şi’ârlarınızda vâki’ defter kethüdâlığı ve tîmâr 

defterdârlığı hâslarının bin seksen Muharremi gurresinden zabt ve rabtı mukaddemâ 

merhûm Nişancı Ca’fer Pâşâ tarafından kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân ağa zîde 

kadruhuya tefvîz ve sipâriş olunmağla kemâkân kendüye zabt itdirilmek bâbında 

müceddeden mektûb ricâ itmeğin kemâkân kendüye ibkâ ve mukarrer ve işbu vesîka 

vekîl ve şerîkim yedine vaz’ olunup irsâl kılınmışdır vusûlünde gerekdir ki hâss-ı 

merkûmu ağa-yı mûmâ-ileyhe sene-i mezbûr Muharremi gurresinden yine sene-i 

mezbûrda vâki’ Mart evveline değin zabt ve rabt ve vâki’ olan a’şâr-ı şer’iye ve 

rüsûm-ı ‘örfîye ve cürm ve cinâyet ve bâd-ı hevâ ve mahsûlât-ı kadîm ve rüsûmâtı 

‘âyidât-ı ‘örfiyesi ve cüz’î ve küllî her ne ise ahz ve kabz itdirüp tahvîl ve târîhini 

düşen mahsûlât ve rûsûmât âharı dahl ve ta’arruz itdirmeyüp mürâca’at eylediği 

husûsda imdâd ve ‘inâyet ve re’âyâ fukarâsına himâyet üzere olmanızdan memnûn 

olmamız mukarrerdir (boş) bâkî hemîşe ‘izz ve kasret dâ’im bâd. 

Vasale fî 14 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene 1080 (5 Mayıs 1670). 

   

191-1 Rahib Hakkında Berât 

Tabbaka aslıhâ el-hatîr nemekahü’l-fakîr ve te’âlâ el-kâdı bi-‘asker-i Anadolu. 
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Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân oldur ki. 

Hâlâ Revân kurbunda ‘Acem serhaddinde vâki’ Üçkilisa dimekle ma’rûf İç-

Miyâzinde nâm sergerde Ermeni tâ’ifesi üzerlerine berât-ı ‘âlîşân ile patrik ve 

ketegos olan Agob nâm …. mahrûse-i Edirne’de der-sa’âdetime ‘arz-ı hâl idüp ve 

mukeddemâ eline virilen hatt-ı hümâyûn sa’âdet makrûn ile fütûh-ı berât-ı ‘âlîşân 

mûcibince bu âna dek âyinimiz üzere İç-Miyâzinde nâm manastırda baş râhib olanlar 

tarafından cümle memâlik-i ‘Osmâniye ve gayri memleketlere İç-Miyâzin’den tevzî’ 

olunur iken ve husûs-ı mezbûra âhardan kimesne dahl ve ta’arruz eylemeyüp mâni’ 

olmayalar deyu berât-ı ‘âlîşânın mestûr iken hâlâ Kudüs-i Şerîf’de Ermeni tâ’rifesine 

âyinlerine muhâlif değil iken tegallüben patrik olan Ağyazâr nâm râhib mücerred 

Kudüs-i Şerîf’de patrik olmak içün belsan yağı? Kudüs-i Şerîf’de tevzî’ olunmak 

üzere be-her sene cânib-i mîrîye on beşer bin akçe virmeğe iltizâm idüp bir bölük 

fukarâya feth-i hâkânîden berü kefâf idegeldikleri kusûsât ve nüzûru kat’ itdirdüp 

fukarâya küllî gadr ve hayf eylemeğin feth-i hâkânîden berü cânib-i mîriye bir şey 

virilügelmemekle zikr olunan on beş bin akçe ref’ olunup hatt-ı hümâyûn sa’âdet 

makrûn ile mu’anven berât-ı ‘âlîşânda emr olunduğu üzere zikr olunan belsan yağı 

üslûb-ı sâbık üzere İç-Miyâzin’den tevzî’ itdirilüp min ba’d Kudüs-i Şerîf’de 

cânibinde belsan yağı tevzî’ine ve kategosluğuna dahl ve ta’arruz itdirilmemek 

bâbında müceddeden berât-ı ‘âlîşân virilmeğin hazîne-i ‘âmiremde mahfûz olan 

defterlere nazar olundukda Kudüs-i Şerîf’de patrik ve nâzır olan Ağbazar nâm râhib 

belsan yağı Kudüs-i Şerîf’de kendü bişirüp tevzî’ eylemek üzere her sene kendü 

mâlından cânib-i mîrîye on beşer bin akçe virmeği te’ahhüd idüp vech-i meşrûh 

üzere berât virildiği ‘arz olundukda mukeddemâ ellerinde olan hatt-ı hümâyûn 

sa’âdet makrûn ile fütûh-ı berât-ı şerîfde vech-i meşrûh üzere belsan yağı mahall-i 

mezbûrdan tevzî’ olunmağa âhardan dahl ve ta’arruz itdirilmeyüp mâni’ olmayalar 

deyu mestûr ve musarrah olmağın merkûm Ağyazâr nâm râhib mîrîye …. akçe 

virmeği te’ahhüd itmekle belsan yağı Kudüs-i Şerîf’de tevzî’ itdirmeğe hilâf-ı inhâ 

ile berât itdirdüğü ecilden olıgelmişe muğâyir merkûmlara gadr eylemekle zikr 

olunan on beş bin akçe ref’ olunup fîmâ ba’d bunlardan taleb olunmak ve feth-i 

hâkânîde virilegelene muhâlif vaz’ ve hareket ve dahl ve ta’arruz itdirilmemek üzere 

ellerinde olan berât-ı şerîfde olan kuyûd üzere ber-mûcib-i hatt-ı hümâyûn meserret 

makrûn müceddeden berât-ı şerîf virilmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olup 

üslûb-ı sâbık üzere zikr olunan belsan yağı İç-Miyâzin’de tevzî’ olunmak üzere 

müceddeden bu berât-ı hümâyûn ‘izzet makrûnu  virdim ve buyurdum ki mezbûr 

Agob varup üslûb-ı sâbık üzere ve elinde olan hatt-ı hümâyûn sa’âdet makrûnuyla 

mazmûn-ı berât-ı ‘âlîşânda tasrîh olunduğu üzere zikr olunan belsan yağı İç-Miyâzin 

nâm mahalde üslûb-ı sâbık üzere tevzî’ olunup ve mezbûr Ağyazâr nâm râhib cânib-i 

mîrîye her sene virmeği te’ahhüd eylediği on beş bin akçe bu âna dek alınugelmekle 

ref’ olunup fîmâ ba’d meblağ-ı mezbûr mezbûrlarda taleb olunmayup feth-i 

hâkânîden berü olıgelene muhâlif Kudüs-i Şerîf tasarrufunda belsan yağı tevzî’ine 

patrik-i mezbûr Ağyazâr’ı ve âharı bir vecihle dahl ve ta’arruz itdirilmeyüp mâni’ ve 

müzâhim olmayalar şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız tahrîren gurre-i şehr-

i Şa’bâni’l-mu’azzam li-sene tis’a ve seb’în ve elf (1 Şa’bân 1079 / 12 Aralık 1668). 

Be-makâm-ı Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 7 Zî’l-hicceti’ş-şerîfe sene 1080 (28 Nisan 1670). 
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191-2 Osmânın Tezkeresi  

‘Osmân’ın tezkeresidir. 

Vech-i tahrîr-i tezkere budur ki vezîr-i rûşen-i zamîr sa’âdetlü Yûsuf Pâşâ 

hazretlerinin hâslarından Ilgun Kasabası’nda sâkin ‘Osmân nâm kimesne defterlü 

re’âyâmız olmağla baş harcı alınup âhardan kimesne rencîde eylememek içün yedine 

işbu mühürlü tezkere virildi Muharrem fî sene 1081. 

Mehmed Ağa voyvoda-i Ilgun hâlâ. 

Vasale fî 11 Receb sene 1081 (24 Kasım 1670). 

 

192-1 Ermeni Papazları Hakkında Fermân 

Tabbaka asluhü’s-sultânî ketebehü’l-fakîr ileyh-i sübhânehu Mahmûd bin ‘Alî 

el-mevlâ hülâfa bi-medîne-i Kostantiniyye el-mahrûse. 

Mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm me’âdinü’l-fezâ’il ve’l-kelâm İç-Miyâzin ve 

Üçkenisa patrikliğine dâhil Ermeni tâ’ifesi sâkîn olan yerlerin kâdıları zîde fazluhum 

tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki hâlâ Revân kurbunda İç-Miyâzin 

ve Üçkinisa üzerlerine ve sâ’ir Ermeni tâ’ifesine hatt-ı hümâyûn sa’âdet makrûnumla 

mu’anven berât-ı şerîfimle patrik ve ketegos olan Ağob nâm ketogos mahrûse-i 

Edirne’de der-sa’âdetime gelüp bi’l-fi’l patrikliğine müte’allık zikr olunan 

kâdılıklarda sâkîn Ermeni papaslarının ve keşişlerinin ve sâ’ir Ermeni keferesinin 

üzerlerine patrik ve ketegos olup âyinimiz üzere ba’zı kasâbât ve kurâya varup 

fukarâya cer ve tasaddukât akçesi içün belsan yağı üleşdirdiğimde ve panayırları ve 

nikâhları ve manastırları ve ayazmaları resmin ve sa’ir bana ‘âyid olan cüzî’ ve küllî 

düşen patrik ve ketegosluk mahsûlâtın kadîmden olıgeldiği üzere taleb ve tahsîl 

eylemek istediğimde mîr-mîrân ve mîr-livâ voyvodaları ve subaşıları ve zü’âmâ ve 

erbâb-ı tîmâr ve müteferrika ve çavuş ve sipâh ve yeniçeri ve kethüdâ yerleri ve 

yeniçeri serdârları ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâ’ifesi hilâf-ı berât-ı şerîf ve mugâyir-i emr-i 

hümâyûn rencîde ve remîde eylediklerinden gayri ba’zı mahûf olan yerlerde ahsen 

vecihle geçmek içün câme tebdîl ve kisve eylediğimde ba’zı voyvodalar ve 

kapukulları ve ehl-i ‘örf olanlar kadîmden olıgelmişe muhâlîf ve yedimde olan berât-ı 

‘âlîşân ve emr-i hümâyûnda bî-vech dahl ve rencîde iderler ve patrik ve ketegosluğa 

müte’alllık Ermeni papasları ve keşişleri ve yâhûd kaluguyaları mürd olsa mu’tâd-ı 

kadîm üzere bana ‘âyid cüz’î ve küllî metrûkâtların elinde olan berât-ı şerîf ve emr-i 

hümâyûn mûcibince ahz ve kabz eylediğimde beyü’l-mâl ve kassâm adamları hilâf-ı 

berât ve emr-i hümâyûn mâni’ olurlar âyinimize muhâlif vaz’ idin Ermeni papasların 

ve keşişlerin âyinimiz üzere ‘azl ve nasb eylediğimde hâricden ba’zı kimesneler 

aramıza girüp red olunan papası girü fuzûlî papaslık itdirirler ve benim ma’rifetim 

yoğiken ba’zı kasâbât ve kurâya papasları âynimize muhâlif nikâh câiz olmayan 

Ermeni keferesine nikâh itdirirler hayfdır ki men’i bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylemeğin imdi yedinde olan berât-ı şerîfime muhâlif rencîde olunmaya deyu 

buyurdum ki hükm-i şerîfimle râhib-i mezbûr vardıkda bu bâbda sâdır olan emrim 

üzere ‘amel idüp  dahî râhib-i mezbûrun patrik ve ketegosluğuna dâhil taht-ı 

hükûmetinizde sâkin Ermeni papaslarının ve keşişlerinin ve sâ’ir Ermeni keferesinin 

patrik ve ketegos ve murahhasa olup panayırların ve nikâhları manastır ve ayazmaları 
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resmin ve sâ’ir kendüye ‘âyid olan cûz’î ve küllî ve düşen patrik ve ketogos ve 

murahhasalık mahsûlâtın taleb ve tahsîl eylemek istedikde ve râhib-i mezbûr âynileri 

üzere fukarâya cer ve tasaddukât akçesi içün ba’zı kasâbât ve kurâya varup belsan 

yağı üleşdirdiğinde mîr-mîrân ve mîr-livâ ve voyvodaları ve subaşıları ve müteferrika 

ve çavuş ve zü’amâ ve erbâb-ı tîmâr ve sipâh ve yeniçeri ve kethüdâ yerleri ve 

yeniçeri serdârları ve sâ’ir ehl-i ‘örf tâ’ifesi hilâf-ı şer’-i şerîf ve mugâyir-i berât ve 

emr-i hümâyûn rencîde ve remîde eylemek isterlerse ve râhib-i mezbûr def’-i 

mazarrat içün tebdîl-i câme ve kisve eyledikde mâni’ oldukları vâki’ ise men’ ve def’ 

idüp min ba’d râhib-i mezbûru hilâf-ı berât-ı şerîf ve emr-i hümâyûn ol vecihle 

kimesneye rencîde ve remîde itdirmeyüp ve râhib-i mezbûrun ve patrik ve ketegos ve 

murahhasalığına dâhil mürd olan Ermeni papasları ve keşişleri ve kaluguyaları 

mu’tâd-ı kadîm üzere kendüye ‘âyid cüz’î ve küllî metrûkâtların yedinde olan berât-ı 

şerîf ve emr-i hümâyûn mûcibince ahz ve kabz itdirdüp beytü’l-mâl ve kassâm 

adamları tarafından müdâhale itdirmeyesiz ve râhib-i mezbûr ‘azl ve nasba müstehak 

olan papasları ve keşişleri âyinleri üzere ‘azl ve nasb eyledikde hilâf-ı berât-ı şerîf 

kimesneye müdâhale itdirmeyesiz ve râhib-i mezbûrun ma’rifeti yoğiken kasabât ve 

kurâ papaslarına nikâh câiz olmayan Ermeni keferesine nikâh itdirmeyesiz ve râhib-i 

mezbûr adamları gezdikleri yerlerde tasarruflarında olan bargir ve katırların ulağa ve 

sâyir kapum kullarına aldırmayup husûs-ı mezbûr içün tekrâr şikâyet olunup bir dahî 

emrim varmalu eylemeyesiz şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasız fî gurre-i 

şehr-i Şa’bân sene seb’a ve seb’în ve elf (1 Şa’bân 1077 / 13 Aralık 1667). 

Edirne el-mahrûse. 

Vasale fî 8 Zî’l-hicce sene 1080 (29 Nisan 1670). 

 

192-2 Tüfek Atılmaması Hakkında Buyuruldu 

Tüfenk atılmamak içün buyuruldu. 

Bi’l-fi’l Konya’nın derûn ve bîrûnunda vâki’ olan cevâmi’ ve mesâcid 

imâmları inhâ olunur ki mahmiye-i mezbûrede ahşam namâzından sonra sabaha dek 

tüfenk atılmamak üzere tenbîh içün buyuruldu ısdâr kılındı vusûlünde gerekdir ki 

mahallâtınızda olan eğer ‘askerî ve eğer beledî her kim var ise cümlesine muhkem 

tenbîh ve te’kîd eyleyesiz ki min ba’d ahşam namâzından sonra sabaha dek tüfenk 

atmayalar bundan sonra mütenebbih olmayup bir mahallede tüfenk atıldığı istimâ’ 

olunur ise sonra siz haber virmezseniz hakkınızdan gelinür şöyle bilüp mûcib-i 

buyuruldu ile ‘âmil olasız deyu buyuruldu fî 20 R. sene 1081 (20 Rebî’ü’l-âhir 1081 / 

6 Eylül 1670). 

Vasale fî 20 Rebî’ü’l-âhir sene 1081. 

 

193-1 Tîmâr Hakkında Fermân 

Emîrü’l-ümerâ’i’l-kirâm kebîrü’l-küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadri ve’l-ihtirâm 

sâhibü’l-izzi ve’l-kelâm el-muhtas bi-mezîd-i ‘inâyeti’l-meliki’l-a’lâ Karaman 

Beglerbegisi (boş) dâme ikbâluhu tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Konya Sancağı Alaybegisi Hasan zîde kadruhu ordu-yu 

hümâyûnuma mektûb gönderüp livâ-i mezbûrda Aladağ Nâhiyesi’nde Kulaca ma’a 

Salahaddîn nâm karye ve gayriden üç bin akçe tîmâra tezkere ile mutasarrıf olan 
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Ahmed fevt olup tîmârı mahlûl olmağla ibtidâda elinden üç bin tîmâra emr-i şerîfim 

verilen (boş) gözlü (boş) kaşlu (boş) dârende-i fermân-ı hümâyûn Mahmûd içün 

mûteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu olduğuna livâ-i mezbûrda iki za’îm ve on 

nefer erbâb-ı tîmâr şehâdet itmeleriyle müteveffâ babası tîmârın virilmek bâbında 

‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin ibtidâm alınup buyurdum ki göresin mezkûr fevt olup 

tîmârı mahlûl ise ve mezbûr müteveffâ-yı mezkûrun sahîh sulbî oğlu ise tîmârı 

olduğu sancakda sâkin olup ve alaybegisi bayrağı altında sefer itmek şartıyla oğlu 

mezkûra tevcîh idüp tezkeresin veresin şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın 

tahrîren fî’l-yevmi’l-hâdî ‘aşer min şehr-i Cemâziye’l-âhir sene semânîn ve elf (11 

Cemâziye’l-âhir 1080 / 6 Kasım 1669). 

Be-yurd-ı Kal’a-i Kandiye. 

Vasale fî gurre-i Zî’l-hicce sene 1080. 

 

193-2 Esb-Keşân Hakkında Tezkere 

Esb-keşân tezkeresi. 

Şerî’at-ı şi’âr ‘izzetlü efendi hazretlerine dürer-i da’vât-ı sâfiyât ithâfıyla inhâ 

ve i’lâm olunan budir ki hâliyâ hâslarımızdan At-çeken hâssımızı zabt ve rabt içün 

tarafımızdan adam gönderilmek lâzım ve mühim olmağın işbu bin seksen bir 

târîhinin şehr-i muharremü’l-harâmının gurresiden sene-i kâmile temâmına değin 

zabt ve mutasarrıf olmak üzere işbu bâ’isü’l-hurûf (boş) ağaya der-‘uhde idüp zabt 

ve rabtıçün ol cânibe irsâl  olunmuşdur lede’l-vusûl gerekdir ki sinîn-i sevâbıkda 

olıgeldiği üzere zabt ve rabt idüp ve â’id olan hukûk ve rüsûmunu ahz ve kabz 

itdirdüp hilâf-ı şer’ ve kânûn kimesneyi rencîde itdirilmedikden sonra hâs-ı mezbûre 

dahî âhardan bir ferdî dahl ve ta’arruz itdirmeyesiz ve’s-selâm. 

Mine’l-muhibbi’l-muhlis Mustafâ Musâhib-i şehriyârî. 

Vasale fî 17 Saferü’l-hayr sene 1081. 

 

193-3 Vakıf Görev Berâtı 

Berât-ı cibâyet Derviş ‘Alî. 

Nişân-ı şerîf-i ‘âlîşân sâmî mekân hükmü oldur ki. 

İşbu dârende-i fermân-ı hümâyûn meserret makrûn-ı hâkânî Derviş ‘Alî 

hakkında mezîd-i ‘inâyet-i pâdişâhânem zuhûra getürüp Konya’da vâki’ Hazret-i 

Mevlânâ kuddise sırruhü’l-‘azîzîn evkâf-ı şerîfine câbî olup fevt olan Mahmûd 

yerine iftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn muhtârü’l-‘izzi ve’t-temkîn mu’temedü’l-

mülûk ve’s-selâtîn bi’l-fi’l dârü’s-sa’âdetim ağası olup evkâf-ı selâtîn nâzırı olan 

‘Abbâs Ağa dâme ‘uluvvuhunun ‘arzı mûcibince bin seksen Cemâziye’l-evvelinin 

yirmi üçüncü gününden yevmî dört akçe vazîfe ile câbî nasb idüp bu berât-ı hümâyûn 

‘izzet makrûnu virdim ve buyurdum ki mezbûr varup evkâf-ı mezbûreye câbî olup 

hidmet-i lâzımesin mer’î ve mü’eddî kıldıkdan sonra ta’yîn olunan yevmî dört akçe 

vazîfesin evkâf-ı mezbûre mahsûlünden mütevellisi yedinden alup mutasarrıf ola ol 

bâbda efrâd-ı efrîdeden hiç ehad mâni’ ve dâfi’ ve müzâhim olmayup dahl ve ta’arruz 

kılmaya şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılalar tahrîren fî’l-yevm-i sânî ve’l-
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‘ışrîn şehr-i Cemâziye’l-âhir sene semânîn ve elf (22 Cemâziye’l-âhir 1080 / 6 Kasım 

1669). 

Be-makâm-ı Kostantiniyye el-mahrûse. 

Vasale fî 18 Safer sene 1081. 

 

194-1 1081 Senesi Narhı  

Bâbü’l-es’âr fî 15 Muharrem sene 1081. 

Bide etmek dirhem 160, akçe 1 / Somun dirhem 160, akçe 1 / Simid dirhem 130, 

akçe 1 / Kerde dirhem 130, akçe 1 / Yağlı kâhî dirhem 80, akçe 1 / Bütün börek 

dirhem 33, akçe 1 /  

Kassâbân. 

Lahm-ı ganem vakıyye 1, akçe 8 / Lahm-ı ma’az vakıyye 1, akçe 7 / Lahm-ı bakar 

vakıyye 1, akçe 4 / revgan-ı debe vakıyye 1, akçe 15-14 fî 2 mangır / İç yağı vakıyye 

1, Akçe 12-10 fî 2 mangır / Baş ‘aded 1, akçe 3 / Ciğer ‘aded 1 akçe 3 /  

Bakkâlân. 

Pirinç vakıyye 1, akçe 16 / Bulgur vakıyye 1, akçe 5 / Revgân-ı sâde vakıyye 1, akçe 

38-42 fî Cemâziye’l-ûlâ / ‘Asel vakıyye 1, akçe 36-30 / Bademî helva vakıyye 1, 

akçe 36-33-36 / Rengâmiz helva vakıyye 1, akçe 32-34-32 /  

Pekmez vakıyye 1, akçe 3-8 7 Cemâziye’l-ûlâ / Siyah üzüm vakıyye 1 akçe 10-8 7 

Cemâziye’l-ûlâ / Löb incir vakıyye 1, akçe 10 / Menâk incir vakıyye 1, akçe 8 / 

Leblebi vakıyye 1, akçe 7 / Nohud vakıyye1, akçe 5 /  

Bakla vakıyye1, akçe 5 / Basal vakıyye1, akçe 1 / Pancar pürcü vakıyye1, akçe 2, 

Sarımsak vakıyye1, akçe 8 / Yağlı peynir vakıyye 1, akçe 12 / Kuru kayısı vakıyye 1, 

akçe 12 / 

Revgan-ı şîr vakıyye 1, akçe 32 / Trablus sabunu vakıyye 1, akçe 36-30 / İzmir 

sabunu vakıyye 1, akçe 30 / Haleb sabunu vakıyye 1, akçe 42-38 / Kişniş vakıyye 1, 

akçe 18 / 

Sarımsak vakıyye 1, akçe 8-10 fî 6 Rebî’ü’l-evvel / Kızıl üzüm vakıyye 1, akçe 10 / 

Sirke  vakıyye 1, akçe 8 / Bal mumu vakıyye 1, akçe 150, dirhemle satan vakıyye 1, 

akçe 125 / Badem vakıyye 1, akçe 60-40 / İğde vakıyye 1, akçe 12-10 / 

Bezir vakıyye1, akçe 24 / Revgan-ı zeyt  vakıyye 1, akçe 36 / Kaba helva vakıyye 1, 

akçe 8 / Mum dirhem, akçe 18 / Hınna vakıyye 1, akçe 16 / Mercimek vakıyye 1, 

akçe 5 / Nişasta vakıyye 1, akçe 8 / 

Limon rub’u vakıyye 1, akçe 38 / Harnub vakıyye 1 akçe 5 / Kil vakıyye 1, akçe 3 / 

Tuz vakıyye 1, akçe 1 / Taze peynir vakıyye 1, akçe 8 / Pancar dirhem 600, akçe 1 / 

Soğan dirhem 400, akçe 1 / Elma vakıyye 1, akçe 3 / Yaban elması akçe 3 / Lahana 

dirhem 600, akçe 1 / Gayet a’lâsından erik kıyye 1, akçe 2 / Gayet a’lâsından amrud 

kıyye 1, akçe 4 / Zerdalu vakıyye 1, akçe 3 / 

Na’lbandân. 

Na’l-ı esb dirhem 200, akçe 38 fî 28 Cemâziye’l-âhir / Merkeb na’lı akçe 20 fî 28 

Cemâziye’l-âhir / Katır na’lı akçe 38 fî 28 Cemâziye’l-âhir / Ekserî vakıyye 1, akçe 

48 / Na’l-ı hâm kıyye 1, akçe 28-30 fî 28 Cemâziye’l-âhir / Öküz na’lı akçe 64 / 

Tulub penbe vakıyye 1, akçe 62 fî 21 Rebî’ü’l-evvel 1081 / Kaftan penbesi vakıyye 

1, akçe 58-52 fî 21 Rebî’ü’l-evvel 1081 / İpek dirhem 1, akçe 8 / İbrişim dirhem 1, 

akçe 8 / Acem ipeği dirhem 1, akçe 6 / 
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Fî 11 Rebî’ü’l-âhir 1081 Şehir üzümü vakıyye 1, akçe 2 / Aladağ üzümü vakıyye 1, 

akçe 3 / Kavun vakıyye 1, akçe 1 / Karpuz vakıyye 1, akçe 1 / Pancar vakıyye 3, akçe 

1 / Kabak vakıyye 2, akçe 1. 

 

195- Bu sayfa Boşdur 

(Bu sayfa boş bırakılmıştır) 

 

196-1 ‘Avârız Hânelerinin Toplam Beyânı 

Kazâ-i Konya hâne 384, rub’ 1. Be-her hâne beşer guruş ve üçer rub’a kat’ 

olunup cem’ân mîrî 2209,5 guruş. 

Bin seksen bir ‘avârızı cem’ine me’mûr olan ağaya Konya Kazâsı’nda vâki’ 

‘avârız hânelerinin merdeleri ahâli-i vilâyet ma’rifetiyle hesâb olunup sahîha zam 

olundukdan sonra virilen defterde mestûr olan hâne 322,5. 

Her bir hâneye beşer guruş ve birer sümün tevzî’ olunmuşdur. 

Cem’ân  guruş 2280,5. 

Mîrî guruş 2209,5  /  Harc-ı mahkeme guruş 71. 

 

196-2 ‘Avârız Hânelerinin Toplam Beyânı 

Bin seksen bir Cemâziye’l-ûlâsının on sekizinci günü menzilciye def’a-i 

sâniyesi içün be-her guruş iki yüz yirmi dört akçe mahsûb olmak üzere her bir 

hâneye sekizer yüz ellişer akçe tevzî’ olunup yedine verilen defterin icmâlidir. 

Nefs-i Konya hâne 216  /  Nâhiye-i Sahrâ hâne 10,5  /  Nâhiye-i Sa’îd-ili hâne 

12,5, rub’ 1  /  Nâhiye-i Hatunsarây hâne 55  /  Nâhiye-i Sudirhemi hâne 54  /  Yekûn 

352, rub’ 1. 

 


