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Ahkâm Defterleri, temelde halkın şikâyet ve problemlerini çözüme kavuşturmak 

ve adaleti tesis etmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu çalışmada XVIII. yüzyılda Karaman 

Eyâleti’ne ait olan 1 Numaralı Ahkâm Defterinin 1–60. sayfaları arasındaki hükümler 

günümüz Türkçesine çevrilerek bölge tarihine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.  

1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri’nin ihtiva ettiği şikâyet konularına göre 

değerlendirildiğinde, Karaman Eyâleti’nin sosyal tarihi hakkında önemli bilgilere 

ulaşılmakla birlikte yol kesme, cürm, cinayet, su veya emlâk sınır anlaşmazlıkları, 

fuzuli işgal, gasp vb. suç ve anlaşmazlıklara dair bilgilere ulaşmak mümkündür. 

Bu çalışmada, XVIII. yüzyılda Karaman Eyâleti’nin sosyal, ekonomik, askeri, 

hukuki ve idari durumu yansıtılmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ahkâm Defterleri, Karaman Eyâleti, XVIII. Yüzyıl. 
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 Ahkâm Defters were issued for resolving of compliants and problems of people 

and for providing justice. In this study, We tried to the judgments between 1–60 pages 

of numbered 1 Ahkâm defter belonged to the province of Karaman with a contemporary 

Turkish translation is to be contributed to the history of the region. 

 Regarding that, if Karaman Ahkâm Defter numbered 1 evaluated by included 

complaint topics, in addition with obtaining that period of time’s important 

informations, it’s also possible to obtain informations about road blocking, crime, 

murder, water or real estate border disagreements, unnecessary occupying, usurpation 

e.g. 

In this study, The social, economic, military, lawful, administrative conditions of 

province of Karaman in the century of XVIII are tried to be reflected. 

 

Key words: Ahkâm Defters, Province of Karaman, The Century of XVIII. 
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ÖNSÖZ 

 

Bir milletin tarihini iyi bilmesi ve onu doğru şekilde öğrenmesi hiç kuşkusuz 

önemlidir. İnsanların tarihini öğrenirken arşiv kaynaklarından faydalanılarak hazırlanan 

eserlerin rolü büyüktür. Çünkü arşiv belgeleri, olayların cereyan ettiği dönemde vücuda 

getirilen birinci el kaynaklardır. 

Araştırmacılar ve tarihçiler için büyük bir hazine olan Osmanlı arşivlerinden gün 

yüzüne çıkmamış birçok defter ve belge serisi mevcuttur. Bu defter serilerinden birisi de 

Ahkâm defterleridir. Ahkâm defterleri içerdiği sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi 

veriler sayesinde, tutulduğu dönem ve yere ait tarihçilere ve araştırmacılara muazzam 

bir kaynak oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada, Karaman Ahkâm Defterleri bünyesindeki 

hükümlerin transkripsiyonu yapılarak Karaman Eyâleti’nin XVIII. yüzyıldaki durumu 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ahkâm defterlerinin 

özellikleri ve tutulduğu bölgelere değinilirken, İkinci bölümde, Karaman Ahkâm 

Defteri’nin tanıtımı yapılarak fiziksel ve teknik özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise Karaman Ahkâm Defteri’nin 1–60. sayfaları arasında bulunan 266 

hükmün transkripsiyon ve özetleri verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise transkripsiyonu 

yapılan 266 hükmün orijinal metinleri konulmuştur. 

 Orijinal metinlerin transkripsiyonu esnasında mümkün olduğunca telaffuzlara 

dikkat edilip, metine sadık kalınmıştır. İmlâda ise Ferit Devellioğlu’nun sözlüğünden 

faydalanılmıştır. Hükümlerde kâtipler tarafından boş bırakılan veya yazılmayan şahıs ve 

yer adları parantez içerisinde ( ) şeklinde yazılmıştır. Ayrıca hükümlerde bazı 

kelimelerin karşılıkları okunamadığı için tırnak içinde üç nokta “...” şeklinde 

belirtilirken, hükümlerde okunmasında kesinlik arz etmeyen sözcüklerin yanına 

parantez içerisinde soru işareti (?) konulmuştur. Hükümlerin altında yazılı olan hicrî 

tarihler milâdi tarihe çevrilerek hükümlerin üzerinde birlikte verilmiştir. Defterde, başka 

sayfaya geçen hükümlerin devam ettiğini göstermek için, parantez içinde sayfa 

numarası verilmiştir. Örnek [Sayfa. 7] ve [Sayfa 15] gibi. 
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GİRİŞ 

 
 Bir devletin uzun süre varlığını sürdürebilmesi halkına sağladığı adalet ile doğru 

orantılıdır. Adaleti zamanında ve doğru şekilde uygulayamayan devletlerde, insanlar 

arasındaki sıkıntılar artar, huzursuzluk toplumun tüm kesimlerine yayılır. Bu sebeple 

her devlette adaleti sağlayıcı kurum ve kişilerin olması gerekmektedir. Osmanlı Devleti, 

varlığının temel yapı taşlarından biri olan adaletin uygulanması ve devletin tüm 

coğrafyasına adaletin dağıtılması esası üzerine kurulmuş bir devlettir. Osmanlı 

Devleti’nde en yüksek karar ve yargı organı olan Dîvân-ı Hümâyûn bu adaletin tesis 

edilmesinde büyük rol oynayan bir kurum olmakla birlikte, diğer Türk-İslam 

devletlerinde görülen divân teşkilâtının bir sentezi ve nihai şeklini almış halidir.1 

 Osmanlı Devleti’nde dîvân, hangi din ve millete mensup olursa olsun, hangi 

meslek ve tabakada bulunursa bulunsun, kadın erkek herkese açıktı. Haksızlığa uğramış, 

zulm gören, kadıların yanlış kararlarından şikâyet edenler, vali ve askeri sınıftan 

haksızlık görenler vb. sıkıntısı olanlara divân yolu her zaman açıktı.2 

 Osmanlı Devleti’nde Dîvân-ı Hümâyûn temelde yüce mahkeme görevini 

üstlenirken, aynı zamanda hükümet işlerine de bakmaktaydı.3 Dîvân-ı Hümâyûn 

toplantılarına asil üye olarak Vezir-i Azam, Kubbe Vezirleri, Nişancı, Defterdarlar ve 

Kadıaskerler katılmaktaydılar. Dîvân toplantılarına asil üye olmadıkları halde bazı 

durumlarda Kaptan-ı derya ve Şeyhü’l-islâmda katılabilmekteydi. Toplantılara asil 

üyelerin haricinde reisü’l-küttab, çavuşlar ve çavuşbaşılar ve kapıcılar kethüdası da 

katilmaktaydı. Dîvân-ı Hümâyûn içinde; âmedî, beylikçi, rüûs, tahvil, teşrifatçılık, 

vakanüvislik, defterhane, dîvân-ı hümâyûn hocaları ve tercümanları ve hazine-i 

evraktan oluşan birçok kalemi barındırmaktaydı. Düzenli toplantıların haricinde 

yeniçeri maaşlarının ödendiği ve elçi kabullerinin olduğu dönemlerde ulufe dîvânı 

olağanüstü durumlarda ise galebe dîvânı adıyla dîvân tertip edilirdi. Dîvân-ı Hümâyûn 

toplantılarının haricinde defterdarlar, kadıaskerler ve vezir-i azam kendi konaklarında 

dîvân tertip ederlerdi.4 

                                                
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı , Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhâl, TTK Yay., Ankara 1988, s. 78. 
2 Yusuf Halaçoğlu, XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, (6.Baskı), TTK 
Yay., Ankara 2007, s. 9. 
3 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300–1600) , (Çev. Ruşen Sezer), (14.Baskı) YKY., 
İstanbul 2009, s. 94. 
4 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, TTK Yay., Ankara 1988, s. 
1-176. 
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 Dîvân-ı Hümâyûn toplantıları Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar her gün 

toplanırken, Fatih devrinde haftada dört güne indirilmiştir. XVI. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren toplantılar Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri toplanmakta idi. 

XVII. yüzyılın sonlarına doğru ise haftada iki güne indirilen dîvân toplantıları II. 

Ahmed döneminde haftada dört güne çıkarılmışsa da, XVIII. yüzyılda tekrar iki güne 

indirilmiş ve zamanla dîvân toplantılarının önemi giderek azalmıştır.5 

Dîvân-ı Hümâyûn’da konularına göre birçok defter tutulmuştur. Bu defterlerden 

bir tanesi de Ahkâm defterleridir. İlk zamanlar mühimme defterleri ile birlikte 

değerlendirilen Ahkâm defterleri 1649 yılında şikâyet defterleri, 1742 yılından itibaren 

ise Ahkâm-ı Şikâyet Defterleri adıyla eyâletlere göre sınıflandırılıp tutulmaya 

başlanılmıştır. Ahkâm Defterleri, 16 eyâlet adına tutulmuş olub bu eyâletlerden birisi de 

Karaman Eyâleti’dir. 

 

1. Karaman Beylerbeyliği’nin Kuruluşu ve İdari Taksimatı 

Karaman Beylerbeyliği, Karamanoğullarının hâkimiyet alanının Osmanlı 

idaresine girmesinden hemen sonra kurulmuştur.6 Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilâtında 

dördüncü beylerbeylik olan Karaman Beylerbeyliği’nin, kuruluş zamanıyla ilgili olarak;    

milâdi 1466–677,14748,14819,151710,1468–151211 tarihleri verilmektedir. 

 Karaman Beylerbeyliği’nin geç kurulmasının sebebi Karamanoğulları Beyliği 

bünyesinde bulunan kabileler ve Türkmen aşiretlerinin devletle olan 

anlaşmazlıklarıdır.12 Karaman Beylerbeyliği, ilk zamanlar vâli rütbeli şehzadelerin 

yönetiminde olduğundan dolayı vilâyet olarak anılmıştır. Beylerbeyi13 ataması 

yapılmasının ardından teşkilât ve idari taksimat bakımından Beylerbeylik teşekkül 
                                                
5 Tevfik Temelkuran , “Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, VI, İstanbul 
1975, 131. Dîvân-ı Hümâyûn’un özellikleri ve işleyişi hakkında Bkz. Recep Ahıskalı, “Dîvân-ı Hümâyûn 
Teşkilâtı”, Osmanlı, VI, 24–29. 
6 M.Tayyib Gökbilgin, “XVI. Asırda Karaman Eyâleti ve Larende (Karaman) Vakıf ve Müesseseleri”, 
Vakıflar Dergisi, VI, Ankara 1968, s. 29–32. 
7Alaaddin Aköz, Şer‘iyye Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl Sonu ile XVII. Yüzyıl Başlarında Karaman, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1987, s. 30. 
8 Osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus ,TTK Yay., Ankara 
2001, s. 131. 
9 Nejat Göyünç, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilâtı (Tanzimata Kadar)”, (Ed.Kemal Çiçek), Osmanlı, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999,VI, s. 77. 
10 M.Akif Erdoğru, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı(1522–1584), IQ Yay., İstanbul 2006, s. 51. 
11 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 110. 
12 Erdoğru, Beyşehir Sancağı,  s. 53. 
13 Beylerbeyinin görev ve yetkileri için Bkz. İ. Metin Kunt, Sancaktan Eyâlete 1550-1650 Arasında 
Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul 1978, s. 26-29. 
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etmiştir. Karaman Beylerbeyliği idaresi ve teşkilatıyla tipik bir Osmanlı 

beylerbeyliğidir. Karaman Beylerbeyliği tımar sisteminin uygulandığı eyâletlerden bir 

tanesidir.14  Beylerbeylik ilk zamanlarda idari açıdan İç-el ve Dış-el olmak üzere iki 

coğrafi bölgeye ayrılmaktadır. Toros dağlarının güneyinde kalan kısım İç-el olarak 

adlandırılmakta, Toros dağlarının kuzey kesimi ise Taş-eli olarak anılmaktadır. Ancak 

İç-el kesimi daha sonra 1571 yılında kurulan Kıbrıs Eyâleti’ne bağlanmıştır. 

Karaman Eyâleti’nin Paşa sancağı Konya’dır. Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk 

yıllarında Paşa sancağı Kayseri olsa da genellikle Paşa sancağı olarak Konya 

kullanılmıştır.15 XVI. yy’dan itibaren beylerbeylik yerine eyâlet terimi kullanılmaya 

başlanması16 ile birlikte beylerbeylik kelimesinin yerini eyâlet terimi almaya 

başlamıştır. Karaman Eyâleti yaklaşık olarak 78.518 km2 genişliğe sahip olmakla 

birlikte günümüzde İç Anadolu Bölgesi’nin 3/4 oranında bir alanı kaplamaktadır.17  

Karaman Beylerbeyliği, idari yönetim bakımından Paşa rütbeli kişiler tarafından 

yönetilen sâlyânesiz eyâletlerden bir tanesidir. Karaman Beylerbeyi’nin hasları, XVI. 

yüzyılda 700.000 akça, 1577–1583 yılları arasında ise yaklaşık olarak 660.000 akça 

gelmektedir.  

Karaman Eyâleti’nde, hazine defterdârı, tımâr defterdarı, defter emini, defter 

kethüdası, çavuşlar kethüdâsı, çavuşlar emini, alaybeyi ve ceribaşından meydana gelen 

ve “Divân-ı Karaman” olarak adlandırılan beylerbeyi divânında; eyâletin çeşitli 

meseleleri ve işleri, mahkeme tarafından görevlendirilmiş bir nâibin de katıldığı 

oturumlarda adli olaylar, toprak, miras, mülk anlaşmazlıkları, taşrada vuku bulan çeşitli 

olaylarla, beylerbeyinin kendi özel meseleleri görüşülüp karara bağlanmaktaydı. 

Karaman Eyâleti idari bakımdan, 1476 yılında 16 kaza ve sancaktan meydana 

gelmekteydi. 1481–1512 yılları arasında ise sancak ve kazalarını sayısı 15’e düşmüştür. 

Ayşegül Hüseyniklioğlu; 1500 yılında Karaman Eyâleti’nin 21 sancak ve kazadan 

müretteb olduğunu söylemektedir. 1520–1574 yılları arasında sancak ve kazalarının 

toplam sayısı 8’dir. XVI. yüzyılın ortalarında kaza ve sancakların toplam sayısında 

                                                
14 Mehmet Ali Ünal , “Osmanlı Devleti’nde Merkezi Otorite ve Taşra Teşkilâtı”, (Ed.Kemal 
Çiçek),Osmanlı, YTY., Ankara 1999,VI, s. 113. 
15 Gökbilgin , “XVI. Asırda Karaman Eyaleti ve Larende (Karaman) Vakıf ve Müesseseleri”, s. 30. 
16 Halil İnalcık , “Eyâlet”, DİA., C.11, İstanbul 1995, 549. Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyliği ve 
Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri 1535–1566, TTK Yayınları, Ankara 1998, 167. 
17 Donald Edgar Pitcher, Osmanlı İmparatorlu’nun Tarihsel Coğrafyası, ( Çev. Bahar Tırnakçı), (3.Baskı) 
,YKY., İstanbul 2007, s. 273. 
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belirgin bir azalma söz konusudur.1609 ile 1730 yılları arasındaki dönemde ise sancak 

sayısının 7’ye kadar indiği görülmektedir. Bahsi geçen sancaklar için; ( Bkz. Tablo 1.1) 

Alaaddin Aköz ise; 1476 yılında yapılan tahriri temel alarak Karaman 

Eyâleti’nin 11 vilâyetden ve iki nâhiyeden meydana geldiğini söylemektedir. Yine, II. 

Bayezid döneminde Karaman Eyâletine ait 15 kaza, 1527 yılında 6, 1568–74 tarihleri 

arasında 7, 1578–88 tarihleri arasında 8, 1591–92 arasında 9, 1632–41 arasında 10, 

1664 yılında 11 kazadan meydana geldiğinden bahsetmektedir.18  

Karaman Eyâleti XVI. yüzyılın başlarında 8 sancakdan meydana gelmekteydi. 

Bu sancaklar; Konya merkez olmak üzere Kayseriyye, İç-il Aksaray, Niğde, Larende 

Beyşehri ve Akşehirdi. Ancak 1568–1574 yılları arasında sancak sayısında bir 

değişiklik olmazken Aksaray Sancağının yerini Kırşehir Sancağı almıştır. XVI yüzyılda 

eyâlet 13 kaza ve 68 nahiyeden meydana gelmektedir.19 

Karaman Eyâleti XVII. yüzyılda, Konya, Niğde Aksaray, Kayseri, Akşehir, 

Beyşehir ve Kırşehir olmak üzere 7 sancaktan oluşmaktaydı. Konya Sancağı’nın XVII. 

yüzyıldaki kazaları; Konya, Ereğli, Eski-il me’a Akçaşehir, Aladağ, Pirlevganda 

(Hadim), İnsuyu, (Günümüzde Cihanbeyli’nin batısında bir köy), Bayburd, Birgiri, 

Belviran, Hatunsaray, Gâferyad, Kureyş me’a Berendi, Larende, Lazkiye-i Karaman 

(Ladik), Mahmutlar kazasının nahiye olarak ilhak edildiği Turgut ile Turgut Kureyşözü 

ve Bayburd Kureyşözü kazalarının birleştirilmesiyle teşkil edilen Kureyşözü’ydü. XVII. 

yüzyılda, Kayseri Sancağına bağlı kazalar ise; Sahra-yı Kayseri, İslamlu, Köstere, 

Kuramaz, Cebel-i Ali, Cebel-i Erciyes, Karakaya, Kenar-ı Irmak nahiyelerine sahip 

Kayseri ile Yahyalı ve Karahisar’dı. Eyâletin diğer bir sancağı olan Beyşehir Sancağı’na 

bağlı kazalar; Bozkır, Seydişehir, Göçü, Kaşaklı (Yenişehir) ve Kır-eli idi. Akşehir 

Sancağı’na bağlı kazalar ise; Ilgun, İshaklı ve Doğanhisar’dı. XVII. yüzyılda  Kırşehir 

Sancağı; Denek-Keskin, Hacı Bektaş me’a Mucur, Konur, Günyüzü, Süleymanlu 

kazalarından meydana gelmekteydi. Aksaray Sancağı’na bağlı kazalar ise; Aksaray, 

Koçhisar ve Eyüp-ili idi. Eyâletin diğer bir sancağı olan Niğde Sancağı ise; Ürgüp, Bor, 

Anduğı ve Şücaüddin (Ulukışla) kazalarından oluşmaktaydı.20 

                                                
18 Aköz, Şer’iye Sicillerine Göre”XVI. Yüzyıl Sonu ile XVII. Yüzyıl Başlarında Karaman, s. 31. 
19 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I Anadolu’nun İdari Taksimatı, Türk Kültürü 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2000, s.176–179. 
20 Kâtip Çelebi, Kitâb-ı Cihânnümâ, TTK Yay., Ankara 2009, s. 614. 
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Tablo 1. 1. XV. Yüzyıldan XVIII Yüzyıl Başlarına Kadar Karaman Eyâletinin İdari Taksimatı 

(Sancaklar) 

YILLAR 

M
. 

14
76

21
 

H
.8

92
 

M
. 

14
81

-
15

12
22

 
H

.8
97

 

M
. 

15
00

23
 

H
.9

16
 

M
.  

15
20

24
 

H
.9

36
 

M
. 

15
68

-
15

74
25

 
H

.9
84

 
M

. 
15

76
-

15
77

26
 

H
.9

92
 

M
. 

16
09

-
16

53
27

 
H

. 
10

25
 

M
. 

17
17

-
17

30
28

 
H

.1
13

3-
46

 

Konya  Konya  Konya  Konya  Konya  Konya  Konya Konya 
  Larende Kayseri Eski-il Kayseri Kayseri Kayseri Niğde Kayseri 
Seydişehri Ermenek Akşehir İçel İçel İçel Aksaray Kırşehir 
  Bozkır  Aksaray İshaklı Aksaray Niğde Niğde Beyşehir Beyşehir 

Beyşehri  Niğde Ilgın Niğde Beyşehir Kırşehir Kırşehir Akşehir 
Akşehir  Koçhisar  Beyşehir Larende Aksaray Aksaray Kayseri Aksaray 

   Ilgın Çimen  Seydişehir Beyşehir Akşehir Tarsus  Akşehir  Niğde 
   Niğde  Akşehir  Larende Akşehir Kırşehir Beyşehir --- --- 
Şücaeddin 
ve Anduğu  Belviran  Belviran --- --- --- --- --- 

  Ürgüb Anduğu  Aladağ --- --- --- --- --- 
  Ereğli Ürgüb  Aksaray --- --- ---  --- 

Aksaray Ereğli    Ereğli --- --- --- --- --- 
Koçhisar  Mut  Koçhisar --- --- --- --- --- 

 Karahisar Gülnar    Niğde --- --- --- --- --- 

  Develü  Ilgın    Ürgüb  
 --- --- --- ---        --- 

    --- --- Karahisar 
 --- --- --- ---        --- 

    --- --- Kayseri 
 --- --- --- --- --- 

    --- --- Ermenek 
 --- --- --- --- --- 

   --- ---   Gülnar  --- --- --- --- --- 
 

   --- --- Karataş  --- --- --- --- --- 
 

   --- ---    Mut  
 --- --- --- --- --- 

 

XVIII. yüzyılda da Karaman Eyâleti’nde idari taksimat bakımından büyük bir 

değişiklik olmamıştır. 1730-1740 yılları arasında eyâlet idari açıdan, Konya merkez 

                                                
21 Gökbilgin , “XVI. Asırda Karaman Eyâleti ve Larende (Karaman) Vakıf ve Müesseseleri” , s. 32. 
22 Aköz, Şer’iye Sicillerine Göre”XVI. Yüzyıl Sonu ile XVII. Yüzyıl Başlarında Karaman, s. 30. 
23Ayşegül Hüseyniklioğlu, Karaman Beylerbeyliği’nde Konar–Göçer Nüfus (1500–1522),   
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2008, s. 21 
24 Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, s. 92. 
25 Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, s. 92 
26 Erdoğru, Beyşehir Sancağı, s. 55. 
27 Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, s. 92. 
28 Fahameddin Başar, Osmanlı Eyâlet Tevcihatı (1717–1730), TTK Yayınları, Ankara 1997, s.18–19. 
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(Paşa Sancağı) olmak üzere 7 sancaktan meydana gelmektedir.29 XVIII. yüzyılda 

sancaklara bağlı kazalar ise şöyledir; 

1. Konya Sancağı’na bağlı kazalar; Konya, Aladağ, Bayburd, Ereğli, 

Belviran, Eski-il, Gâferyad, Pirlevganda (Hadim), İnsuyu, Lârende,  

Turgut, Kureyş, Ladik ve Kureyşözü. 

2. Kayseri Sancağı’na bağlı kazalar; Kayseri, Develi, İncesu, Karahisar, 

Yahyalı. 

3. Akşehir Sancağı’na bağlı kazalar; Akşehir, Ilgun, İshaklı ve Doğanhisar. 

4. Beyşehir Sancağı’na bağlı kazalar; Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Göçü, 

Kaşaklı (Yenişehir) ve Kır-eli. 

5. Niğde Sancağı’na bağlı kazalar; Niğde, Ürgüp, Bor, Şücaeddin, Çamardı, 

Anduğı, Nevşehir ve Gülşehir (Arapsun). 

6. Kırşehir Sancağı’na bağlı kazalar; Kırşehir, Denek-Keskin, Hacı Bektaş 

me’a Mucur, Konur, Günyüzü (Günyüzi), Süleymanlu. 

7. Aksaray Sancağı’na bağlı kazalar; Aksaray, Koçhisar ve Eyüp-ili idi. 

Karaman Eyâleti’nin idari taksimatı XIX yüzyılda değişikliğe uğramıştır. XIX. 

yüzyılın başlarında eyâlete bağlı olan sancaklardan Kayseri Sancağı Bozok Eyâleti’ne 

bağlanırken, Kıbrıs Eyâleti’ne bağlı olan Antalya ve Mersin bölgeleri Karaman 

Eyâleti’ne dahil edilmiştir. Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir ise Niğde Sancağı’na 

bağlanmıştır. Karaman Eyâleti’nin XIX. yüzyılın başlarında coğrafi olarak sınırları 

genel olarak güney ve batı istikametinde genişlemiş, kuzey ve doğu sınırlarında ise 

daralma olmuştur.XIX. yüzyılın başlarında Karaman Eyâleti , 7 livâdan ve 111 kazadan 

meydana gelmektedir.30 Bu livâ ve kazalar için; (Bkz Tablo 1.2.) 

1864 yılında kabul edilen teşkil-i vilâyet nizannamesi ile Karaman Eyâleti 

kaldırılmış yerine ise Konya Vilâyeti kurulmuştur. Konya Vilâyeti ise merkez Konya 

olmak üzere; Burdur, Antalya, Karaman ve Niğde şeklinde 5 sancağa ayrılmıştır. 

 
 

 

                                                
29 Orhan Kılıç, “XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Eyâlet ve Sancak Teşkilâtlanması”, 
(Ed.Kemal Çiçek), Osmanlı, YTY., Ankara 1999, VI,  93. 
30 Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş, s. 228–231. 
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Tablo 1. 2. Karaman Eyâleti’nin XIX. Yüzyıl Başlarında İdari Taksimatı ( Livâ ve Kazalar) 
 

Livâlar Kazalar 

Livâ-i Konya Konya mea nevahi-i Sille ve Hatunsaray, Atçeken, Karapınar, Eski-

il, Ereğli, Divle, Kureyşözü, Larende, Gaferyâd, Belviran, Aladağ, 

Saidili İnsuyu, Turgud, Hadim, Bozkır, Seydişehir, Beyşehir, Kıreli, 

Kaşaklı, Güciyan, Ilgın, Doğanhisar, Akşehir, İshaklı, Argıthanı, 

Sarıkeçili. 

Livâ-i İçel Gülnar, Ermenek, Karataş, Silinti, Silifke, Zeyne, Sarıkavak, Mut, 

Sinanlu, Aşiret-i Keşlü, İrmelü, Bolaçlı, Tatar, Karabocılı, Bahşaş, 

Kürdeci, Sandallu, Hayrillü, Kıbtıyan, Karahacılı. 

Livâ-i Niğde Niğde, Yahyalı, Anduğu, Bor, Şücaeddin, Bereketlü, Nevşehir, 

Ürgüb, Sultanhanı, Arabsun, Aksaray, Eyüb-ili, Koçhisar, Kırşehir, 

Hacıbektaş, Mucur, Girevli, Selmanlu, Aşiret-i Muhacirin acem, 

Cerid, Köceklü, Sarı Karaman, Şereflü. 

Livâ-i Hamid Isparta, Bavlı, Ağlasun, İncirpazarı, Eğirdir, Barla, Yalvaç, Karaağaç, 

Hoyran, Uluborlu, Keçiborlu, Afşar, Ağros, Gönen. 

Livâ-i Burdur Burdur nam-ı diğer Türkemiş, Gölhisar-ı Hamid, Tefenni, Kemer, 

Yavıca, Karaağaç-ı Gölhisar. 

Livâ-i Teke Antalya, İğdir, Kaş, Fenike, Elmalı, Kalkanlu, Bucak, Kızılkaya, 

Serik, Mortına.  

Livâ-i Alaiyye Alaiye, Akseki, İbradı, Senir, Manavgat, 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 8 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AHKÂM DEFTERLERİ  

1.1. VÎLÂYET AHKÂM (AHKÂMÜ’Ş-ŞİKÂYÂT) DEFTERLERİ 

 Ahkâm, “hükm” (حکم) kelimesinin çoğul halidir.31 Hükm kelimesi ise emir ve 

karar anlamında kullanılırken aynı zamanda yargı, hâkimiyet, kadılık, nüfuz gibi 

anlamlara da gelmektedir. Osmanlı bürokrasisinde mevcut olan divân, maliye, darphane 

gibi kalemler32den sultan adına yazılan emirlere kısaca “hükm” denmektedir. Padişah 

tarafından herhangi bir iş ve mesele için verilen yazılı emire ise “hükm-i hümâyûn” ( حکم

 denilmektedir.33 (ھمایون

Osmanlı Devleti’nde hükümler bizzat padişah tarafından verilmez, padişahın 

yetki verdiği makam ve bu makama bağlı daireler tarafından verilmektedir. Bu 

bakımdan hükümler sadaret makamından veya defterdarlıktan çıkmaktadır. Sadaret 

makamından çıkan hükümlere genel olarak fermân adı verilmektedir. Hükümler 

konularına göre birçok deftere kayıt edilmekteydi.34 Divân-ı Hümâyûn toplantıları 

neticesinde karara bağlanan siyasi, mali, örfi konular ise mühimme defterlerinde 

tutulmaktaydı.35 

 Osmanlı Devleti’nde 1649 yılına kadar fermân, berât ve hükümlerin tamamı 

mühimme defterlerine kaydedilirdi.1649 yılından itibaren fermân kayıtlarının bir kısmı 

şikâyet defterleri adı altında düzenlenerek tutulmuştur. Devlete ait işler mühimme 

defterlerine, şahsi davalara ait fermân, berât ve benzeri kayıtlar ise şikâyet defterlerine 

kayıt edilmekteydi. Şikâyet defterlerinde genel olarak idari ve askeri yetkililerle ilgili 

şikâyetler, borçlarla ilgili şikâyetler, mahkeme kararlarına itiraz, toprak ve su 

anlaşmazlıkları, vergiler ile ilgili anlaşmazlıklar, eşkıya soygunları, alacak-verecek 

davaları, tımârlı sipahilerin vergiyi toplayamaması, esnaf şikâyetleri vb. şikâyetler 

bulunmaktaydı.36 

                                                
31 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügât, (18. Baskı), Aydın Kitabevi, Ankara 2001, s. 
389; Ahmed Özel, “Ahkâm”, DİA.., I, 550. 
32 Dîvân-ı Hümâyûn kalemleri ve görevleri için Bkz. Mesude Çorbacıoğlı, “Osmanlı Devlet Teşkilâtında 
Mevcut Kalemler ve Görevleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomâtik Semineri 30 Nisan–2 Mayıs 
1988, İstanbul 1988, s. 72–83. 
33 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, TTK Yayınları, Ankara 1988,s.280. 
34 Uzunçarşılı, Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 79.  
35 Mübahat S. Kütükoğlu, “Mühimme Defteri”, DİA., İstanbul 1995, XXXI, 520–521. Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi’ndeki defter serileri için Bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Haz. Yusuf İhsan 
Genç vd. , Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010, s. 9–20. 
36 Said Öztürk, “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, (Ed.Kemal Çiçek), Pax 
Ottomana: Studies in Memoriam Prof.Dr. Nejat Göyünç, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2001, s. 613. 
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XVIII. yüzyılda şikâyetlerin artması, benzer nitelikte şikâyetlere getirilen 

çözümlere kolayca ulaşma isteği ahkâm defterlerinin tutulmasına zemin hazırlamıştır. 

Nitekim Ahkâm Defterleri titizlikle tutulmakta, gerekli görüldüğünde eski muamele ve 

işlerin tetkiki için muazzam bir müracaat kaynağı olmaktaydılar.37 

 Ancak eskiden meydana gelmiş bir olayla ilgili alınan kararın kaydına 

ulaşmakta sıkıntıların baş göstermesi üzerine dönemin reisü’l-küttabı olan Ragıb 

Mehmet Paşa38 tarafından şikâyet ve ahkâm defterleri birbirinden ayrılarak vilâyetlere 

göre tasnif edilmiş, aynı zamanda ahkâm defterleri ile birlikte şikâyet defterlerinin 

tutulmasına da devam edilmiştir. Bundaki temel amaç ahkâm defteri tutulmayan 

bölgelerdeki şikâyetlerin kayıt altına alınmak istenmesidir.  

Ahkâm defterleri temelde şikâyet defterlerinin bir devamı niteliğinde olsa da, 

aslında tutuldukları bölge bakımından bazı farklara sahiptirler. Ahkâm defterleri belli 

bir bölge adına tertip edilirken, şikâyet defterleri devletin her köşesinden gelen 

şikâyetleri barındırmaktaydı. Kâtip hataları veya yanlışlıklar neticesinde eyâlet 

ahkâmlarında bazı yanlışlıklar olmakta, başka bir eyâlete ait hükümler farklı bir eyâletin 

defterine kayıt edilebilmekteydi.39  

Ahkâm defterleri tutulduğu coğrafyanın sosyal, kültürel, ekonomik tarihi için 

önemli tarihi kaynaklardır. Defterler, kişilerin birbirleriyle ya da devletle olan 

sıkıntılarına devletin getirdiği çözümleri yansıtılırken, aynı zamanda bölgenin sosyo-

ekonomik resminin çizilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Şer‘iyye sicilleri, taşrada 

ortaya çıkan meselelere mahalinde üretilen çözümleri yansıtırken, ahkâm defterleri 

merkezin getirdiği çözümleri ve merkezin bakış açısını yansıtmaktadır.40  

Ahkâm defterinin diğer bir çeşidi ise maliye ahkâm defterleridir. Bu defterler, 

defterdarlar tarafından sadır olan hükümlerin kaydedildiği defterlerdir. Defterdarlığa 

bağlı olan baş muhasebe, baş mukataa ve mevkufat kalemlerinden çıkan emir ve 

                                                
37 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul 1946, s. 30. 
38 Ragıb Mehmet Paşa (Koca Ragıb Mehmet Paşa) ile ilgili Bkz. Mesut Aydıner, “Ragıb Paşa”, DİA., 
XXXIV, İstanbul 2007, s. 403–406. 
39  Said Öztürk, “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, s. 611–616. 
40 Said Öztürk, “Kayseri ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Karaman 
Ahkâm Defterleri”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyum Bildirileri (06–07 Nisan 2000), Kayseri ve 
Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yayınları, Kayseri 2000, s. 403. 
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tezkirelere, “muhâsebe-i evvel ahkâmı”, “mukata‘â-i evvel tezkire ve ahkâmı” adı 

verilmektedir.41 

 

1.1.1. Ahkâm Defterlerinin Biçimsel Özellikleri 

Ahkâm defterlerinde yer alan her hüküm üç ana bölümden meydana 

gelmektedir: 

 Defterlerde hükmün ilk kısımları şer‘i ve örfi yetkiliye veya her ikisine 

birden hitap ile başlamaktadır. 

 İkinci kısımda ise şikâyeti yapan kişi ya da kişiler verilirken, şikâyetin 

sebebi açıklanmaktadır. 

 Üçüncü ve son bölümde ise şikâyete getirilen çözüm yazılmaktadır. 

Hükmün sonunda ise “şer‘le görülmek için yazılmıştır.”, “mahallinde 

şer‘le görülmek bâbında.” ,  “havale olunmak bâbında.” vb. ifadedeler 

yer almaktadır. 

 Ahkâm defterlerinin başında defteri tanıcı olarak bir başlık yer alır. Bu başlık 

genellikle “Hâza kuyûd-u ahkâmi‘ş-şikâyât der zamân-ı…”  kaydıyla başlar. Defterlerde 

genel olarak Reisü’l-küttabın ya da Vezir-i azamın adı ve tutulduğu dönemin tarihi 

belirtilmektedir. Defterlerdeki hükümlerin sonunda yazıldığı tarih ve yazan kâtibin adı 

Hasbi, Vasıf gibi tek kelime olarak yazılmaktadır.  

Ahkâm defterleri, Dîvân-ı Hümâyûn’da tutulan berât, nâme, sebeb-i tahrîr 

hükümleri, fermân, ahidnâme, mühimme ve şikâyet defterleri gibi devletin resmi yazısı 

olan “Dîvâni” yazı ile tutulmaktadır.42 Divani yazı süslü, gösterişli ve resmi bir niteliğe 

sahiptir.43 Defterlerdeki hükümler kırma divâni ile yazılmıştır. Kırma dîvâni kolay ve 

süratli yazılan bir türdür. Ancak kâtipler tarafından hızlı şekilde yazıldığı ve çok fazla 

noktalama harfi kullanılmadığından dolayı hükümlerin okunması aşamasında bazı 

sıkıntılar meydana gelmektedir. Ahkâm Defterleri, şikâyet ve mühimme defterlerine 

oranla ebat olarak daha uzun ve daha dardır. Ahkâm defterlerinin kapaklarında ise genel 

olarak ebru ve çiçek motifleri bulunmaktadır. 

                                                
41 Halil Sahillioğlu ,“Ahkâm Defteri”, s. 551. Maliye Ahkâm Defterleri hakkında daha fazla bilgi için 
Bkz. Bilgin Aydın-Rıfat Günalan, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Mâliyesi ve Defter Sistemi, Yeditepe 
Yayınevi, İstanbul 2008, s. 225–232. 
42 Mübahat S.Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomâtik), Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat 
Vakfı, İstanbul 1984, s. 62. 
43 M.Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomâtik İlmi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1992, s. 44. 



 11 

1.1.2. Ahkâm Defterleri’nin Muhtevası 

Ahkâm Defterleri, tutulduğu bölge ile ilgili toplumsal, ekonomik, kültürel 

sorunları içinde barındıran ve bu sorunlara devletin getirdiği çözümleri yansıtan önemli 

kaynaklardır. Suraiya Faroqhi, Vilayet Ahkâm Defterleri ile ilgili olarak; “XVI. 

yüzyıldan itibaren tutulmaya başlanan Ahkâm defterleri daha sonra vîlâyet ahkâm 

defterleri olarak ayrı ayrı tutulmaya başlanmıştır. Geç dönemlere ait defterler çok az 

araştırmacı tarafından incelenmiş olduğundan bunlar keşfedilmemiş hazinelerdir,”44 

tesbitinde bulunmaktadır.   

Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan köylü, asker, müslüman, gayr-i müslim 

herkesin bireysel veya toplu olarak şikâyet yani arz-ı hâl sunma hakkı bulunmaktaydı.45 

Kişiler, adaletin sağlanması için şikâyetlerini rahatlıkla sunabilmekte idiler. 

Defterlerden yönetilen ve yöneten arasındaki ilişkileri, kanunların ne ölçüde 

uygulandığı ve uygulama esnasında ne tür hukuki boşlukların doğduğu ve bu hukuki 

boşlukların ne gibi sorunlara sebep olduğunu görmek mümkündür. Ahkâm defterleri 

aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin bir hukuk devleti olduğunun, mazlumların devlet 

tarafından korunup adaletin tesis edilmesine çalışıldığının da göstergesidir.  

 Ahkâm Defterleri, şehir ve bölgelerin tarihinin aydınlatılmasında önemli 

kaynaklardan bir tanesidir. Defterler tutuldukları eyâletlerin ve şehirlerin dönemsel 

tarihine ışık tutan veri kaynaklarındandır. Ahkâm defterleri, şer‘iyye sicilleri ile birlikte 

kullanıldığında önemini daha da artırmaktadır. Defterlerden XVIII yüzyıldaki toprak 

anlaşmazlıkları46, su anlaşmazlıkları47, vergi veren halk ile vergiyi tahsil eden görevliler 

arasındaki anlaşmazlıklar48, toprak anlaşmazlıklarında halk ve yönetici arasındaki 

anlaşmazlıkları49, toprak denetçisi sipahilerin halkla olan anlaşmazlıkları50, vergilerin 

tahsili ile ilgili sıkıntılar51 alacak-verecek ile ilgili anlaşmazlıklara52, vakıf ve zaviyeler 

                                                
44 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, (2.Baskı), Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2003, s. 
51; Suraiya Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, Doğu Batı Yayınları , İstanbul 2006, s. 66-67. 
45 Halil İnalcık,  Osmanlılar Fütühat, İmparatorluk, Avrupa İle İlişkiler, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, 
s. 123. 
46 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,1/1. 
47 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,24/3. 
48 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,52/5,18/1. 
49 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,3/4. 
50 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 7/3 ,33/4, 40/2. 
51 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,24/1,24/2. 
52 Karaman Ahkâm Defteri, No. 1,26/6,28/2,30/1,31/1,31/2,33/3,33/5. 
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ile ilgili sıkıntılar53, asayişle ilgili durumlar54 hakkında birçok bilgiye ulaşmak 

mümkündür. 

 Ahkâm defterlerinden ayrıca hükümlerin gönderildiği yerin idari biçimi55 

,bölgenin örfi56, şer‘i57 yöneticilerine ait bilgilere ulaşılabilir. Ahkâm defterlerinden 

divân-ı hümâyûn’da cinsiyet58, din59 ayrımı gözetmeksizin halkın şikâyetlerinin dinlenip 

karara bağlandığına dair önemli kaynaklardır. Defterlerden, şikâyette bulunan kişilerin 

şikâyetlerini şahsen60, kadı veya naibin mektûbu ile61, arz-ı hâl ile62 veya bir bölgenin 

ahâlîsinin birlikte yaptığı şikâyetlere63 dair verilere ulaşılabilir. 

 

1.1.3. Ahkâm Defteri Tutulan Bölgeler 

Osmanlı Devleti’nde 1649 yılına kadar fermân, berât ve hükümlerin tamamı 

mühimme defterlerine kaydedilirdi.1649 yılından itibaren bütün fermân kayıtları 

mühimme defterlerine yazılmayarak bir kısım fermânlar şikâyet defterleri adı altında 

düzenlenen defterlere kayıt edilmiştir. Dîvân bürokrasisindeki gelişmeler ve kâtiplerin 

zamanla alanlarında uzmanlaşması ve 1742 yılında dönemin reisü’l-küttabı Ragıb 

Mehmet Efendi’nin çabaları ile defter tutmada yeniliğe gidilerek şikâyet defterleri 

eyâletlere göre tasnif edilmiş böylece şikâyet ahkâmı adı verilen defterler ortaya 

çıkmıştır. Bu defterler 16 ayrı eyâlet adına tutulmuştur. Bu eyâletler için; (Bkz. Tablo 

1.1) 

                                                
53 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,6/2,8/4,29/2,17/3,48/5,40/3. 
54 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,25/1,26/5,28/1,34/4,35/2,38/3,38/5. 
55 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,15/1. 
56 Karaman Ahkam Defteri, No.1,16/1,17/3. 
57 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,18/3,18/5,18/6,19/1,16/5. 
58 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,15/4. 
59 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,16/3,18/5,20/6. 
60 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,20,6 
61 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,22/4,22/5. 
62 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,22/6. 
63 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,21.5. 
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Tablo 1. 3. Ahkâm Defterlerinin Vilâyetlere Göre Ayrımı 

Defterin Bölgesi 
Başlangıç 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Defter Sayısı 

Adana 1742 1878 9 

Anadolu 1742 1889 185 

Bosna 1742 1867 9 

Cezayir ve Rakka 1746 1875 25 

Diyarbekir 1742 1875 9 

Erzurum 1742 1879 19 

Halep 1742 1850 9 

İstanbul 1742 1910 26 

Karaman 1742 1878 39 

Maraş 1742 1867 6 

Mora 1716 1840 21 

Özi ve Silistre 1742 1877 49 

Rumeli 1742 1908 85 

Sivas 1742 1908 36 

Şam-ı Şerif 1742 1908 9 

Trabzon 1742 1911 8 

 

Defterlerden Mora Ahkâm ve Cezayir Rakka Ahkâm Defterleri hariç hepsi 1742 

yılında başlamaktadır. Mora Ahkâm Defteri, 1716 yılından itibaren tutulması sebebiyle 

en erken tutulan Ahkâm Defteri özelliğine sahiptir. 

Ahkâm defterleri arasında bulunan Karaman Ahkâm Defterleri, 1742–1878 

yılları arasında tutulmuş olan 39 defterden oluşmaktadır. Bu defterlerde Konya, 

Beyşehir, Kayseri, Niğde Aksaray, Akşehir, Nevşehir, Kırşehir’e ait hükümler 

bulunmaktadır. 64   Bu defterler için; (Bkz Tablo 1.2.) 

 

                                                
64 ( Haz. Yusuf İhsan Genç vd. ), Başbakanlık Osmanlı, s. 33. 
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Tablo 1. 4. Karaman Ahkâm Defterleri’nin Yıllara Göre Dağılımı 
 

                           TARİH Sıra No 

 Hicri Tarih Miladi Tarih  

Sayfa 

Sayısı 

1 C.1155-Za.1158    1742–1745 298 

2 S. 1157-B 1159    1744–1746 292 

3 Ş.1159-Ra.1162    1746–1748 297 

4 Ra.1162-Ş.1167    1749–1753 322 

5 M.1165-S.1170    1751–1756 378 

6 Ş.1167-S.1170    1754–1756 374 

7 S.1170-Za.1172    1756–1759 381 

8 Za.1172-Za.1174    1759–1761 330 

9 Z.1174-Za.1176    1761–1763 296 

10 Za.1176-L.1178   1763–1765 398 

11 L.1178-M.1181   1765–1767 398 

12 M.1181-S.1189   1767–1775 364 

13 S.1189-Za–1190   1775–1777 399 

14 Za.1190-N.1191    1776–1777 161 

15 L.1191-S.1193    1777–1779 198 

16 S.1193-Ş.1194    1779–1780 198 

17 L.1195-B.1197    1781–1783 267 

18 Ş.1197-Za.1198    1783–1784 157 

19 Z.1198-L.1200    1784–1786 300 

20 L.1200.Za.1207    1786–1793 354 

21 Z.1207-Z.1209    1793–1795 196 

22 Z.1209-B.1211    1795–1797 160 

23 C.1211-Ca.1217    1796–1802 297 

24 Ca.1217-Ra.1221    1802–1806 402 

25 R.1221-L.1224    1806–1809 196 

26 L.1224-R.1226    1809–1811 178 

27 Z.1226-R.1229    1811–1814 138 
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28 N.1229-S.1232    1814–1817 204 

29 S.1232-C.1234    1817–1819 200 

30 C.1234-R.1236    1819–1821 300 

31 Ca.1236-L.1239    1821–1824 298 

32 Za.1239-B.1243    1824–1827 300 

33 B.1243-B.1247    1827–1832 294 

34 Ş.1247-Ca.1252    1832–1836 240 

35 Ca.1252.Za.1257    1836–1842 183 

36 Za.1257-S.1261    1842–1845 189 

37 R.1261-M.1273    1845–1857 293 

38 Ca.1273-Za.1290    1857–1874 193 

39 Z.1290-Z.1295    1874–1878 209 

 

Karaman Ahkâm Defterleri 136 yıl tutulmuş olup, toplam 10.632 sayfadan 

oluşmaktadır. Yıllık olarak ortalama 78.2 sayfa tutulmuştur.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
65 Hüseyin Akbulut, 1858 Arazi Kanunnâmesi’nin Rumeli’de Uygulanması Açısından 1862–1866 Tarihli 
84 Numaralı Rumeli Ahkâm Defterinin Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007, s. 5.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

1 NUMARALI KARAMAN AHKÂM DEFTERİ 

2.1. DEFTERİN FİZİKÎ YAPISI/DURUMU 

Karaman Ahkâm Defterleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (A.{DVNS. AHK. 

KR. d}kodu altında kayıtlıdır. 1 Nolu Karaman Ahkâm Defteri, 48 x 18 cm ebadında 

olub, şikâyet defterlerine oranla daha dar ve uzundur. Defterin dışı karton kapak olup, 

ebru ve çiçek motifleri ile süslüdür. Defterin kapağında ise “Karaman Defteri min 

Evâil-i Cemâziye’l-âhire sene 1155 ilâ Evâsıt-ı Zi-l-ka’de sene 1158 ” ibaresi 

bulunmaktadır. (Bkz. Resim 2.1.) 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Defter sayfa usulü tutulmuş olup toplam 298 sayfadan meydana gelmektedir. 

Defterdeki sayfalar numaralandırılmıştır. Defterde numarasız ve boş başta iki sayfa 

bulunurken, 297–298. sayfalar numaralı ve boştur. Defter toplam 1311 hükümden 

meydana gelmektedir. Bu hükümlerin 416 tanesi 1155 yılına, 587 tanesi 1156 yılına, 

305 tanesi 1157 yılına, 3 tanesi ise 1158 yılına aittir.  

 1155 yılına ait hükümler defter içerisindeki tüm hükümlerin %31,7 oluştururken, 

1156 yılına ait hükümler %45, 1157 yılına ait hükümler %23, 1158 yılına ait hükümler 

ise % 0,3 lük bir orana sahiptir. (Bkz. Tablo 2.1.) 

 

Resim 2. 1. 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defterinin Kapağı 
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Tablo 2. 1. 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri’ndeki Hükümlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar Hüküm sayısı Yüzdesi 
1155 416                  % 31.7 
1156 587 % 45 
1157 305 % 23 
1158 3 % 0.3 

Toplam 1311 %100 
 

Karaman Ahkâm Defteri’ndeki hükümler incelenirken, gerek yazılan 

hükümlerin aylara göre dağılımı, gerekse hüküm sayılarının yüzdesi bakımından en 

yüksek yıl 1156 yılıdır. Hüküm sayısı bakımından en az hükme sahip yıl ise, 3 adet ile 

1158 yılıdır. Defterde hükümlerin aylara göre dağılımına bakıldığında 1155 yılının son 

altı ayında hüküm sayısının arttığı, 1156 ve 1157 yıllarında ise hükümlerin yılın ilk altı 

ayında sıklaştığı görülmektedir. (Bkz. Tablo. 2.2.) 

 
Tablo 2. 2. 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri’ndeki Hükümlerin Aylara ve Yıllara Göre Dağılımı 

  1155 1156 1157 1158 
M. 8 57 45 3 
S. - 96 51 - 

Ra. 1 90 59 - 
R.  - 80           25 - 
Ca. - 85 51 - 
C. 87 42 30 - 
B. 63 33 30 - 
Ş. 54 - 14            - 
N. 34 22 - - 
L. 58 82 - - 
Za. 56 - - - 
Z. 55 - - - 

Toplam 416 587 305 3 
 

Karaman Ahkâm Defteri’ndeki hükümler içinde hüküm sayısı en fazla olan ay, 

159 adetle Cemâziye’l-Ahîre ayıdır. Cemâziye’l-Ahîre ayını 149 adetle Rebiü’l-Evvel 

ayı takip etmektedir. En az hüküm sayısına sahip ay ise 55 hükümle Zilhicce ayıdır. 

(Bkz. Tablo.2.3.) 
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Tablo 2. 3. 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri’ndeki Hükümlerin Aylara Göre Dağılımı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karaman Ahkâm Defteri’nin giriş sayfasında dönemin reisü’l-küttabının adının 

yazılı olduğu bir ibare bulunmaktadır. (Bkz. Resim 2.2.) Bu ibarenin ardından hükümler 

yazılmıştır.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
Defterin giriş sayfasında; “Bi-ismihû te‘âlâ hâza kuyûd-ı ahkâmi‘ş-şikâyât fi-

zamân-ı sadr-ı sudûri’l-vüzerâ Hazret-i ‘Ali Pâşâ yesserallahu mâ-yeşâü ve fî âbân-ı 

Hazret-i Mehemmed Ragıb Efendi reîsü’l-küttâb nâle-mâ yetemennahu” ibaresi 

bulunmaktadır. 

                                                
66 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, s. 2. 

Aylar Toplam Yüzdesi 
M. 113 %  8.6 
S. 147 % 11.2 

Ra. 150 % 11.5 
R. 105              %  8 
Ca. 136 % 10.3 
C. 159   % 12.1 
B. 126 % 9.7 
Ş. 68               % 5.2 
N. 56 %  4.2 
L. 140 % 10.7 
Za. 56 % 4.3 
Z. 55 % 4.2 

Toplam 1311 100% 

Resim 2. 2. 1 Numaralı Karaman Ahkâm Defteri’nin Giriş Sayfası 
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Defterde, hükmün gönderildiği yerin şer‘i67 veya örfi68 yetkilisine bazen ayrı 

ayrı bazen de her ikisine birden 69 hükümlerin gönderildiği görülmektedir. Defter 

içerisindeki bazı hükümler, hükümlerin yanlışlıkla yazılması sebebiyle Der-kenâr 

konularak nakil 70 edilmiş, bazıları ise kâtipler tarafından sehven ibaresi konularak iptal 

edilmiştir.71 Hükümlerde genellikle belli bir tarih sırası izlenirken bazen başka yıllara ait 

tek bir hükmünde deftere yazıldığı görülmektedir.72  

 

2.2. DİPLOMATİK VE DİL ÖZELLİKLERİ 

Karaman Ahkâm Defteri’ndeki hükümler tamamen Türkçedir. Genel olarak sade 

bir Türkçe ile yazılmış olmalarına rağmen hükümlerde Arapça ve Farsça terkipler de 

bulunmaktadır. Genellikle hükümlerde bahsi geçen şikâyetler duru bir Türkçe ile özet 

şeklinde yazılmış olup, şikâyetin konusu kısa ve doğru şekilde anlaşılabilecek şekilde 

verilmiştir. 

Defterdeki hükümlerde diplomatik bir üslup kullanılmaktadır. Hükümlerde, 

gönderildiği kişi ya da kişiler zikredilmekte ve genel olarak basmakalıp tabirler 

kullanılmaktadır.73 Bazı hükümler ise gönderildiği kişiye izafen elkab (isncriptio) denen 

bir sıfat taşımaktadır.74 Hükümlerin elkab kısmında genel olarak hükme muhatap kişinin 

ve gönderildiği kişinin adı ve makamı yazıldıktan sonra “hüküm ki” veya sadece 

“hüküm”  şeklinde teknik bir tabir kullanılmaktadır. 

Defterde hükümlerin hitap kısmından sonra çoğu kez hükmün yazılmasına sebep 

olan olaylar hakkında bilgi verilmektedir. Bu kısımda daha çok Dîvân-ı Hümâyûn’a 

sunulan mektup, arz ve arz-ı hâllerden başka dava ve davacıların şikâyet ve ifadeleri yer 

almaktadır. Osmanlı diplomatikasında nakil veya iblağ denilen bu kısımda adı geçen 

şahısların makamı ve rütbesine müteakip bir dua kısmı bulunmaktadır.75 

                                                
67 Karaman Ahkâm Defteri, No.1,5/2,6/2,8/4,34/3. “Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki”, “ Konya Kâdîsına 
Hüküm ki.” 
68 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 22/1,20/2, “Karaman Valisine”, “Niğde Pâşâsına” 
69 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 21/3,48/2, “Karaman Valisine ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki” 
70 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 36/2,46/4, “Mahalline Nakl Olunmuşdur.” 
71 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 31/4,22/3, 
72 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 17/3. 1155 yılından itibaren başlamış olan hükümler arasında 1156 
yılına ait tek bir hüküm yazılmış, bu hükümden itibaren tekrar 1155 yılına ait hükümler devam etmiştir.  
73 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 36/5. “Kırşehri Sancağı Mutasarrıfına ve Kırşehri Kâdîsına Hüküm.” 
,31/3, “ Aksaray Kazâsı Nâ’ibine Hüküm.” 
74 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 37/4, “ Ürgüb Kazâsı Müftüsi Feyzullah Zîde Fazlihûya Hüküm ki.” 
75 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 38/2. “ Şeyhzâde Şeyh Ebubekir Mevlüdi zîde salahûm...”, 36/5,“ 
Mahmut zîde mecduhû...” 
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İlhan Şahin ve Feridun Emecen, nakil veya iblağ teriminin diplomatik ilmi 

içerisinde narratio veya exposito adını taşıdığından söz etmektedirler.76 Hükümlerde 

nakil veya iblağ kısmından sonra muhatap olan kimselere sorunun halledilmesi için, 

yapılması veya yapılmaması gerekenler yazılmıştır. Genel olarak hükümlerin sonunda; 

“şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.”77, “ kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.”78, 

“rencîde olunmamak içûn yazılmışdır.”79, “arz olunmak içûn yazılmışdır.”80, “defter-i 

hâkânî mucibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.”81, “mahallinde şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.82  gibi ifadeler bulunmaktadır. 

 

2.3. HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.3.1. Alacak-Verecek 

Ahkâm defterlerinde sıkça rastlanan meselelerden biri borç, alacak-verecek ile 

ilgili davalardır. Bu davalar genellikle basit alacak-verecek davaları olup, İstanbul, 

Bursa’daki gibi büyük şirketleşme mahiyetindeki davalardan değildir. Alacak-verecek 

davalarında borç para verenler ile borç alanlar hususunda müslim veya gayr-i müslim 

şeklinde bir ayrımın olmadığı görülmektedir.  

Beyşehir kazasına tabi Ahur adlı karyede sakin Seyyid Osman adlı şahsın 

Teymürci Ahmed adlı şahsa verdiği yüz kuruşunu almak istediğinde Teymürci 

Ahmed’in bölgenin ileri gelen kişilerine istinaden borcunu ödememesi üzerine borcun 

tahsili için hüküm yazılmıştır. Yine Seyyid Osman’ın Molla Musa adlı şahsa verdiği 

yüz yirmi kuruşu almak için talepte bulunmasına rağmen Musa’nın çevresindeki bazı 

kimselere istinaden vermediğinden, borcun tahsili için dîvândan hüküm yazılmıştır.83 

  Hacı Mehmed adlı şahsın İsmail ve isimleri belli diğer kimselerden makbuz ile 

sabit alacak parası olduğu, almak için defalarca talepte bulunmasına rağmen borçluların 

                                                
76 İlhan Şahin-Feridun Emecen, “ II. Beyazıd Dönemine Ait Bir Ahkâm Defterinin Diplomâtik 
Özellikleri”, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri Bildirileri, (30–31 Mayıs 1994), İstanbul Bildiriler, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul 1994, s. 139. 
77 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 38/5, 42/4. 
78 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 39/3. 
79 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 39/4. 
80 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 39/5. 
81 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 40/3. 
82 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 48/2. 
83 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 42/3, 42/4. 



 21 

çeşitli inkâr ve muhalefet ile borçlarını ödemediklerinden dolayı paranın makbuz 

karşılığında tahsil edilmesi için hüküm gönderilmiştir.84 

Bali oğlu Madros adlı zımminin makbuz karşılığında Ahmed Ağa adlı şahsa belirli 

miktar para verdiği, ancak Ahmed adlı şahsın vefatı üzerine mirasına el koyan bazı 

zımmilerin borcu ödemeye yanaşmadıklarından dolayı paranın tahsili için hüküm 

yazılmıştır.85 

Alacak-verecek ile ilgili davalar yalnızca nakit para veya altınla sınırlı değildir. 

İnsuyu kazasından Seyyid Ahmed, Seyyid İsmail, Seyyid Hasan adlı şahısların, Seyyid 

İsmail adlı şahıs zimmetinde kalan altı yüz baş koyunlarının zabit tarafından tahsil 

edilmesi için hüküm yollanmıştır.86  

Defterde, kişilerin aldığı borçları ödememek için bölgenin ileri gelenleri ya da 

yöneticilerine güvenerek borçlarını ödememeye çalıştıkları da görülmektedir. Hacı 

Ebubekir adlı şahsın Papas adlı zımmiye verdiği borç parayı geri istediğinde, Papas adlı 

zımminin firar ederek ödemediği daha sonra ise voyvodaya istinaden ödemekte 

muhalefet etmesi sebebiyle Papas adlı zımmiden paranın tahsili için hüküm 

yazılmıştır.87 

 

2.3.2. Vergi  

Ahkâm defterlerinde bahsi geçen meselelerden biri de vergiler hususundaki 

davalardır. Bu davalara konu olan şikâyetlerin başında yönetici sınıfın fazla vergi talebi, 

reayanın vergisini ödediği halde tekrar vergi istenmesi, vergi muafiyeti olan yerlerden 

vergi talep edilmesi veya reayanın üzerine düşen vergiyi vermekte türlü bahaneler 

üretmesi gelmektedir. 

Ereğli nahiyesindeki Mendos adlı karyede sakin Hacı Ali adlı şahsın cebelü 

bedeliyesini tahsildara tamamen ödediği halde tahsildarın kendi üzerine para geçirmek 

için tekrar vergi talep etmesinden dolayı, tahsildarın müdahale ve vergi talebinin 

engellenmesi için divandan hüküm yazılmıştır.88 

Vergiler ile ilgili diğer bir dava ise ödenecek verginin azaltılması için kişi 

sayısının artırılması için yapılan yolsuzluklardır. Molla İsmail adlı şahsın hanesine bağlı 
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emlak ve arazileri olmadığı ve vergi alınmasına gerek yok iken mahalle halkının üzerine 

düşen avarız vergisini bizimle birlikte ver diye baskı yapması ve rencide etmelerinden 

dolayı taciz ve müdahalenin sona erdirilmesi hususunda hüküm yazılmıştır.89  

Vergi ile ilgili davalara konu olan şikâyetlerden bir diğeri ise, bir bölgenin 

reayasının üzerlerine düşen vergilerini ödememeleri neticesinde oluşan davalardır. 

Ereğli kazasındaki Mendos adlı karyenin reayaları ödemeleri gereken vergilerini sekiz 

seneden beri ödememeleri bir şikâyet konusunu oluşturmuştur.90 

Defterde, vergilerin tahsili hususunda etnik farklılığın farklı bir muameleyi 

gerektirmediği de görülmektedir. Tahsil hususunda müslüman halka bir tarafgirlik söz 

konusu değildir. Nitekim Kayseri’nin Darsiyak adlı karyesinin müslüman ahalisi 

ödemeleri gereken vergilerini zımmi reaya ile birlikte ödeme konusundaki tutumları 

divan tarafından reddedilmiştir.91 

Yöneticilerin vergi hususunda halka keyfi davrandıkları da oluyordu. Vergilerin 

ödendiği halde tekrar vergi talepleri şikâyet sebeplerini oluşturmaktaydı. Kayseri’ye 

bağlı Talas adlı karyenin reayaları bağlarından lazım gelen öşrlerini köylerinin zabiti 

sipahiye ödedikleri halde zabit kanaat etmeyip tekrar öşr talebinde bulunmuştur.92 

Ancak sadece yönetici tabakanın vergi hususunda usulsüz davranışları 

olmuyordu. Bazen reayanın davranışları da dava sebebi olabilmekteydi. Nitekim 

babalarının vefatı ile oğullarına intikal eden tımâr topraklarının vergisini ödemek 

istemeyen şahıslar şikâyete konu oluyordu.93 

 

2.3.3. Asayiş ve Eşkıyalık 

 Ahkâm defterlerinde, asayişin bozulması ve dönemin eşkıyalık olayları ile ilgili 

birçok davaya rastlamak mümkündür. Davaya konu olan olaylarda bir kişinin şikâyeti 

olabileceği gibi birden çok kişinin veya mahalle sakinlerinin de davacı oldukları 

görülmektedir.  

 Yönetici sınıfa istinaden köy halkına zulmeden, paralarını gasb eden bölgenin 

ileri gelenlerinin zulüm ve baskıları dava konularından biridir. Nitekim Kayseri 

kazasına tabi Segusun adlı karyenin sakinleri, Hacı Yusuf ve oğulları İbrahim adlı 

                                                
89 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 20/4. 
90 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 45/4. 
91 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 12/2. 
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şahısların çevrelerindeki bazı kimselere güvenerek vergilerini ödemedikleri hatta köy 

halkına zulm edip paralarını gasb etmelerinden dolayı dava sebebi olmuşlardır.94 

 Defterde bir takım sahte belge ve defter ile hak iddia edip halka zulüm eden 

şahıslar için gönderilen şikâyetlere de rastlanılmaktadır. Kayseri kazasına tabi Erkilet 

adlı karyenin zımmi sakinlerinin, Boynuinceoğlu adlı zımminin, sahte defterler ve 

belgeler ile iftira etmesi ve zorla para talep edip halka zulüm etmesi, şikâyet sebebini 

oluşturmaktaydı.95  

 Yine Akşehir kazasında sakin Bayraktar Süleyman Ağa adlı şahsın, eşkıyadan 

Hacı Ahmed adlı şahıs tarafından rencide ve zulm edilip parasının alınması, bir şikâyete 

sebeb olmaktaydı. Şikâyet sebebiyle adaletin tesisi için Akşehir kadısına olayın 

çözülmesi için hüküm yollanmıştır.96 

 Davalara konu olan şikâyetlerden bir tanesi de cinayet davalarıdır. Hacı Ali adlı 

şahsın erkek kardeşinin, karısı tarafından öldürülmesi neticesinde ölen kardeşinin 

hakkını aramak için şikâyette bulunmuştur. Cinayet davalarının çözülmesinde ise 

şeriatın bir emri olan kısas hükmünün uygulandığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.97 

 Defterde, eşkıyalık veya haksız müdahalenin haricinde asayişin bozulmasına 

sebep olan farklı şikâyetlerde bulunmaktadır. Nitekim Terir adlı zımminin hanımının, 

zorla Mehab adlı zımmi tarafından kaçırılması bir şikâyete konu olmaktadır. Dava 

neticesinde ise Terir adlı zımminin hanımının geri alınması ve Mehab’ın müdahalesinin 

engellenmesi için hüküm yazılmıştır.98 

 Eşkıyalık olayları ile ilgili şikâyetlerden bir diğeri darb ve gasb olaylarıdır. 

Ticaret yollarının güvensizleşmesi ve asayişin bozulması, eşkıyalık ve gasb olaylarının 

artmasına neden olmuştur. Nitekim ticaret amacıyla Niğde kazasına gelmekte olan 

Seyyid İsmail adlı şahıs yol üzerinde isimleri belli bazı şahıslar tarafından önce darb 

edilmiş ardından para ve eşyası gasb edilmiştir.99  
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2.3.4. Toprak  

 Ahkâm defterlerinde sıkça bahsi geçen davalardan birisi de toprak 

anlaşmazlıkları ile ilgilidir. Bu davalar, genellikle mahalinde çözülemediğinden dîvâna 

intikal etmektedir. Şikâyetlere çözüm getirmek için genellikle şikâyetin konusunu 

ilgilendiren arşiv ve defterlere bakılmaktadır. Defterde bahsi geçen; “…defterhâne-i  

‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassâlâ ve defter-i 

evkâfa müraca‘at olunduk da…”100, “…hazine-i ‘amiremde mahfûz olan Anatolı 

muhasebesi defterlerine nazar olundukda…”101, “…dîvân-ı hümâyûnumda mahfûz olan 

kuyûd-ı ahkâma müraca‘ât olunduk da…”102, “…dîvân-ı hümâyûnumda mahfûz olan 

seferîye tertibi defterlerine mukayyed bulunmağın...”103, “…hazine-i  ‘amiremde mahfûz 

olan baş muhasebe defterlerine nazar olundukda…”104 gibi ifadeler ile davanın çözümü 

için gerekli yerlerden bilgi alınmakta idi. 

 Arazi ile ilgili sıkıntıların başında, toprak üzerinde mutasarrıf kişi ya da kişilere 

müdahale ve toprakların zabt edilmesi gelmektedir. Bozkır kazasına tabi Hisarluk 

karyesinin ahalisinin mutasarrıf oldukları değirmen ve yaylaklarına dışarıdan müdahale 

edilmesi ahalinin şikâyetine sebep olmaktaydı.105 Yine Sultan, Fatma, Zeyneb adlı 

hatunlar, babalarından kalan bağlarına Ali adlı şahsın müdahale edip, bağlarını zabt 

etmesinden şikâyet etmekteydiler.106 

 Toprak ile ilgili şikâyetlerden birisi de tasarruf hakkına sahip yönetici sınıftan 

kimselerin, vergi almak ve mülkiyeti için tahrir yapmak istediğinde yaşadığı 

sıkıntılardır. Bir ya da birden çok köy ve mezranın mutasarrıfı olan sipahilerin vergi 

almak ve toprak tahriri yapmak istemeleri neticesinde anlaşmazlıklar meydana gelmekte 

idi. Bu anlaşmazlıklar çözülürken genellikle tahrir defterlerine ve rûznâmçe defterlerine 

bakılmaktaydı.107 

 Defterden, şahısların ortak mutasarrıf olduklara yerlere müdahalelerin olması 

sebebiyle şikâyette bulunduklarına dair hükümler yer almaktadır. Said-ili kazasına tabi 

Derbend karyesinde, Halil, Hamid, Ömer, Ebubekir, Mehmed, Mustafa ve Osman adlı 

                                                
100 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 28/3. 
101 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 22/5. 
102 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 25/2. 
103 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 31/3. 
104 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 57/3. 
105 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 1/1. 
106 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 13/1. 
107 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 32/2, 



 25 

şahısların ortak mutasarrıf oldukları mülk-i menzillerine müdahale sebebiyle davacı 

olmuşlardır.108 

 Arazi üzerinde mutasarrıf olan şahısların hâsıl eyledikleri mahsullerin paylaşımı 

ve verginin ödenmesi esnasında oluşan sıkıntılar da dava konusu olabilmekteydi. 

Nitekim Kaşıklu kazası ahalisinden bazı kimselerin Abdullah adlı şahısla birlikte hâsıl 

eyledikleri mahsullerin paylaşımı ve ödenecek vergi esnasında sorunların meydana 

gelmesi şikâyet sebebi olmuştur. Şikâyet konusu divanda rûznâmçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâl ve mufassâla bakılarak çözülmeye çalışılmıştır.109 

Dîvâna gönderilen şikâyetler toprak ve sınır anlaşmazlıkları ile sınırlı değildir. 

Defterde su anlaşmazlığına dair bazı hükümler bulunmaktadır. Ağcakaya karyesine ait 

olan suya müdahale eden ve suyu “mecra-yı kadîmden” ihraç eden Zincidere karyesinin 

ahalisi arasındaki anlaşmazlık tipik bir su anlaşmazlığıdır.110 

 

2.3.5. Miras  

Ahkâm defterleri miras ve mirasın paylaşımı konusunda da önemli bilgiler 

içermektedir. Vefat eden şahısların bıraktıkları mal ve mülkün paylaşımı esnasında 

oluşan sıkıntılarla ilgili çok miktarda şikâyet bulunmaktadır. Bu şikâyetler genel 

itibariyle, kişinin hissesine düşen miktara kanaat etmeyip kardeşinin ya da bir 

başkasının hissesine el koymak ya da hak eden şâhısa hissesinin tam olarak 

verilmeyişinden kaynaklanmaktadır. 

Miras davaları ile ilgili şikâyetlerin başında, kişilere ailelerinden ya da 

eşlerinden düşen mal ve mülke el konulması gelmektedir. Şerife Fatma adlı hanımın 

babasından kalan mallarına halası Ümmi adlı hanım el koymuştur. Şerife Fatma Hanım 

hakkı olan hissesinin alınması için şikâyette bulunmuştur.111 Yine Doğanhisar 

kazasından İsmihan adlı hanım babasından kalan emlâk ve arazinin diğer varisler 

tarafından zabt edilmesi ve hissesinin verilmemesinden şikâyet etmekteydi.112 Gürci 

adlı hanımın kocasından kalan mallara müdahale edilmesi yine bir şikâyet sebebi 

oluşturmaktaydı.113 Miras davalarında haksızlığa uğradığını iddia edip şikâyette 
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bulunanların cinsiyetlerine bakıldığında, genel olarak kadınların oranının daha fazla 

olduğu görülmektedir. 

Defterde, mirasın adaletli şekilde dağıtılmaması ve miras paylaşımından sonra 

tekrar mal talep edilmesinden kaynaklanan şikâyetlere rastlamak mümkündür. 

Akşehir’de vefat eden Hacı Paşazade Ahmed Bey adlı şahsın mal ve mülklerinin 

paylaşımı esnasında, paylaşılan hisselerin adaletli şekilde dağıtılmaması bir dava 

konusu oluşturmaktaydı.114 Yine defterde mirasın paylaşılmasından sonra kişilerin 

hisselerine kanaat etmeyip tekrar mal talep etmesi ile ilgili şikâyetler de bulunmaktadır. 

Konya’da Sekiz Kuruş Mahallesi sakinelerinden Saliha Hanımın babasından kalan 

mirasın paylaşımından sonra dışarıdan bazı kimselerin tekrar mal ve hisse talep etmesi 

sebebiyle şikâyette bulunmuştur.115 

Miras ile ilgili şikâyetlerden bir diğeri ise tereke tahririne yapılan 

müdahalelerdir. Tereke tahririne karışılması ve usulsüzlük yapılmaya çalışılması şikâyet 

konusu oluşturmaktaydı. Niğde kazasından Mehmed Bey ve isimleri defterde 

yazılmamış diğer şahıslar, terekelerinin tahririne muhalefet eden ve usulsüzlük yapmaya 

çalışan şahıslardan şikâyette bulunmaktaydılar.116 Yine Bor kazası ahalisinden iken 

vefat eden Kalaycızade Muhammed Ağa ve Darıcazade adlı şahısların terekelerinin 

tahririne karışılması ve usulsüzlük yapılmak istenmesi şikâyete sebep olmaktaydı.117 

 

2.3.6. Vakıf  

Karaman Ahkâm Defteri’nde vakıflar ile ilgili meydana gelen şikâyetlere de 

rastlamak mümkündür. Bu şikâyetlere sebep olan konuların başında vakıf paraların 

zimmete geçirilmesi gelmektedir. Akşehir’de Sultan Alâeddin tarafından yaptırılan 

vakıf camisinin eski mütevellisi olan Ahmed adlı şahsın, vakfın parasını zimmetine 

geçirip yolsuzluk yapması şikâyet sebebi olmakta, zimmetine geçirilen paranın 

Ahmed’den geri alınması istenilmektedir.118 

Defterde, vakıflarla ilgili diğer bir şikâyet konusu ise, vakıf paralarının şahıslar 

tarafından kendileri için harcanmasıdır. Kayseri’nin Hüsni Mahallesinde bulunan vakfın 

                                                
114 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 46/2. 
115 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 47/1. 
116 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 37/4. 
117 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 36/4. 
118 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 24/6. 



 27 

mütevellisi olan Abdi, Ahmed ve Ali adlı şahısların, vakfın nakit parasını kendileri için 

harcamaları şikâyet konusu olmaktaydı.119 

Vakıflar ilgili şikâyet konularından bir diğeri ise, vakıflara dışarıdan müdâhale 

edilmek istenmesidir. Hayır sahibinin vakfiyesinde geçen maddelerin haricinde vakfa ve 

vakfiyeye karışılmak istenmesi şikâyete sebep olan diğer bir konudur. Konya’da 

Abdurrahim adlı şahsın inşa ettirdiği vakıf camisine Emrullah Halife ve Mehmed adlı 

şahısların “biz müderrisin ve hatibin vekîlleri oluruz” diyerek müdahale etmek 

istemeleri şikâyete sebep olmuştur.120 

 

2.3.7. Diğer  

Karaman Ahkâm Defteri’nde bahsi sık olarak geçmese de, farklı konuları ihtiva 

eden şikâyetlere de rastlamak mümkündür.  

Defterde, Osmanlı taşra teşkilatı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Naiblerin yerli 

kişilerden atanmaması gerekmektedir. Hükümlerde “ yerlüden nâ’ib olmak memnu‘ idi” 

denilmektedir. Nitekim Kayseri’nin İncesu nahiyesinde naiblik görevini yapan Hasan ve 

Ömer adlı şahısların, rüşvet alıp adaleti sağlamadıkları sebebiyle başka bir görevde 

istihdam edilmeleri istenilmektedir.121 

Reayanın defterde kayıtlı toprağından kalkarak başka bir bölgeye ziraat veya 

başka bir uğraş için göç etmesi toprak denetçisi durumundaki kişilerin sıkça şikâyet 

ettiği konulardan bir tanesidir. Çünkü reayanın toprağından kalkarak başka bir bölgeye 

gitmesi vergi gelirlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeble göç eden kişi ya da 

kişilerin eski mahallerine tekrar iskân edilmek istenmesi sıkça karşılaşılan bir 

durumdur. Yine Konya’nın Ilgın kazasına bağlı, isimleri belirtilmeyen iki köyün 

reayaları eski topraklarından kalkarak göç etmişlerdir. Toprağın denetçisi durumundaki 

sipahi ise bu durumdan şikâyet etmektedir. Reayanın tekrar eski yerlerine iskân 

ettirilmeleri için Kıreli, Beyşehir ve Doğanhisar kadılarına hüküm yollanmıştır.122 

Ahkâm Defteri’nde sosyal konulara ilişkin bilgilere de ulaşmak mümkündür. 

Nitekim Defterde, Osmanlı Devleti’nde köleliğin pratikte nasıl uygulandığına dair 

örnekler mevcuttur. Yine Nevşehir sakinelerinden Keziban adlı hanım, kendisine ait 

                                                
119 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 17/3. 
120 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 22/5. 
121 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 52/5. 
122 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 18/3. 
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olan Ali adlı kölenin eşi tarafından habersiz satılması ve köleyi satın alan kişilerden geri 

almak için talepte bulunmasına rağmen alamadığından şikâyet etmekteydi. 123 

Defterde bahsi geçen diğer bir şikâyet konusu ise vazifeye müdâhaledir. Bu tür 

şikâyetler genellikle vakıf, medrese, zaviye gibi kurumlarda çalışan kişilere yapılan 

müdahalelerden oluşmaktadır. Kayseri’de Hacı Abdullah Mahallesinde bulunan 

mektebin muallimi olan Hafız Mustafa adlı şahsa ve vazifesine, Hafız Mehmed adlı 

şahıs müdahalelerde bulunmakta idi.124 Yine Karacaşehir kazasında müderrislik 

vazifesinde bulunan Ahmed adlı şahıs, vazifesine ve aldığı maaşa dışarıdan yapılan 

müdahaleden şikâyet etmekteydi.125 

 Halkın içinde meydana gelen sosyolojik olaylar da şikâyetlere konu 

olabilmekteydi. Kayseri’nin Câmi-i Kebir Mahallesi sakinlerinden Seyyid Feyzullah 

adlı şahsın nikâhlı karısı olan Ümmühan adlı hanım için bölgenin ileri gelenlerinden 

Hacı Himmed adlı şahıs; “mezbûre Ümmühan içûn mukaddemâ benim sagir oğlım 

Mehmed nâm sagirin menkûhasıdır.” diyerek iddia da bulunması ve Ümmühan hatun 

için, oğlunun hanımı olduğunu söyleyip hak iddia etmesi, şikâyet ve dava sebebini 

oluşturmaktaydı.126 

Defterde evlilik ve mehir ile ilgili şikâyetlere de rastlamak mümkündür. 

Kırşehri’nde sakin Ahmed adlı şahsın, kız kardeşinin mihri olan kırk bin akça gibi 

yüksek bir mikdarı, kız kardeşinin vefatı sebebiyle mihri eniştesinden taleb etmekteydi. 

Şikâyetin ortadan kaldırılması için Karaman valisine Kırşehri kadısına ve Konya kazası 

naibine hüküm gönderilmiştir.127 

Kayseri’ye bağlı Zincidere ve ismi belirtilmeyen karyelerin zımmi ahalileri 

ilginç bir konu sebebiyle şikâyette bulunmaktaydılar. Karyelerinde vefat eden sahıslar 

defnedileceği zaman, bölgedeki bazı zımmiler cenaze sahiplerinden rüşvet namıyla 

ikişer üçer altın istemekte ve ödemeyenlerin cenazelerinin kaldırılmasına muhalefet 

etmekteydiler.128 

 

 

                                                
123 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 24/4. 
124 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 34/6. 
125 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 49/2. 
126 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 48/1. 
127 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 50/1. 
128 Karaman Ahkâm Defteri, No.1, 60/1. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KARAMAN AHKÂM DEFTERİ’NİN ÖZET VE TRANSKRİPSİYONU 

( s.1–60 ) 

 

3.1. HÜKÜMLERİN ÖZETLERİ 

3.1.1. Özet 
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11
55
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ra

zi
 

Bozkır kazasına tabi Hisarluk köyünün ahalisinin 
mutasarrıf oldukları değirmen ve yaylaklarına 
dışarıdan müdahalenin engellenmesi için Karaman 
valisine, Bozkır kadılarına yazılmış hüküm. 
 

2 2 1 

Ev
â’

il-
i 

C
em

âz
iy

el
ah

ire
 

11
55

 
V
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gi

 Osman, Hasan, Muttalib, Abdülkadir, Hasan, Hasan ve 
Hasan adlı şahıslardan fazladan alınan bin yüz doksan 
yedi kuruşluk verginin taraflarına verilmesi için 
Karaman valisine, Niğde kadılarına yazılmış hüküm. 
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ıf 

 Hacı Kasım adlı şahsın bina eylediği vakfa ve vakfın 
malına müdahale edilmesi ve vakıf malının zabt 
edilmesi neticesinde olayın çözülmesi için Karaman 
valisine ve Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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ş Herkil cemaatinden Ömer adlı şahsın para ve 
mallarının bazı şahıslarca zorla alınması, alınan para ve 
malların şahıslardan tahsili için Karaman valisine, 
Ürgüb kadılarına yazılmış hüküm. 
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Deliler cemaatinden Seyyid Yusuf, Cafer, Ahmet, 
Süleyman adlı şahıslara ait para ve malların Mehmet, 
Ali, Mehmet adlı şahıslarca zorla alınması, alınan para 
ve mallarının şahıslardan tahsili için Karaman valisine, 
Danişmendlü kadılarına yazılmış hüküm 
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k Tekfur köyünden Hacı İsmail adlı şahsın Mehmet Bey 
adlı şahıstan alacağı yedi yüz kuruşun tahsili için 
Karaman valisine ve kadılarına yazılmış hüküm. 
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k 
 Danişmendlü kazasında Kocakurd cemaatinden 

Mehmet adlı şahsın Ahmet Bey adlı şahıstan alacağı on 
kise akçasının tahsili için Karaman valisine ve Niğde 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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8 3 4 

Ev
â’

il-
i 

C
em

âz
iy

el
ah

ire
 

11
55

 
V

er
gi

  Mehmed adlı sipahinin mutasarrıf olduğu yerlerden 
fazla vergi alınmaması için Karaman valisine ve 
Kayseri kadısına yazılmış hüküm. 
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Kayseri sancağında mültezim olan Mustafa adlı şahsın 
azli lâzım geldiğinden vaki olan mahsul ve verginin 
Mustafa tarafından alınmaması için Kayseri 
Monlasına, Kayseri sancağında vaki kadılara yazılmış 
hüküm.  
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 Kırca köyünden Mehmet ve Hasan adlı şahısların 
iltizamlarına müdahalenin engellenmesi için İshaklı 
kadısına yazılmış hüküm. 
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Sivrihisar köyünden Halil, Fatma, Hatice adlı 
şahısların babaları Mehmet’in eşkıya tarafından katl 
edilmesi ve on akçasının alınması sebebiyle hakkın 
sağlanması için Karaman valisine, Aksaray kadısına 
yazılmış hüküm. 
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ş  Kızılviran köyünden Mehmet adlı şahsın gelinine 

Ebubekir adlı şahsın taarruz edib akça taleb ettiğinden 
müdahalenin engellenmesi için Karaman valisine ve 
Konya naibine yazılmış hüküm. 
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  Mustafa Ağa ve bazı kimselerin vefatı sebebiyle 
terekelerine hariçten müdahalenin engellenmesi için 
Kayseri müftüsüne yazılmış hüküm. 
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Hacı Mustafa adlı şahsın Osman adlı şahıs zimmetinde 
kalan yedi yüz elli kuruşunun tahsil edilmesi için 
Karaman valisine ve Bor kadısına yazılmış hüküm.  
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D
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  Seyyid İsmail, Mehmet ve Abdullah adlı şahısların 
babaları Kalaycızade Mustafa adlı şahsın vefatı ile 
vereselerinin mahalinde görülmesi için Kayseri 
Monlasına yazılmış hüküm. 
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D
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  Kalaycızade Mustafa adlı şahsın vefatı ile terekelerine 
müdahalenin engellenmesi ve vaziyete göre davanın 
İstanbul’da görülmesi için Kayseri Monlasına yazılmış 
hüküm. 
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Hacı Mustafa adlı şahsın Ahmet adlı şahıstan 
alacağının tahsili için Karaman valisine, Bor kadılarına 
yazılmış hüküm.  
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Subaşı Seyyid Osman ve Mehmet adlı şahısların 
Abdullah adlı şahıs ile ortak mutasarrıf oldukları 
yerlerin vergisine müdahale ve tacizin engellenmesi 
için Karaman valisine, Kaşaklı kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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D

iğ
er

 Kalaycızade Mustafa Ağa adlı şahısın vefatı ile 
evladlarının babalarının mülkünde ziraat etmeleri için 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm.  
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  Hasan ve Ali adlı şahısların mutasarrıf oldukları 
yerlerin vergisine müdahale ve tacizinin önlenmesi için 
Ürgüb kadılarına yazılmış hüküm. 
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 Ahmet Fazullah adlı şahısın yevmi beş akça vazifesine 
vakıf mütevellisi tarafından yapılan müdahalenin 
önlenmesi ve hakkının tahsili için Konya kazası 
naibine yazılmış hüküm. 
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  Hasan ve Mustafa adlı şahısların mutasarrıf oldukları 
yerlerinden hasıl olan vergi ve mahsulatın hisselerine 
isabet eden mikdarın zabt olunması için Karaman 
valisine ve Kayseri kadısına yazılmış hüküm.  
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 Mir Kadı Abdullah adlı şahsın Mustafa ve oğlu 
Abdurrahman adlı şahıslar tarafından darb edilmesi 
üzerine adaletin sağlanması için Karaman valisine ve 
kadılarına ve Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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ş  Köy zabitinin halka müdahele etmesi ve halkı 
mülklerinden kaldırmak istesi üzerine adaletin tesisi 
için Anduğı (?)kadılarına yazılmış hüküm. 
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ş  Zeamet köyleri ahalilerinin zabitleri ahaliye zulm edib 
fazladan vergi taleb edip paralarının alması sebebiyle 
adaletin sağlanması için Karaman valisine Anduğı(?) 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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 Kayseri sancağında bulunan Kösni ve Sahra 
nahiyelerine tabi köylerin hudad ve vergilerinin tesbiti 
için Karaman valisine ve Kayseri kadısına yazılmış 
hüküm. 
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 Sularaldı köyünün ahalisinin Koca Hasan, Deli Musa, 

Seyyid Ali adlı şahıslardan bin kuruş alacak haklarının 
tahsil edilmesi için Karaman valisine, İncesu kazası 
naibine yazılmış hüküm. 
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k Gelinhisar ve Sancaklı köylerinin reayalarının, 
subaşıları tarafından beş yüz seksen kise akçalarının 
zorla alındığı ve mikdarın alınması için Karaman 
valisine, Bor, Şücaeddin kadılarına yazılmış hüküm. 
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Hasan, Musa, Davut, Ahmet, Ebubekir vs isimleri belli 
yüz kadar kişinin eski köylerine nakil ve iskân 
ettirilmeleri için bazı kadılarına ve Konya kazası 
naibine yazılmış hüküm. 
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  İbrahim ve Ahmet adlı şahısların on iki ve on üç akça 
vazife tımarlarının on sekiz akça yazılmışdır diye 
fazladan para taleb etmelerinin kabul edilmemesi için 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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ş  Anduğu kazası ahalisine Tosa oğlı ve kardeşi Balaş 
adlı zımmilerin, ahalinin umûr ve husûslarına karışıp 
paralarını aldıkları ve bu paranın kaza ahalisine tahsili 
için Karaman valisine, Bor kadılarına yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Akşehir sakinlerinden Hacı Paşazade es-Seyyid Ahmet 

Bey adlı şahısın vefatı üzerine emval ve eşyasının 
vereselerine dağıtılması için Akşehir kadısına yazılmış 
hüküm. 
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M

ira
s  Abdüllatif adlı şahısın vefatı üzerine muhallefatının 

vereselerine hisselerine göre dağıtılması ve haksız 
dağıtımın engellenmesi için Karaman valisine ve 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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  Bağcı ve Güci adlı köylerin reayalarından defter ve 
kanun mucibince fazla vergi alınmaması için Karaman 
Valisine ve Larende kadılarına yazılmış hüküm.    
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 İnsuyu kazasına tabi Espkeşan mukataasının vergi ve 
hududunın tesbiti için Karaman valisine ve kadısına ve 
İnsuyu naibine ve Eski-il mukataası voyvodasına 
yazılmış hüküm. 
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  Hasan adlı şahsın vazifesine Kızılbaş köyü sakini 
Yusuf adlı şahısın müdâhalesinin engellenmesi için 
kadıya ve Seydişehir naibine yazılmış hüküm. 
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Aksaray sakinlerinden bir hatunun eşinden müntakil 
emlak ve eşyaya bazı kimselerin müdahale ve 
taarruzlarının önlenmesi ve sekiz yüz kuruş paranın 
tahsili için Karaman valisine, Aksaray kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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 Akşehir hududlarında bulunan Bağluk zaviyesinin 
vergisi ve mutasarrıf olduğu hududun tesbiti için 
Karaman valisine ve kadısına ve Akşehir naibine 
yazılmış hüküm. 
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ş  Koca Salurlu cemaatinden Mehmet adlı şahsın Ömer 
adlı şahsa müdahalesinin önlenmesi için Aksaray 
sancağında vaki Mevlana kadıya ve Aksaray sancağı 
Mütesellimine yazılmış hüküm.   
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Seydişehir sakinlerinden İsmail adlı şahsın emval ve 
eşyasının Ali adlı şahıs tarafından el konulmasının 
engellenmesi ve emval ve eşyanın alınması için 
Karaman valisine, Seydişehri kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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s  Yusuf Ağa adlı şahısın vefatı üzerine muhallefatının 

zevceleri arasında hisselerine göre adil şekilde 
dağıtılması için Karaman valisine ve Konya kazası 
naibine yazılmış hüküm. 
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Abdurrahman adlı şahısın İbrahim adlı şahıstan yüz elli 
kuruş alacağının tahsili için Karaman valisine ve 
Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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Hacı Ahmet adlı şahsın Osman adlı şahıs zimmetindeki 
alacağı bin altı yüz elli kuruşunu tahsil edilmesi için 
Karaman valisine ve Bor kadılarına yazılmış hüküm. 
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  Pursak adlı köyün reayalarından vergilerininyoplu 
şekilde verilmesi için Kayseri Monlasına yazılmış 
hüküm. 
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Hacı Mehmet adlı şahısın Abdülmelik Mehmet adlı 
köleden üç yüz guruş alacağının tahsili için Karaman 
valisine ve Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 

46
 

12
 

4 

Ev
âs

ıt-
ı 

C
em

âz
iy

el
ah

ire
 

11
55

 
  Z

ul
m

 Hacı İbrahim adlı şahısın Seyyid Abdurrahman adlı 
şâhısa zulm eylediği ve zulmünün engellenmesi için 
Karaman valisi vezire ve Konya kazası naibine 
yazılmış hüküm. 
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Es-Seyyid Osman adlı şahısın kardeşleri Seyyid Hasan 
ve Seyyid Hüseyin ve çobanları İbrahim adlı şahısların 
eşkıyadan bazı kimseler tarafından katl olundukları ve 
mallarına el konulduğundan eşkıyaların yakalanıp 
cezalandırılması için Karaman valisine ve Konya 
kazası naibine yazılmış hüküm. 
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11
55

 
A

ra
zi

 Sultan, Fatma, Zeynep, Ayşe adlı hatunların babaları 
Mehmet adlı şâhısa ait olan bağlarına Ali adlı şahısın 
müdahale ve zabtının engellenmesi için Karaman 
valisine ve Kayseriyye Monlasına yazılmış hüküm.  
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5 

A
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 Alek adlı zimmînin Aydın cemaatinden Hacı Bekir, 
Ahmet Bey, Salim Bey, Hacı Süleyman ve Murat oğlu 
adlı şahıslardan dört bin yedi yüz on kuruş alacağının 
tahsili için Karaman valisine, Konya kazası naibine 
yazılmış hüküm.  
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A

sa
yi

ş  Ali adlı şahısın ahaliye zulm ettiği ve Hacı Veli adlı 
şahıstan zorla üç yüz elli guruş aldığı zulmünün 
durdurulması ve paranın tahsili için Karaman valisine, 
Ilgun kadılarına yazılmış hüküm. 
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A

sa
yi

ş  Eşkıyadan Hacı Ahmet adlı şahıs Bayraktar Süleyman 
Ağa adlı şâhısa zulm edip bin dört yüz kuruş para ve 
eşyasının alamsı sebebiyle para ve malın tahsili için 
Karaman valisine, Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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A
sa

yi
ş  Hacı Yusuf ve oğulları İbrahim adlı şahısların 

hisselerine düşen verginin ve zimmetlerinde olan bin 
kuruşun tahsili için Kayseri Monlasına ve Kırk Sancağı 
Mütesellimine yazılmış hüküm. 
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V

er
gi

  Abdullah, Mehmet, Abdurrahim, Hatip ve Ahmet 
Efendi adlı şahısların vergilerinin tahsili için Karaman 
valisine, Beyşehri, Seydişehri, Bozkır kadılarına 
yazılmış hüküm. 

54
 

14
 

2 

Ev
âs

ıt-
ı 

C
em

âz
iy

el
ah

ire
 

11
55

 
A

la
ca

k 
 

Madros adlı şahsın Hüseyin Ağa adlı şahıstan üç bin 
yüz kuruş alacağının tahsili için Karaman valisine, 
Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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  1

15
5 

A
ra

zi
  Melendiz nahiyesine tabi mezra-i Yomtaş ahalilerinin 

yaylak ve otlakları olan yerlere müdahale edilmemesi 
için Karaman valisine Anduğu kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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A

ra
zi

 Mehmet adlı şahısın mutasarrıf olduğu yerlerin hala 
üzerinde olduğu ve müdahale edilmemesi için 
Karaman valisine ve kadısına ve Konya kazası naibine 
yazılmış hüküm. 
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A

la
ca

k 
 Saklı köyünden Mehmet adlı şahısın bir şahıstan bin 

kuruş alacağının ve koyunlarının tahsili için Kayseri 
sancağı mutasarrıfına ve Kayseri kadısına yazılmış 
hüküm.   
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A

la
ca

k 
 

Abdulhalim adlı şahsın Abdullah Efendi adlı şahıstan 
sekiz yüz kuruşu ile bir baş atının tahsili için Karaman 
valisine, Larende kadılarına yazılmış hüküm. 
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A

ra
zi

 Ali adlı şahsın mutasarrıf olduğu zeâmetine 
müdahalenin engellenmesi için Karaman valisi ve 
kadısına ve Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Hacı Paşazade İsmail Bey adlı şahsın vefatı üzerine 

muhallefatının vereselerine adil şekilde dağıtılması ve 
alınan mal ve eşyanın geri alınması için Karaman 
valisine ve Akşehir kadısına yazılmış hüküm. 
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A

sa
yi

ş  İsmail, Mustafa, Receb, İbrahim adlı şahıslara bazı 
kimselerin müdahalelerinin engellenmesi ve alınan 
akçalarının tahsili için Kırşehir sancağında mutasarrıf 
olan kişiye Kırşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Ahmet adlı şahısın vefatı üzerine muhallefatının adil 

şekilde dağıtılması, Rahime adlı hatun tarafından 
alınan mal ve paranın alınmasıiçin Karaman valisine, 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm.  
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A

sa
yi

ş  Ohri kazasında sakin bazı zımmilerin Vazir adlı şahıs 
tarafından taciz ve rahatsız edilmesinin engellenmesi 
için Ohri sancağına mutasarrıf olan şahsa ve Ohri 
kadısına yazılmış hüküm.  
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A

la
ca

k 
 

Adları belli bazı kişilerin Akşehir kazası sakini bir 
şahıstan alacaklarının tahsili için Karaman valisine, 
Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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A

sa
yi

ş  Uçhisar köyü reayalarının sipahileri olan şahısın haksız 
aldığı verginin tahsili ve müdahalesinin engellenmesi 
için Nevşehir kadısına yazılmış hüküm. 
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A

sa
yi

ş  İbrahim adlı şahsın Ahmed, Mustafa ve bazı kimseler 
tarafından darb edilmesinin engellenmesi ve ahz edilen 
parasının tahsîli için Karaman valisi vezire, Akşehir 
kadısına yazılmış hüküm.  
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A
sa

yi
ş  Abdülmuttalib adlı şahsın Mustafa Beşe adlı şahıs 

zimmetindeki mal ve paranın tahsili ve Mustafa Beşe 
adlı şahısın zulmünün engellenmesi için Karaman 
valisine ve Niğde kadısına yazılmış hüküm. 
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V

ak
ıf 

 Ahmet, Ali ve Abdi adlı şahısların vakıfın paralarının 
kendileri için harcamalarının engellenmesi ve paranın 
alınması için Karaman valisine ve Kayseri Monlasına 
yazılmış hüküm.   
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D

iğ
er

  Fazullah Ağa adlı şahısın mutasarrıf olduğu 
değirmeninin suyuna dışarıdan müdahalenin 
engellenmesi için Karaman valisine ve Ilgun kadısına 
yazılmış hüküm. 
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V

er
gi

  Ömer adlı şâhıstan Mehmet adlı sipahinin fazla vergi 
talebinin engellenmesi için Karaman valisine ve 
Nevşehir kadısına yazılmış hüküm. 
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A

la
ca

k 
 Mehmet adlı şahsın Ahmet adlı şahıs zimmetinde kalan 

iki bin iki yüz on dört kuruş alacağının tahsili için 
Karaman valisine ve Konya kazası naibine yazılmış 
hüküm. 
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N

ak
il Ilgun kazasına tabi bazı köylerin reayalarının tekrar 

eski yerlerine nakil ve iskân edilmesi için Ilgun, Kıreli, 
Beyşehri, Doğanhisar kadılarına yazılmış hüküm. 
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D

iğ
er

  Şeyh Ahmet adlı şahısın hizmet ettiği türbeye dışarıdan 
müdahalenin engellenmesi için Karaman valisi vezire 
ve Akşehir kadısına yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Kirkor adlı şahısın babasının vefatı üzerine 

muhallefatına ve parasına dışarıdan bazı kimselerin 
haksız isteklerinin engellenmesi için Kayseri kadısına 
yazılmış hüküm. 
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A

sa
yi

ş  İncesu kazâsı ahalisine Mustafa ve bazı kimselerin 
zulm ve müdahalelerinin önlenmesi için İncesu 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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A

la
ca

k 
 Aşiret Beyi olan Mehmet adlı şahsın aşireti için sarf 

ettiği bin altı yüz kuruşun aşirete mensup kişilerden 
tahsil edilmesi için Karaman valisine ve Danişmendlü 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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V

er
gi

  Ilgın kazası ahalilerinden fazladan alınan seferiye ve 
hazeriye vergilerinin alınmaması ve adaletin tesisi için 
Karaman valisine ve Ilgın kadısına yazılmış hüküm. 
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A

sa
yi

ş  Osman adlı şâhısa bazı kimselerin yaptığı taciz ve 
müdâhalelerin engellenmesi için Karaman valisine, 
İncesu kadılarına yazılmış hüküm. 
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M

ira
s Emine adlı şahsın zevcesinden müntakil hakkın damadı 

tarafından kızına verilmediğinden ihtar edilmesi için 
Akşehir kadısına, Akşehir sancağı Mütesellimine 
yazılmış hüküm. 
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A

la
ca
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Halil adlı şahsın bazı kimseler ve Salim Ağa adlı 
şahıslardan alacağının tahsili için Karaman valisine 
Şücaeddin ve Bor kadılarına yazılmış hüküm. 
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A

ra
zi

 Ahmet adlı şahsın mutasarrıf olduğu yerlerin Seyyid 
Yakub adlı şahıs tarafından zabtının ve müdahalesinin 
engellenmesi için Niğde Paşasına ve Niğde kadısına 
yazılmış hüküm. 
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D

iğ
er

  Mahmut ve bazı şahıslara Çepni oğlı adlı şahısın 
müdahalesinin engellenmesi için Karaman valisine, 
Aksaray kadısına ve Konya kazası naibine yazılmış 
hüküm.  
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D

iğ
er

  İsmail adlı şahsa Ulu Mahallesi ahalisinin vergi için 
taciz ve müdahalelerinin engellenmesi için Karaman 
valisi vezire ve Konya naibine yazılmış hüküm. 
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 Ahmed Beşe Köçek, Balıkçı oğlı ve Hasan adlı 
şahısların Teymürci ve bazı şahıslardan iki yüz altmış 
kuruş alacaklarının tahsili için Beyşehri kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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D
iğ

er
  Fazullah adlı şâhısa isimleri belirli bazı zımmilerin 

taciz ve para taleplerinin engellenmesi için Kayseri 
kadısına yazılmış hüküm. 
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A
sa

yi
ş  Hacı Ali adlı şahsın kardeşinin, karısı tarafından 

öldürülmesi nedeniyle adaletin sağlanması için 
Kayseriyye kadısına ve Mütesellimine yazılmış 
hüküm. 
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D
iğ

er
  Hacı Mustafa adlı şahsın hizmeti için alması gereken 

ücretin ödenmesi için Yeni-il mea Türkman Halil 
kadısına yazılmış hüküm. 
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A
sa

yi
ş  Hatice adlı şahsın katledilen kardeşi Mustafa adlı şahıs 

için katillerin yakalanması ve hakkın sağlanması için 
Karaman valisine ve kadısına ve Aksaray kazası 
naibine yazılmış hüküm. 
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A
la
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k 

 

Hacı Veli adlı şahsın Hacı Hüseyin adlı şahıstan 
alacağı beş kise akçanın tahsili için Karaman valisine 
ve Konya naibine yazılmış hüküm. 
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A
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ca
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 Bereketlü köyünün ahalisi terekelerine bazı şahısların 
müdahalelerinin engellenmesi ve alınan mallarının 
tahsili için Karaman valisine, Adana Beylerbeyine, 
Niğde, Adana kadılarına yazılmış hüküm. 
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A
sa

yi
ş  Şerife hatun adlı şahsın kocasının öldürülmesi ile bazı 

kimselerin haksız yere Şerife hatundan para ve mal 
taleplerinin engellenmesi ve hakkın sağlanması için 
Karaman valisine ve Akşehir naibine yazılmış hüküm. 
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M
ira

s  Şerife Fatma adlı hatunun babasından kalan mallarının 
halası Ümmi adlı hatun tarafından zabtının 
engellenmesi ve hakkın sağlanması için Karaman 
valisine ve Pirlevganda kadısına yazılmış hüküm. 
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 İp

ta
l Hüküm üzerine sehven ibaresi konularak iptal 

edilmiştir 
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D

iğ
er

 Hacılar Mahallesindeki vakfın tamiri mümkün 
olmadığından istimlâk edilmesi için Kayseri kadısına 
yazılmış hüküm. 

95
 

22
 

5 

Ev
â’

il-
i 

R
ec

eb
 

11
55

 

   
V

ak
ıf 

 Abdurrahim adlı şahısın vakfına Mehmet Halife ve 
Mehmet adlı şahısların müdahalelerinin engellenmesi 
için Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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M

ira
s İsmihan adlı hatunun babasından kalan mal ve mülkün 

bazı kimseler tarafından zabt edilmesinin ve hakkının 
verilmesi için Karaman valisine, Ilgun kadılarına 
yazılmış hüküm.  
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  A
sa

yi
ş  Erzurum canibi seraskeri Ahmed Paşa ait verginin 

tahsil edilmesi ve tahsil için giden şahıslardan zorla 
alınan para ve malların verilmesi için Karaman 
valisine, Seyyidgazi kadılarına yazılmış hüküm. 
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 D

iğ
er

  Seyyid Mustafa adlı şahsın mutasarrıf olduğu yerlere 
dışarıdan müdahalenin engellenmesi için Karaman 
valisine ve Konya naibine yazılmış hüküm. 
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D

ar
b Ayani adlı zimmînin darb edildiğinin araştırılması ve 

hakkın sağlanması için Kayseri Monlasına yazılmış 
hüküm. 
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  M
ira

s  
 Mehmet adlı şahsın babasından kalan malların amcası 

tarafından zabt edildiğinden buna kalan mal ve mülkün 
Mehmet’e verilmesi için Karaman valisine ve 
Kayseriyye Monlasına yazılmış hüküm. 
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  V
er

gi
  Bazı sipâhîlerin aldıkları vergilere ahalinin 

müdahalesinin engellenmesi için Akşehir kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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  V
er

gi
  Pirmis kazasındaki zımmalerden fazladan vergi 

alınmaması için Karaman valisine, Akşehir kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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 S

u 
 Ağçakaya köyünün tasarrufundaki suya Zincidere köyü 

ahalisinin müdahalesinin engellenmesi için Karaman 
valisine ve Kayseriyye Monlasına yazılmış hüküm. 
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D

iğ
er

 Kezban adlı hatunun kölesinin başka birine 
satılmasından dolayı kölenin tekrar alınması için 
Karaman valisine, Nevşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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D

iğ
er

 Mehmet ve Mustafa adlı şahıslara murâfa‘a tezkiresi 
verilmesi için Karaman valisine, Nevşehir kadılarına 
yazılmış hüküm. 

10
6 

24
 

6 

Ev
â’

il-
i 

R
ec

eb
 

11
55

 

   
V

ak
ıf 

 Ahmet adlı şahsın vakfın geliri olan akçadan 
zimmetine geçirdiği paranın Ahmet’ten tahsil edilmesi 
için Karaman valisine ve Akşehir kadısına yazılmış 
hüküm. 



 39 

10
7 

25
 

1 

   
  A

y 
be

lir
til

m
 

em
iş

tir
. 

11
55

 
   

A
sa

yi
ş  Yusuf, Numan, Ahmet adlı şahısların Süleyman adlı 

şâhısa yaptıkları zulmün önlenmesi ve hakkın 
sağlanması için Karaman valisine, Nevşehir kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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 V

er
gi

  Halil adlı şahısın mutasarrıf olduğu yerlerine 
müdahalenin engellenmesi ve fazladan vergi 
alınmaması için Karaman valisine ve Kayseri 
Monlasına yazılmış hüküm.  
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D
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er

  Bozacı oğlı adlı zımminin birçok kişiden haksız yere 
para istemesinin önlenmesi için Karaman valisine ve 
Kayseri kadısına yazılmış hüküm. 
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 Azir ve Gurede adlı zımmılere ait olan yerlerin 
Abdurrahim adlı şahıs tarafından zabtının engellenmesi 
ve zabt edilen yerlerin geri alınması için Karaman 
valisine ve Kayseriyye Monlasına yazılmış hüküm. 
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  V
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  Zaim Ahmed adlı şahsın rüsumu serbestiyesine 

müdahale edilmemesi için Niğde kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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Muhammed ve Darıcazade Bey adlı şahısların 
terekelerinin tahririne muhalefet ve müdahale 
edilmemesi için Karaman valisi vezire ve kaza-yı 
Erzincan Müftisi Mevlana es-Seyyid Ahmed zide 
fazlihuya yazılmış hüküm. 
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  Osman Ağa adlı şahsın ödemesi gereken verginin 
tahsili ve muhalefetinin engellenmesi için Karaman 
valisine, Ereğli kadısına yazılmış hüküm. 
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sa
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ş  Ali, Hasan, Mehmet, Ali, Yusuf adlı şahısların 
zulümlerinin engellenmesi ve zorla Mehmet adlı 
şahıstan aldıkları para ve eşyanın tahsili için Karaman 
valisine, Danişmendlü kadılarına yazılmış hüküm. 
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Kara Muhammet adlı şahsın Taha adlı şahıstan zorla 
aldığı para ve eşyânın tahsili için Karaman valisine, 
Karataş kazaları naibine yazılmış hüküm. 
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Eş
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lık
 Abdullah adlı şahsın Ahmet, Mustafa, Deli Süleyman 

adlı şahıslar tarafından öldürülmesi neticesinde 
adaletin sağlanması için Karaman valisine Aksaray 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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  D
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er

  Aksarayda bulunan Şeyh Hamidi Veli camisine 
karışılması sebebiyle müdahalenin engellenmesi için 
Karaman valisine ve Aksaray kadısına yazılmış 
hüküm. 
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  V
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gi
  Koçhisar kazası ahalilerinden alınan seferiyenin tahsili 

için Karaman valisine ve Konya kazası naibine 
yazılmış hüküm. 
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D
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er

  Aksaray mahallatı ahalisinin işlerine karışılmaması ve 
müdahalenin engellenmesi için Aksaray naibine 
yazılmış hüküm. 
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Mültezimliğe tayin olunan Abdullah adlı şâhısa 
muhalefet edilmemesi için Aksaray sancağında vaki 
kuzat ve nüvvaba yazılmış hüküm. 
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  A
sa
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ş  Terir adlı zimmînin hanımının Mehab adlı zımmiden 

alınması ve Mehab’ın müdahalesinin engellenmesi için 
Karaman valisine, Kayseri Monlasına bazı kadılara ve 
Konya kazası naibine yazılmış hüküm.  
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 Zeliha ve bazı hatunların Abdulbaki adlı şahıstan 
alacakları yedi yüz otuz altı kuruşun tahsili için 
Karaman valisine ve Ilgun kadısına yazılmış hüküm. 
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Çakır adlı karyenin ahalilerinin mutasarrıf oldukları 
yerlerin vergilerinin adaletli alınması için Karaman 
valisine, Kırşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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  M
ira

s  Abdülkerim adlı şahsın miras hissesine dışarıdan 
müdahalenin engellenmesi ve hakkın sağlanması için 
Karaman valisine kadısına yazılmış hüküm.  
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Mehmet adlı şahsın vakıftaki vazifesine müdahale 
edilmemesi için Kayseri kadısına yazılmış hüküm. 
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  Ahmet ve Fazullah adlı şahısların müderris oldukları 
medresenin tahririnin yapılması ve hakkın sağlanması 
için Karaman valisine ve kadısına ve Aksaray kazası 
naibine yazılmış hüküm.  
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Ali adlı şahsın babası Mustafa’ya ait üç yüz kuruşun 
İsmail adlı şahıstan tahsili için Karaman valisine, Bor 
kadılarına yazılmış hüküm. 

12
7 

30
 

2 

Ev
âs

ıt-
ı 

R
ec

eb
 

11
55
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er

  Kayseri’de bulunan Mahmud Kadı vakfınına müdahale 
edilmesinin engellenmesi için Kayseri kadısına 
yazılmış hüküm. 
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 V
az

ife
  Mehmet adlı şahsın müstehak olduğu vazifesinin 

kendisine iade edilmesi için Kayseri kadısına yazılmış 
hüküm. 
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 İshaklu kazasına tabi bazı mezraların vergilerinin ve 
hududunun tesbiti ve adaletin sağlanması için 
kadılara ve İshaklu kazası naibine yazılmış hüküm. 
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  A
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 Mustafa adlı şahsın uhdesinde olan yerlere tecavüzün 
engellenmesi ve gasb edilen beş bin kuruşun tahsili 
için Turgud kadısına Eski-il hassı voyvodasına 
yazılmış hüküm. 
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  A
la

ca
k 

 
Turgud kazası ahalisinin Hüseyin adlı şahıstan beş bin 
kuruş alacaklarının tahsili için Turgud kadısına Eski-il 
hassı voyvodasına yazılmış hüküm.  
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  Aksaray kazası ahalisinin üzerlerine düşen vergilerinin 
tahsîl edilmesi için Aksaray kazası naibine yazılmış 
hüküm. 
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Tarih belirtilmeden iptal edilmiştir. 
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 D
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  Hasan Hüseyin adlı şahsa Osman Efendi adlı şahsın 
müdahale ve tacizinin engellenmesi için Karaman 
valisine, Seydişehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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A
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 Abdurrahim adlı şahsın mutasarrıf olduğu yerlerine 
müdahale edilmemesi için Karaman valisine, 
Sarvansuyu kadılarına yazılmış hüküm. 
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 Mahmut adlı sipahinin mutasarrıf olduğu yerlerin vergi 
ve mülkiyetinin tahriri ve müdahalenin engellenmesi 
için Karaman valisine, Turgud kadılarına yazılmış 
hüküm.  
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 Hacı Hüseyin adlı şahsın Hüseyin adlı şahsın 

zimmetindeki yirmi yedi çift camuş ve öküzlerinin 
tahsili için Karaman valisine ve Konya naibine 
yazılmış hüküm. 
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A
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ş  Abdurrahim adlı şahısın Ömer ve Hüseyin adlı şahıslar 
tarafından yapılan tacizlerinin ve müdahalelerinin 
engellenmesi ve hakkın sağlanması için Karaman 
valisine, Niğde kadılarına yazılmış hüküm. 
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  D
iğ

er
  Ebubekir adlı şahsın mutasarrıf olduğu yerlere 

müdahalenin engellenmesi için Niğde kadısına ve 
Niğde sancağı mütesellimine yazılmış hüküm. 
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 Hamit adlı şahsın babasından intikal eden dört buçuk 

kise akçasının Mehmet adlı şahıstan tahsili için 
Karaman valisi vezire ve kadıya ve Konya naibine 
yazılmış hüküm. 
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 A
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ş  

Çukur adlı karyenin reayalarına yapılan zulmün 
engellenmesi ve zorla alınan akçalarının alınması ve 
hakkın sağlanması için Kayseri kadısına ve Kayseri 
sancağı mütesellimine yazılmış hüküm. 
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  A
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 Kara adlı karyenin reayalarından zulmen alınan 
akçalarının tahsili ve hakkın sağlanması için Karaman 
valisine ve kadısına ve Konya ve Sille kazaları 
naiblerine yazılmış hüküm. 
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D
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  Vefat eden İbrahim adlı şahsın terekesinin tahrir 
edilmesi ve meblağnın tahsili için kadılara yazılmış 
hüküm. 
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  D
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er
  Abdülkadir adlı şahıs tarafından Fazullah adlı şahsa 

yapılan iftira ve tacizin engellenmesi için Karaman 
valisine Ilgun kadısına yazılmış hüküm.   
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David adlı zımminin Aslan, Katya Bali, Karabeti 
Mardros, Kirkor, Delur, Kesir, Vanil, Bali, Toros, 
Hafir, Bali, Posok ve bazı zımmilerden alacağı bin 
kuruşun tahsili için Kayseri Monlasına yazılmış 
hüküm. 
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  A
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ş  Şeyh İbrahim adlı şahsa bazı kimselerin yaptığı zulmün 

ve tacizin engellenmesi yapanların hapsedilmesi için 
Karaman valisine, Akşehir ve kadısına yazılmış 
hüküm. 
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  Delim adlı köyün reayalarından Abdurrahman adlı 
sipahinin fazla vergi talebinin engellenmesi için Ürgüb 
ve İshaklı kadılarına yazılmış hüküm. 
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  Mustafa adlı şahsın hizmet ettiği medreseye Hafız 
Mehmet adlı şahsın müdahalesinin engellenmesi için 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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  A
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ş Mustafa ile İmhan adlı şahıslardan para ve mal isteyen 

Küçük Hasan adlı şahsın müdahalesinin engellenmesi 
için Karaman valisine, Aksaray kadılarına yazılmış 
hüküm.  
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A

sa
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ş  İbrahim adlı şahısın Osman, Mustafa ve Mehmet adlı 
şahıslar tarafından taciz ve müdahalelerinin 
engellenmesi ve hakkın sağlanması için Kırşehir 
kadısına yazılmış hüküm. 
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İbrahim adlı şahısın Hacı Halil adlı şahıs tarafından 
alınan mal ve parasının tahsili için Karaman valisine 
Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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İsimleri belirtilmeyen zımmilerin Mehmed ve Osman 
adlı şahıslardan alacakları bir miktar paranın tahsili 
için Kayseri kadısına yazılmış hüküm. 
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  A
sa
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ş  Posok ve İram adlı zımmilere Hacı Süleyman adlı şahıs 

tarafından yapılan müdahale ve tacizin önlenmesi için 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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  A
sa
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ş  Şeyh Ali zaviyesinin tasarrufunda olan yerlere 

müdahalenin engellenmesi ve hakkın sağlanması için 
Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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Mehmed adlı şahsın bazı şahıslar zimmetindeki para ve 
eşyanın tahsili için Alanya kadısına ve Alanya sancağı 
Mütesellimine yazılmış hüküm. 
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Ahmet adlı şahsa ait paranın Menat adlı zımmiden 
tahsili için Karaman valisine ve Konya naibine 
yazılmış hüküm. 
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  T
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 Muhammed ve Darıcaazade adlı şahısların 
terekelerinin tahririne muhalefetin engellenmesi için 
Karaman valisi vezire ve Kuzattan Ürgüb Müftisi 
Mevlana Feyzullah zide fazlihuya yazılmış hüküm. 
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Mahmut adlı şahsın Halil adlı şahıstan alacağının 
tahsili ve hakkın sağlanması için Kırşehir sancağı 
mutasarrıfına ve Kırşehri kadısına yazılmış hüküm. 
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  Ömer adlı şahısın mutasarrıf olduğu yerlerin hala Ömer 
adlı şahıs üzerinde olduğundan müdahale edilmemesi 
için Karaman valisine, Kırşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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  V
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gi
  Şeyh İbrahim adlı şahsın mütevellisi olduğu evkafa ait 

vergi ve mahsule müdahale edilmemesi ve alınan 
verginin vakıf tarafına verilmesi için Karaman valisine, 
Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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 M
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s  

Ahmet adlı şahsın hanımı Saliha hatunun babasından 
kalan mirasın paylaşılmasına rağmen hesabın tekrar 
görülmesinin engellenmesi ve hakkın sağlanması için 
Karaman valisine Konya kazası naibine yazılmış 
hüküm. 
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  T
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   Mehmet Bey ve bazı şahısların terekelerinin tahrir 
edilmesi ve tahrire muhalefetin engellenmesi için 
Ürgüb kazası müftüsü Feyzullah zide fazlihuya 
yazılmış hüküm. 
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  Ömer adlı sipahinin mutasarrıf olduğu yerlerin hala 
üzerinde olmasından dolayı müdahalenin engellenmesi 
için Karaman valisine, Kırşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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  D
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Şeyh Ebubekir Mevlüdi adlı şahsın eşinin mezarının 
İstanbula taşınmasının engellenmemesi için Konya’dan 
İstanbul’a gelince yol üzerinde vaki kuzat ve nüvvab 
kethüda yeri ve yeniçeri serdarları ve voyvodalar vesair 
zabitana yazılmış hüküm. 
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ş  Süleyman Efendi adlı şahsın Kayseri ahalisine yaptığı 
zulm ve haksızlığın engellenmesi için Kayseri kadısına 
yazılmış hüküm. 
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 İbrahim Sultan ve Şehy Hasan zaviyesi türbesi câmi-i 
şerifinin mütevellilerinin yolsuzluk yapması sebebiyle 
adaletin tesisi için Akşehir naibine yazılmış hüküm. 
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Osman ve Sema adlı şahısların kardeşleri Mustafa adlı 
şahsın eşkıya tarafından öldürülmesi sebebiyle adaletin 
sağlanması için Aksaray sancağı mutasarrıfına ve 
Aksaray kadısına yazılmış hüküm. 
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 İbrahim adlı şahsın İzzeddin ve Armudlı 
cemaatlerinden alacağı paranın tahsili için Bozulus 
kadısına yazılmış hüküm. 

16
8 

39
 

2 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şa
ba

n 
11

55
 

D
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  Ahmet Halife adlı şahsa atılan iftira sebebiyle 

haksızlığın giderilmesi için Karaman valisine ve 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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V
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  İsmi belirtilmeyen köyün ahalisinden usulsüz vergi 

talebinin engellenmesi için Karaman valisine, Akşehir 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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  D
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er
  Kara Koyunlu cemaatine tayin olunan mübaşirin 

haksızlığının engellenmesi ve alınan eşyaların tahsil 
edilmesi için Karaman valisine ve Konya naibine 
yazılmış hüküm. 
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A
sa
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ş  Tomarza adlı köyün zımmi reayalarına Mefraic adlı 

zımminin müdahalesinin engellenmesi ve hakkın 
sağlanması için Kayseri kadısına yazılmış hüküm.  
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 Mehmet adlı şahsın Hacı Süleyman tarafından darb 
edilmesinin engellenmesi ve hakkın sağlanması için 
Karaman valisine ve Kıreli kadılarına yazılmış hüküm. 
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Talas adlı köyün reyalarının İsmail adlı şahıs 
tarafından rencide ve taciz edilmemeleri için Kayseri 
Monlasına yazılmış hüküm. 
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  A
la

ca
k 

 
Talas adlı köyün reayalarından İsmail adlı şahsın para 
taleb etmemesi ve aldığı paranın tahsili için Kayseri 
Monlasına yazılmış hüküm. 
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  A
ra

zi
  Murtaza, Ahmet ve Fatma adlı şahısların mutasarrıf 

oldukları yerlere müdahale edilmemesi için Karaman 
valisine ve Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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Eş
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  Mustafa adlı şahsa Süleyman Kethüda adlı şahsın 
yaptığı zulmün engellenmesi ve Süleyman tarafından 
alınan parasının tahsili için Karaman valisine ve 
Kırşehri sancağında vaki kadılara yazılmış hüküm. 
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Eş
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  Menamık karyesi ahalilerine Mehmet, Mustafa, İsmail 
adlı şahısların zulm ve müdahalelerinin engellenmesi 
ve zorla aldıkları bin beş yüz kuruşlarının tahsili için 
Karaman valisine ve kadısına ve Aksaray kazası 
naibine yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Ahmet adlı şahsın babasından kalan hissesinin 

verilmesi ve müdahale edilmemesi için Karaman 
valisine ve kadısına ve Doğanhisar naibine yazılmış 
hüküm. 
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  T
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ek
e 

 Hüseyin Ağa adlı şahsın vefatı üzerine hanımı Fatma 
adlı hatunun aldığı hissesine itirazının engellenmesi ve 
hakkın sağlanması için kadılara ve Said-ili naibine 
yazılmış hüküm. 
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  D
iğ

er
  Aksaray kazasında babaları tarafından nikâhlanan 

çocuklara validelerinin müdahalesinin engellenmesi 
için Karaman valisi vezire ve Aksaray kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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Halime adlı hanımdan Ömer adlı şahısın aldığı dört 
yüz kuruşun tahsili için Karaman valisine Konya 
kazası naibine yazılmış hüküm. 
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Osman adlı şahsın Demirci Ahmet adlı şahıstan yüz 
kuruş alacağının tahsili için Karaman valisine, 
Beyşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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 Osman adlı şahsın Molla Musa adlı şahıstan yüz yirmi 
kuruş alacağının tahsili için Karaman valisine, 
Beyşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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  A
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Mehmet adlı şahsın üç yüz kuruşunun tahsil edilmesi 
için Karaman valisine Said-ili kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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Eş
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  Hacı İbrahim adlı şahsa beş nefer kimsenin yaptığı 
zulmün engellenmesi ve zabt edilen mal ve paranın 
tahsili için Karaman valisine ve kadısına ve Konya 
naibine yazılmış hüküm.  
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A

sa
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ş Akşehir’de sakin ulema süleha sadat-ı kiram vesair 
askeri taifesine müdahale edilmemesi için Karahisar-ı 
sahib naibi mevlana Fazılzade Ahmet zide ilmehuya 
yazılmış hüküm. 
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A

sa
yi

ş Fatma Halime adlı hatunun Halil Bey adlı şahıstan para 
talep etmesinin engellenmesi ve hakkın sağlanması için 
Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Hacı Paşazade Ahmet adlı şahıstan intikal eden 

mallarının adaletli şekilde dağıtılması için Akşehir 
kadılarına yazılmış hüküm.  
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M

ira
s  Hacı Paşazade Ahmet Bey adlı şahıstan intikal eden 

mal ve mülke müdahalenin engellenmesi için Akşehir 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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  M
ira

s  Hacı Paşazade Ahmet Bey adlı şahıstan intikal eden 
mal ve mülke müdahalenin engellenmesi için Akşehir 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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D

iğ
er

  Osman adlı şahsın Davut ve Abdülkadir adlı 
şahıslardan mal talep etmemesi ve davanın İstanbul’a 
havale olunması için Karaman valisine ve Konya 
naibine yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Hacı Paşazade Ahmet Beyin mirasının adaletli şekilde 

paylaşılması için Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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A

ra
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 Halil, Hamit, Hüseyin, Ömer, Ebubekir, Mustafa, 
Mehmet, Osman, Ömer ve Mustafa adlı şahısların 
tasarrufunda olan yerlere müdahale edilmemesi için 
kadılara ve Said-ili naibine yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Hacı Paşazade Ahmet Bey adlı şahsın mirasının 

adaletli paylaşılması için Akşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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  V
er

gi
  Mendos adlı köyün ahalisinden vergilerinin tahsil 

edilmesi için Karaman valisine ve Ereğli-i Karaman 
kadısına yazılmış hüküm. 
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 A
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Fatma hanımın kocasının borcunun ahaliden tahsil 
edilmesi için Karaman valisine Denek-keskin kadısına 
yazılmış hüküm. 
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  M
ira

s  

Öldürülen Hacı Paşazade Ahmet Bey adlı şahsın 
mirasının vereselerine hisselerine göre dağıtılması ve 
hakkın sağlanması için Akşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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Eş
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Mustafa adlı şahsa bazı şahısların yaptıkları zulm ve 
müdahalenin engellenmesi için Karaman valisine 
İncesu kadılarına yazılmış hüküm. 
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D
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er

  Mehmet Beşe adlı şahsın mutasarrıf olduğu 
değirmeninin suyuna müdahalenin engellenmesi için 
İbradı kadılarına Alaiye sancağı Mütesellimine 
yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Saliha adlı hatuna babasından kalan mirasın 

paylaşılmasından sonra dışarından kimselerin mal ve 
hisse taleplerinin engellenmesi için Karaman valisine 
ve Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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A
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 Ali adlı şahsın mutasarrıf olduğu malikânesine 
haricden müdahale edilmemesi için Karaman valisine 
ve Develü kadılarına yazılmış hüküm. 
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  A
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Ebubekir adlı şahısın Papas adlı zımmiden alacağı beş 
yüz kuruşun tahsili için Kayseriyye Monlasına ve 
Kayseri sancağı Mütesellimine yazılmış hüküm. 
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  A
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Halaci adlı zımminin öldürülmesi ile bu şahsın 
borcunun karye ahalisinden alınması için Karman 
valisi vezire ve Kayseri Monlasına yazılmış hüküm.  
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V

er
gi

  Hacı Ahmet, Hüseyin ve bazı şahısların vergilerini 
verdikleri halde köy ahalisinin vergiyi bunlarla bir 
ödemek istemesinin engellenmesi için Karaman 
valisine Karataş kadılarına yazılmış hüküm. 
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  D
iğ

er
  Fazullah adlı şahsın oğlu Mehmet’in nikâhlı hanımı 

Ümmühan adlı hanımın tekrar oğlı Mehmet’e alınması 
için Karaman valisine ve Kayseri Monlasına yazılmış 
hüküm. 
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A
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 Bermetli karye ahalilerinin ödedikleri vergiyi 

üzerlerine geçiren Mihail ve Yolan adlı zımmilerden 
paranın tahsili için Karaman valisine Akşehir 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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  V
er
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  Eskil adlı karye ahalisinin vergilerini ödediklerinden 

tekrar vergi taleb edilmemesi için Karaman valisi vezir 
Mustafa Paşaya Eski-il kadısına yazılmış hüküm. 

20
7 

48
 

4 

Ev
â’

il-
i 

R
am

az
an

 
11

55
 

   
A

la
ca

k 
 

Sarımsaklı adlı karyenin ahalisinden zorla alınan 
buğday ve arpanın tahsil edilmesi için Kayseri sancağı 
mutasarrıfına ve Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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V
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ıf 

Seyyid Muhammet adlı şahsın mütevellisi olduğu 
vakfa zararının ve müdahalesinin engellenmesi için 
Mevlana Kayseri kadısına yazılmış hüküm. 

20
9 

49
 

1 

Ev
â’

il-
i 

R
am

az
an

 
11

55
 

Te
re

ke
  Gürci hanım adlı şahsın kocasından kalan veresesine 

müdahale edilmemesi için Karaman valisine Akşehir 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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  V
az

ife
  Ahmet adlı şahısın müderrisliğine karışılmaması ve 

medresede görevlilerin maaşlarına müdahale 
edilmemesi için Karacaşehir kazası naibine yazılmış 
hüküm.  
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  A
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ş  Karaviran karyesindeki zaviye tasarrufunda olan 

yerlere bazı şahısların müdahalelerinin engellenmesi 
için Karaman valisine Karaman-ı Ereğli kadısına ve 
Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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M

ira
s  Hacı Paşazade Ahmet beyin vefatı ile kendisinden 

intikal eden mal ve mülkün adaletli paylaşımı için 
Karaman valisine ve kadısına ve Akşehir kazası 
naibine yazılmış hüküm. 
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A
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ş Mehmet adlı şahsa bazı kimselerin müdahalelerinin 
engellenmesi için Karaman valisine ve Larende 
kadısına yazılmış hüküm. 
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  M
eh

ir 
 Ahmet adlı şahsın kız kardeşinin mehrinin eniştesinden 

tahsil edilmesi için Karaman valisine Kırşehir kadısına 
ve Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 
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  G
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b 
 Çakır Veli adlı şahıstan gasp edilen para ve malın 

tahsil edilmesi için Hacı Bektaş kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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  D
iğ

er
  Süleyman adlı şahsa bağışlanan bin altın paraya 

dışarıdan müdâhale edilmemesi için Karaman valisine 
Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 
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Hasan adlı şahıstan zorla alınan para ve eşyanın tahsili 
için Karaman valisine Akşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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 D
iğ

er
  Süleyman adlı şâhısa bağışlanan bin altın paraya 

müdahale edilmemesi için Karaman valisine Akşehir 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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  D
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er
  Ahmet, Abdullah ve Mustafa adlı şahısların mutasarrıf 

oldukları değirmenlerine yapılan müdahalenin 
engellenmesi için Karaman valisine Pirlevganda 
kadısına yazılmış hüküm. 
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 Seyyid İsmail adlı şahıstan zorla alınan para ve eşyanın 
tahsil edilmesi için Karaman valisine Niğde kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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Eş
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Mehmet adlı şahsın hanımının geri alınması ve 
eşkıyaların zulmünün engellenmesi için Karaman 
valisine ve Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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 Muhtar oğlu el-Hâcc Sefer adlı şahsın bina eylediği 
evkafına müdahale edilmemesi için Karaman valisine 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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A
sa
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ş  Hasan Ağa adlı zabitin katlinden sonra bazı kişilerin 

müdahale ve isteklerinin engellenmesi için Kadınhanı 
nahiyesi naibine yazılmış hüküm. 
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Karabet adlı zımminin Avanis adlı eşkıya tarafından 
taciz edilmesi ve haksız isteklerinin önlenmesi için 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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A
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 Bulcak adlı mezranın tasarrufına müdahale edilmemesi 
husûsunda Karaman valisine ve Konya naibine 
yazılmış hüküm. 
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Hasan ve Ömer adlı naiblerin rüşvet aldıklarından ve 
adaleti sağlamadıklarından başka görevde istihdam 
edilmeleri için Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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  A
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ş  Mustafa adlı şahsın mutasarrıf olduğu mezraya Bekir 
adlı şahısın ve annesinin müdahale ve taleplerinin 
engellenmesi için Karaman valisine ve Hacı Bektaş 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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 A
ra

zi
  İnsuyu nahiyesinde bulunan mezraların vergi ve 

hududların tesbiti için Karaman valisine ve kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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  Yusuf adlı şahsın Mehmed şahıs tarafından yapılan 

zulmün engellenmesi Mehmed’in zorla aldığı para ve 
eşyasının tahsil edilmesi için Karaman valisine ve 
Kayseri Monlasına yazılmış hüküm. 
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A
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 Ayşe adlı hatunun babasından kalan para ve eşyanın 

Fatma, Rabia, Hatice ve Ümmi adlı hanımlardan tahsil 
edilmesi için Karaman valisine ve Kayseri Monlasına 
yazılmış hüküm. 
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p 
 

Yusuf Abbas adlı şahsın Mehmet adlı şahıs tarafından 
gasb edilen altmış kuruşu ve kılıcının tahsil edilmesi 
için Karaman valisine, Ereğli-i Karaman kadılarına 
yazılmış hüküm. 
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D
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Ömer, Mustafa ve Hasan adlı şahısların mutasarrıf 
oldukları yerlere dışarıdan müdahale edilmesinin 
önlenmesi için Karaman valisine Hacı Bektaş ve 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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Yusuf adlı şahsın Ali adlı şahıs tarafından alınan para 
ve eşyasının tahsili için Karaman valisine Ürgüb ve 
kadılarına yazılmış hüküm. 
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Payas adlı karyenin ahalilerine bazı şahısların 
müdahalelerine engel olunması için Karaman valisine 
Niğde kadılarına yazılmış hüküm. 

23
5 

54
 

4 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

Eş
kı

ya
lık

  Mısır Kurdu ve Veli Emir adlı eşkıyaların ahaliye 
zulmünün ve müdahalelerinin engellenmesi için 
Karaman valisi vezire ve Kırşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 
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23
6 

54
 

5 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

Eş
kı

ya
lık

  Ali ve Halil adlı şahıslara ismi belli kimseler tarafından 
yapılan zulmün önlenmesi ve hakkın sağlanması için 
Karaman valisine ve kadısına ve Konya naibine 
yazılmış hüküm. 

23
7 

55
 

1 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  A
la

ca
k 

 Bekir Çelebi adlı şahsın Kömhe karyesi ahalisinden 
alacağı dört yüz elli kuruşun tahsil edilmesi için 
Karaman valisine Mevlana Kayseri kadısına yazılmış 
hüküm. 

23
8 

55
 

2 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

   
V

er
gi

  Mehmet adlı sipahinin mutasarrıf olduğu yerlere 
dışarıdan müdahalenin engellenmesi için Karaman 
valisi vezire ve Kırşehir kadılarına yazılmış hüküm. 

23
9 

55
 

3 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

Eş
kı

ya
lık

  
Ümmügülsüm adlı hanıma eşkıyalar tarafından yapılan 
zulm ve tacizin engellenmesi için Karaman valisine 
Ereğli-i Karaman kadılarına yazılmış hüküm. 

24
0 

55
 

4 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

   
 V

er
gi

  Kayseri ahalisinin vergilerini ödedikleri halde bazı 
kimselerin vergi taleplerinin ve tacizlerinin 
engellenmesi için Karaman valisine ve Kayseri 
Monlasına yazılmış hüküm. 

24
1 

56
 

1 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

   
D

iğ
er

  Hacı Bektaş kazasından Mehmed adlı şahsın hanımına 
müdahalenin engellenmesi için Karaman valisine Hacı 
Bektaş kadılarına yazılmış hüküm. 

24
2 

56
 

2 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  A
la

ca
k 

 

Mustafa adlı şahsın İsmail ve isimleri belli bazı 
şahıslardan alacağının tahsili için Karaman valisine ve 
kadısına ve Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 

24
3 

56
 

3 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 V
er

gi
   Bozulus mukataasından gelirinin ödenmesi için 

Bozulus ve Ilgın kadılarına yazılmış hüküm. 

24
4 

56
 

4 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 A
la

ca
k 

 

Mardros adlı zımminin Hacı Paşa oğlı Ahmet Ağa adlı 
şahıstan parasının tahsil edilmesi için Karaman valisine 
ve Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 

24
5 

56
 

5 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  A
la

ca
k 

 

Mardros adlı zımmînin Hacı Paşazade Ahmet Ağa adlı 
şahıstan alacağı paranın tahsîl edilmesi için Karaman 
valisine ve Akşehir kadılarına yazılmış hüküm. 

24
6 

57
 

1 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 A
la

ca
k 

 

Halil adlı şahıstan alınan para ve eşyanın tahsil 
edilmesi için Karaman valisine ve kadısına ve Konya 
kazası naibine yazılmış hüküm.  
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24
7 

57
 

2 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 A
la

ca
k 

 

Dimitri adlı şahsın isimleri belirtilmeyen zımmilerden 
alacağı paranın tahsil edilmesi için Niğde Paşasına ve 
Niğde kadısına yazılmış hüküm. 

24
8 

57
 

3 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  V
er

gi
  Ali adlı şahsın vergisini ödediği halde tekrar vergi 

taleb edilmesinin engellenmesi için Niğde Paşasına ve 
Niğde kadısına yazılmış hüküm. 

24
9 

57
 

4 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

D
iğ

er
  

Mehmet adlı şahsın hizmeti karşılığında mutasarrıf 
olduğu yerleri zabt eden Mustafa adlı şahsın müdahale 
ve zabtının engellenmesi için Karaman valisine Bor 
kadılarına yazılmış hüküm. 

25
0 

57
 

5 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

A
la

ca
k 

 Halil adlı şahıstan alınan yüz elli kuruşu ve eşyasının 
tahsîl edilmesi için Karaman valisine ve kadılarına ve 
Konya kazası naibine yazılmış hüküm. 

25
1 

57
 

6 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 A
sa

yi
ş  Ahmet adlı şahsın zulmünün ve tacizinin engellenmesi 

için Niğde kadılarına yazılmış hüküm. 

25
2 

58
 

1 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  A
ra

zi
  Ayşe adlı hanımın mutasarrıf olduğu tarlaları zabt eden 

şahsın zabtının engellenmesi ve tarlasının geri alınması 
için Karaman valisine ve Ilgun kadılarına yazılmış 
hüküm. 

25
3 

58
 

2 

Ev
â’

il-
i 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  A
ra

zi
  İbrahim adlı şahsın mutasarrıf olduğu tarlalarını zabt 

eden Abdurrahim adlı şahsın zabtının engellenmesi 
için Karaman valisine ve Akşehir kadılarına yazılmış 
hüküm. 

25
4 

58
 

3 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 A
la

ca
k 

 

Hasan, Ahmed, İsmail adlı şahısların Seyyid İsmail 
adlı şahıs zimmetinde olan altı yüz baş koyunlarının 
tahsil edilmesi için Ayasulu kadısına yazılmış hüküm. 

25
5 

58
 

4 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  A
la

ca
k 

 Mehmed adlı şahsın Niğde sakinlerinden Halil adlı 
şahıstan alacağının tahsîl edilmesi için Niğde kadısına 
ve Niğde sancağı mütesellimi Musa zide kadrihuya 
yazılmış hüküm. 

25
6 

58
 

5 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

   
 D

iğ
er

  

Vefât eden Mahmut adlı şahsın terekesinin tahriri için 
görevlendirilen şahsın tahrirde yaptığı usulsüzlüğün 
engellenmesi için Karaman valisine ve Konya 
ahalisinden Sarraçzade Mevlana Abdullah zîde 
ilmehuya yazılmış hüküm. 

25
7 

58
 

6 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 V
er

gi
  

İsimleri belli olmayan zımmîlerin vergilerini ödedikleri 
halde zabitlerinin tekrar vergi talep etmesinin 
engellenmesi için Kayseri Monlasına ve Kayseri 
Mütesellimine yazılmış hüküm. 
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25
8 

59
 

1 

Ev
â’

il-
i 

Sa
fe

r 
11

55
 

   
A

ra
zi

  Musa adlı şahısın tasarrufunda olan yerlere ve 
vergisine müdahale edilmemesi ve hakkın sağlanması 
için Karaman valisine ve Hacı Bektaş kadılarına 
yazılmış hüküm.  

25
9 

59
 

2 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 V
ak

ıf 
 Serenler tekkesinin eşya ve mallarının zabt edilmesi 

sebebiyle mal ve eşyaların alınması için Karaman 
valisine ve Aksaray kadısına yazılmış hüküm. 

26
0 

59
 

3 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

  A
la

ca
k 

 

Alek adlı zimmînin isimleri belirli olan şahıslardan 
alacağının tahsil edilmesi için Karaman valisine 
Bozulus kadılarına yazılmış hüküm. 

26
1 

59
 

4 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

 V
er

gi
  

İslamlu nahiyesine tabi Hacıviran karyesi ahalisinin 
ödemeleri gereken vergilerinin tahsil edilmesi ve 
muhalefet ettirilmemesi için Kayseri Monlasına ve 
Mütesellimine yazılmış hüküm. 

26
2 

60
 

1 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

Eş
kı

ya
lık

  Bazı zımmi kimseleri taciz ve rencide edip paralarını 
gasb eden şahısların zulmünün engellenmesi ve alınan 
paralarının tahsil edilmesi için Kayseri kadısına 
yazılmış hüküm. 

26
3 

60
 

2 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

Eş
kı

ya
lık

  Koca Ömer adlı şahsın eşkıyalar ve bölgenin ileri 
gelenleri tarafından uğradığı zulmün önlenmesi zorla 
alınan para ve eşyasının tahsil edilmesi Karaman 
valisine ve kadısına ve Turgud naibine yazılmış 
hüküm. 

26
4 

60
 

3 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

Eş
kı

ya
lık

  Ümmügülsüm adlı hanımın evinin basılması para ve 
eşyasının zabtedilmesi üzerine para ve eşyanın tahsili 
ve hakkın sağlanması için Karaman valisine ve 
kadısına ve Turgud naibine yazılmış hüküm. 

26
5 

60
 

4 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

A
la

ca
k 

Bermeti kazasından bazı kimselerin Polaş ve Secair 
adlı zimmîlerden alacaklarının tahsili ve Polaş ve 
Secairin müdahale ve tacizlerinin engellenmesi için 
Karaman valisine ve Akşehir kadısına yazılmış hüküm. 

26
6 

60
 

5 

Ev
âs

ıt-
ı 

Şe
vv

al
 

11
55

 

   
M

ira
s  Mahmut adlı şahsın vefatı sebebiyle kızına intikal eden 
mallara İsmail adlı şahsın müdahalesinin engellenmesi 
için Karaman valisine ve Seydişehir kadısına yazılmış 
hüküm. 
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3.2. HÜKÜMLERİN TRANSKRİPSİYONU 

3.2.1 Metin 

 

KARAMAN DEFTERİ 

MİN EVÂ’İL-İ CEMÂZİYE’L-ÂHİRE SENE 1155 

İLÂ EVÂSIT-I ZİLKADE SENE 1158 

 

Sahife No : 1 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı M. Sene 1155 ( 17–27 Mart 1742) 

 
Karaman Vâlîsi Vezîrim ( ) Pâşâ İkbaluhû Bozkır ve ( ) Kâdîları Zîde 

Kadrihûya Hüküm 

Bozkır kazâsına tâbi‘ Hisarluk nâm karye ahâlîsi südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb 

kazâ-yı mezbûrda vâki‘ âbâ en-cedd mutasarrıf oldukları yaylaklarına kadîmden mürûr 

ve ubûr idegeldikleri tarîklerine âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb itmez iken 

kadîmi tarîkleri olunagelmiş Veli ve Yazıkaya ve Arslankayası ve Akkırı altı dimekle 

ma‘rûf mahallere halen kazâ-yı mezbûr sükkânından â‘yânlık iddiâ‘sında olan Şeyh es-

Seyyid Hacı Abdullah nâm kimesne müceddeden degirman ve hark ihdas ve tarîklerine 

itâle (?) ve bunlara gadr-ı küllî eyledügi ve bu bâbda fetâvâ-yı şerîfe ve hüccet-i 

şer‘îyeleri olduğun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb mezbûrların ihdas eyledikleri 

degirmana ve harkda zarar-ı şer‘iyyesi men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledikleri ecilden şer‘le görülmek bâbında.  

     Fî Evâsıt-ı M. Sene 1155 

*** 
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KARAMAN DEFTERİ 

Fİ EVÂ’İL-İ CEMÂZİYE’L-ÂHİRE SENE 1155 İLÂ GAYRETİ 

Fİ EVÂSIT-I Zİ-L-KA‘DE SENE 1158 

                                                  Bi-ismihû te‘âlâ 

Hâzihî kuyûd-ı ahkâmü'ş-şikâyât fî zamân-ı sadr-ı sudûrü'l-

vüzerâ Hazreti Ali Pâşâ yessera'llâhu mâ-yeşâ ve fî abân-ı Hazreti 

Mehemmed Ragıb Efendi Re’îsü'l-küttâb nâle mâ yetemennâhu. 

 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Niğde ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Senki Niğde Kâdîsı Müslihiddin zîde fazlihûsun südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb Niğde kazâsı muzâfâtından Urumsun nâm karye sükkânından İmam Osman 

Efendi ibn-i Hasan Efendi ve el-Hâcc Muttalib bin Hasan ve Köse ‘Ali bin Muttalib ve 

Hasan bin Abdülkadir ve Ahmed bin Hasan ve İbrahim bin Hasan ve sâ’ir ahâlîsi bi’l-

cümle meclîs-i şer‘a varub yine karye-yi mezbûrda sâkîn Avni bin el-Hâcc Nasrullah ve 

el-Hâcc Mehmed bin el-Hâcc Ebubekir nâm kimesnelerin bundan akdem vâki‘ olan 

tekâlîf ve sâ’ir umûr ve husûsları ruid(?) içûn taraflarından vekîl itmeleriyle mezbûrlar 

vâki‘ olan tekâlîfî tevzî‘înde umûr ve husûsları mutasarrıf ve istikâmet idüb bin yüz elli 

( ) senesinde iki seneden berû hıyânet ve zimmetlerinden nâşî fukarâ-yı ra‘iyyet 

üzerlerine emr ü defterden ziyâde kendü nefsleriçûn ziyâde akça tarh ve tevzî‘î ve tahsîl 

eyledikleri akçeden mezbûr Avni zimmetinde tokuz yüz toksan yedi guruş ve merkûm 

el-Hâcc Ahmed’in zimmetinde yedi yüz guruşların kalmağla yedlerinde olan defterleri 

mûcibince murâfa‘a-i şer‘ muhasebelerin görüb zimmetlerinde bâkî kalan bin altı yüz 

toksan yedi guruş hakkı fukarâ girü istirdâd eylediklerinde mezkûrlar mütegallibeden 

dahi ba‘zı kimesnelere istinaden şer‘i şerîfe ‘âdemi itâ‘at ile muhâsebeleri görmekden 

imtinâ‘ ve ol-vechile ihkâk-ı hakk olmamağla senki vezîr-i müşârün-ileyhsin 

ma‘rifetiñle ve ma‘rifet-i şer‘le mahallinde hesâb ve kitabları görilüb zimmetlerinde 
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müteveccih ve sâbit olan hakk-ı fukarâ’ girü istirdâd ve ihkâk-ı hakkk olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum virülmek ricâsına vâki‘ hâli bi’l-iltimâs ‘arz eyledügi ecilden şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.                                

                                                                                         Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

                                                        *** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ra. Sene 1156 ( 25 Nisan–4 Mayıs 1743) 

   

Der-kenâr: Kayseriyye Sancağı mutasarrıfı ile serir olmışdır. 

Fî Evâ’il-i Ra. Sene 1156 

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 3 

Tarihi               :  Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742 ) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Medîne-i Kayseriyye sâkînlerinden Halil Çelebi dimekle ma‘rûf kimesne gelüb 

bunun ceddi müteveffâ el-Hâcc Kasım nâm sahibü’l-hayr medîne-i mezbûrda vâki‘ 

vakf-ı tevlîyeti evlâdından sülbi oğlı olub bunun dedesi Abdullatif nâm kimesneye ve 

bade dükkânı mezbûr Abdullatif’in evlâd evlâdının ıslah ve vârisine şart ve gallesin 

dahi vakfın mütevellîsi olanlar yeriyle “...” yere sarf oluna deyû ta‘yîn eyledigi vakfiye 

ma‘mûl bahasında mestûr ve mukayyed deyû mezbûr Abdullatif’in sarun kızı Zeme (?) 

bint-i Keziban nâm hatunun sarun oğlı olub bunun tasarrufı kendüye intikal itmeğle ber-

mûceb-i şart-ı vâkıf oluna merkûma buna tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfimle üzerinde ve 

edâ-yı hizmet idüb hilâf-ı şart-ı vakıf âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb itmez iken 

yine Kayseriyye sâkînlerinden olub vakf-ı mezbûr diğer oğlı ( ) nâm kimesneye 

yedlerine şart ve ta‘yîn itmiş değil iken vâkıf-ı mezbûrun diğer oğlı mezkûrun üzerinde 

Abbas nâm kimesne şirrete sâlik ve sen dahi vâkıfın evlâdından olmağla galle-i vakfa 

müşâreket iderim deyû nizâ‘ ve hilâf-ı şart-ı vâkıf havâlîsine tâbi‘ zor-şahid evkafına 

galle-i vakfa kavl-i mücerredle fuzûlî ma‘lûmü’l-kesr mahsûl-i vakfı tegallüben ahz û 

kabz ve akl û bulûğ ve ziyâde gadr ve te‘âddî eyledügin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık 
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fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildirüb fetâvâ-yı şerîfesi mûcibince şer‘le görilüb mezbûrun 

hilâf-ı şer‘î şerîf ve mugâyir-i şart-ı vâkıf ve fuzûlî ve tegallüben ahz û kabz eyledügi 

galle-i vakf olması hasebiyle vakf içûn buna alıverilüb icrâ‘-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledigi ecilden fetâvâ-yı şerîfesi mûcibince şer‘le 

görilmek içûn yazılmışdır. 

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1) 155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Ürgüb ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Konar-göçer Türkman tâ’ifesinden Herkil cemâ‘atinden ‘Ömer nâm kimesne 

gelüb bu kendü halinde olub üzerine şuhûd-ı ‘udûl ile şer‘an bir nesne sâbit ve zâhîr 

olmuş değil iken konar-göçer Türkman tâ’ifesinden cemâ‘at-i mezbûrdan Ali Kethüdâ 

ve Koca Halil ve Monla ‘Ali oğlı Mehmed ve Hacı Süleyman oğlı Hasan ve Murad oğlı 

Kebir (?) Ahmed ve Hacı Süleyman ve Kara Hacı oğlı diğer Mehmed ve Kara Abbas ve 

Hacı Ali oğlı Hüseyin ve Hacı ‘Ali oğlı Kara Mustafa ve Abdullah ve Hacı oğlı diğer 

Ali ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler kendü hallerinde olmayub mücerred celb-i mâl kasdıyla 

bundan akdem karındaşı ‘Osman nâm kimesne refiki oğulların darb ve cerh ve firâr 

itmiş deyû nizâ‘ ve müdde‘âları vech-i şer‘ üzere isbât itmedi bin yüz elli ( ) senesinde 

hilâf-ı şer‘i şerîf bunun menzîlin basub ve bi-gayrî hakkın on tokuz karasığır ineği ve 

otuz tokuz re’s koyun ve keçi ve bir re’s at ve bir re’s merkeb ve yigirmi bir müd 

buğday ve arpa ve yigirmi yedi araba saman ve nukudu yigirmi üç guruş ve tokuz aded 

simyüzük ve bir kılıç ve on guruş kıymetli at ve “...” ve beş guruş kıymetli sim ta‘bir 

olunur sim saçbağı ve beş aded kalem ve yedi aded çuval ve iki keçe vesâ’îr eşyâları 

nehy ve garez eylediklerinden mâ-adâ kızı Hadice nâm bikr-i baliğayı dahi fuzûlî ve 

tegallüben ahz idüb ziyâde te‘âddî ve mezbûrlar hâlâ taht-ı kazânızda firâr üzere 

oldukların ve bu bâbda fetâvâ-yı şerîfesi olduğın bildürüb mûcibince şer‘le görilüb 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ etmeğin şer‘le 

görülmeğin emrim yazılmışdır.     Fî Evâ’il-i C. Sene (1) 155 

*** 
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Sahife No : 3 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

 

Karaman Vâlîsine ve Danişmendlü ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Danişmendlü kazâsında Deliler cemâ‘atinden Seyyid Yusuf ve Cafer ve Nasuh ve 

Ahmed ve Süleyman nâm kimesneler gelüb bunların Danişmendlü kazâsında vâki‘ 

kemâ fevt bulmuş mezru‘âtlarını yine kazâ-yı mezbûrda cemâ‘at-i mezbûrdan Kara 

Mehmed ve Köse oğlı Ali ve Yunus oğlı Mehmed ve karındaşı vesâ’îr ma‘lûmü’l-esâmî 

kimesneler bin yüz elli ( ) senesinde cebren cevr-i te’âddî ve çobanlarını yedirüb ıtlak 

etmeleri ile bundan akdem üzerlerine varub zâyiâtları keşf ve muayene olundukta 

tahminen yigirmi dört kile buğday ve arpaların zâyi eyledikleri zâhîr ve mezbûrlar dahi 

ikrâr ve itiraf ve tazmine te’hîr ve fî ma‘ ba‘d bir dürlü zarar ve hasâret eylememek 

üzere müteaddid olmuşlar iken yine cemâ‘at-i merkûmdan Kara Mehmed oğlı Osman 

ve Merdan Ali ve Musa oğlı Mehmed ve Karındaşı Ahmed ve Mustafa ve Çor Mehmed 

ve karındaşı oğlı Hamza ve Fakih oğlı İsma‘il ve İbrahim ve karındaşı Sarı Ali ve Köse 

oğlı Davud nâm kimesneler dahi mezbûr Yusuf kethüdânın dört dönüm bağı ve bostanı 

mahsûlünü garet ve bir mikdârı ve bir araba harmanlarını tahminen üç yüz kile 

mahsûlini dahi cebren zabt ve mezkûr Cafer’in dahi bir kıt‘a bağçe mahsûlü ile altmış 

yedi kile buğday ve arpasını ve bir def‘a dahi yigirmi yedi kile buğday ve yüz yük 

samanını neyh ve mezbûr Nasuh oğlınun dahi yigirmi bir guruş ve mezkûr Ahmed’in 

bir öküzünü cebren ahz ve hânelerin dahi ihrak-ı bin-nar eylediklerin bu bâbda hüccet-i 

şer‘iyyeleri olduğın bildürüb hüccet-i şer‘iyyeleri mûcibince şer‘le görilüb hakları 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 3 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Eyâlet-i Mezkûrda Vâki‘ ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Tekfur nâm karyeden Seyyid Ahmed bin el-Hâcc İsma‘il 

zîde şerîfehu gelüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi 

olmayub ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabît olmadı yine karye-i mezbûrdan olub 

zalemeden Piri oğlı Mehmed Beg dimekle ma‘rûf kimesne bin yüz elli ( ) senesinde 

hilâf-ı şer‘î şerîf cebren bir def‘a beş yüz ve bir def‘a dahi iki yüz elli guruşun alub 

ziyâde gadr ve te‘âddî eyledügi ve şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfesi olduğın bildürüb 

mûcibince şer‘le görilüb mezbûrun cebren alduğı ol-mikdâr guruşı kendüye alıvirilüb 

icrâ‘-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır. 

               Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 3 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Niğde ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Danişmendlü kazâsında vâki‘ Kocakurd cemâ‘atinden mirî ‘öşriyesi olan Mehmed 

zîde kadrihû gelüb kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi 

olmayub ve üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken Niğde sâkînlerinden 

mütegallibeden Ahmed Beg dimekle ma‘rûf kimesne bin yüz elli ( ) senesinde hilâf-ı 

şer‘i şerîf bunu ahz ve bi-gayri hakkın cebren ve kahren on kise akçasın alub ziyâde 

te‘âddî ve gadr eyledügi bildürüb şer‘le görilüb bi-gayri hakkın alduğu akçası alıvirilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledigi ecilden 

şer‘le görilmek içûn yazılmışdır.                  

                                                                                            Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 3 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Erbâb-ı tîmârdan Mehmed nâm sipâhî südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb 

Kayseriyye Sancağında İslamlı nâhiyesinde Sive-i Büzürk nâm karye ve gayriden tokuz 

bin akça tîmâra berât-ı şerîfimle mutasarrıf tîmârının baş kalemi olan salifü’z-zikr Sive-i 

Büzürk nâm karyenin defter-i hâkânîde mâlikânesi der-tasarruf İlyas ve Seyyid Ahmed 

ve kara “...” ve dîvânisi müstakilen mezbûr Mehmed’in kayd ve berâtına dâhil karye-i 

mezbûrenin defter-i hâkânîde hâsıl-ı tahtında aşar-ı şer‘iyeden hams gallât öşr-i bağ ve 

bağçe tîmâr yine hâsıl yazulmağla karye-i mezbûre toprağında tahrîrden soñra 

müteveffâ Seyyid İbrahim evlâdından Seyyid Mustafa ve karındaşı Seyyid Ahmed ve 

Seyyid Mahmud nâm kimesneler zirâ‘at ve hırâset ve tasarruflarından bağları olmağla 

tîmârı karyesi toprağında zirâ‘âtları ile hâsıl eyledikleri terekelerinden kânûn ve defter 

mûcibince müteveccih olan beşte bir ‘öşrleri ile karye-i mezbûre toprağında 

tasarruflarında olan bağlarından hâsıl olan mahsûllerinden şer‘le müteveccih olan 

‘öşrleri taleb eyledikde mezkûrlar bizler Seyyid İbrahim evlâdiye ez-hini tahrîrde 

hizmet üzere mezbûr Seyyid İbrahim evlâdının Kayseriyye nâhiyesinde tasarruflarında 

olan yerlerinde ve bağlarında öşrlerini almak üzere defter-i hâkânîde mukayyed olmağla 

karye-i mezbûre toprağında dahi zirâ‘ât eylediğimiz yerlerimiz ve bağlarımızdan ‘öşr 

virmeyüz deyû hilâf-ı defter-i hâkânî ta‘allül ve muhâlefet ve ol-vechile tîmârı 

mahsûlüne gadr olunduğın bildirüb tîmârı karyesi toprağında zirâ‘âtleriyle hâsıl 

eyledikleri terekelerinden kânûn ve defter mûcibince müteveccih olan beşte bir ve 

bağlarından hâsıl olan mahsûlden müteveccih olan ‘öşrleri ber-mûceb-i defter-i hâkânî 

ahz û kabz itdirilüb hilâf-ı defter-i hâkânî ta‘allül ve muhâlefet ittirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn 

ve defter-i icmâl ve mufassâlâ müraca‘at olundukda İslamlı nâhiyesine tâbi‘ elli dört 

nefer re’âyâ ile karye-i Sive-i Büzürk ‘alî cihet temlîk idüb karye olmışdır hâsıl dîvâni 

hums-ı gallât-ı gendüm ve şa‘îr ve ‘öşr-i bağ ve bağçe yekün ma gayriha iki bin yüz on 

akça yazu ve gendüm ve şa‘îr yekün yedi yüz akça yazu ile mâlikâne ve nefs-i 

Kayseriyye tahtında kırk üç nefer re’âyâ ile cemâati muafiyet-i an evlâdı Şeyh 
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İbrahimdir zâviye-i Şeyh İbrahim hâlâ câmi‘î olmuşdır deyû mestûr der-defter-i ‘âtik 

mezkûr Şeyh İbrahim evlâdının rüsûmu örfiden ve bilâ-tekâlîf-i şakkâdan emin olmâları 

defâtiri ‘âtikde mestûr olub ve ellerinde olan hükm-i şerîfim mûcibince kemâkân 

mu‘âfiyetleri defter-i ‘âtik mestûrdur badehû merhum Sultan Süleyman Han aleyhi’r-

rahme ve’l-gufrân meziti atıfeti izhâr idüb bağlarından ve bağçelerinden ve ellerinde 

tasarruf itdikleri yerlerden ve kovanlarından ‘öşr ve kovanlarından resm taleb olunmaya 

deyû sadaka itdigi hükm-i şerîfim ile “...” “...” tecdîd idüb sene tokuz yüz seksen üç 

muharreminin evâhiri ile ibrâz idüb nişanı şerîf mûcibince ve defter-i cedîdde kayd 

olundı deyû defter-i hâkânîde mestûr olduğu üzere defter-i mufassalda ol dahi muharrîr 

kalemi tahrîr olundugın iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim bi’l-fi‘l defter emîni olan Seyyid 

Halil Şerîf dame mecduhû ‘arz itmeğin defter emîni ‘arzı mûcibince ‘amel olunmak 

içûn yazılmışdır.           

                                                                                          Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 4 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına ve Kayseriyye Sancağında Vâki‘ sair Kâdîlara ve 

Â‘yân-ı Vilâyete Hüküm ki 

Kıdvetü’l-emacid ve’l-ekarim İsma‘il zîde mecduhû gelüb kapı kethüdâsı kalduğu 

hâlâ Van muhâfazasında olub ber-vech-i arpalık Kayseriyye sancağında mutasarrıf olan 

emirü’l ümera-yı kiram Murtaza Pâşâ dame’t-mealihînin livâ-yı mezbûreye mütesellim 

olan Mustafa’nın ‘azli lâzım gelmeğle mezbûr ‘azli ve yerine kıdvetü’l-emasil ve’l-

ekarim ( ) zîde kadrihû yerine mütesellim nasb ve tâ‘yîn olınduğun bildürüb sizki 

mevlânâ-yı vesâ’îr mûmâ-ileyhimsiz vech-i meşrûh üzere livâ-yı mezbûr mütesellimliği 

müceddeden merkûma zabt û rabt ve vâki‘ olan mahsûlat ve rüsûmâtın tarafına âid racî‘  

olan her ne ise kânûn ve defter mûcibince ahz û kabz itdirilüb ref‘ olan mezbûr 

Mustafa’yı dahi ber-vech-i dahl ve ta’arruz itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eylemeğin vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.    

               Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 4 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

İshaklı Kâdîsına Hüküm ki 

Kıdvetü’l-emasil ve’l-akran Mehmed ve Hasan zîde kadrihûma gelüb zü‘emâdan 

Hasan zîde kadrihûnun Akşehir sancağının İshaklı nâhiyesine tâbi‘ Kırca nâm karye ve 

gayriden berât-ı ‘âlîşanımla mutasarrıf olduğu zeâmeti karyelerinin bin yüz elli beş 

senesi martı ibtidalarında sene-i merkûme şevval(?) gallâtına gelince zabt itmek üzere 

ber-vech-i iştirâk bunlara der-‘uhde ve iltizâm ve bunlar dahi iltizâm ve bedel-i iltizâm 

olan beş yüz guruşı edâ ve teslîm ve yedlerine zâbtiçûn temessük virdügin bildirüb 

temessügi mûcibince zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu kânûn ve defter mûcibince 

ahz û kabz itdirmeyüb tarafından ve taraf-ı âhardan müdâhale ittirilmemek bâbında emr-

i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden temessügi mûcibince zabt ittirilmek içûn yazılmışdır.  

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 4 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

Karaman Vâlîsine ve Aksaray ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Aksaray kazâsına tâbi‘ Sivrihisar nâm karye sâkînlerinden Halil nâm kimesne ile 

Fatıma ve Hadice nâm hatunlar gelüb karye-i mezbûr sâkînlerinden bâbâları Mehmed 

nâm kimesne kendü halinde iken yine karye-i mezbûr sâkînlerinden zümre-i eşkıyâdan 

İsma‘il ve refiki Mustafa ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler karye-i mezbûr kurbunda bin yüz 

elli ( ) senesinde bâbâları merkûm Mehmed’i ta’arruz nacak ile darb ve ol-darbdan haiz 

fevt oldukda senki vezîr-i müşarünileyhsin bundan akdem tarafından tâ‘yîn olunan 

mübâşirin kâtil-i mezbûrlardan akça ahz eyledügi şer‘le vâki‘ olunmışdır mezbûrlar 

‘illet ve firâr üzere olduklarından icrâ-yı hakk olunmayub ziyâde gadr olunduğın 

bildürüb mezbûrlar bulundukları mahalde şer’le görilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden bulundukları mahalde şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.                                                                                  Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 
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Sahife No : 4 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûr muzâfâtından Zıvarık nâhiyesine tâbi‘ Kızılviran nâm karye 

sâkînlerinden Molla Musa oğlı Mehmed nâm kimesne ‘arz-ı hâl idüb bunun oğlı ‘Ömer 

nâm kimesne kendü halinde ve hilâf-ı şer‘i şerîf vaz‘ ve hareketi yoğken yine karye-i 

mezbûr sükkânından zemîn-i mütegallibe ve â‘yândan Bekir nâm kimesne zuhûr ve 

şirrete salik olub mezbûrun oğlı ‘Ali nâm kimesne kendü halinde olmaduğundan nâşî ( ) 

nâm hatuna ta’arruz eyledikde mezbûr hatunun ehl-i ‘örfe teşekki itmeğle oğlı 

mezkûrun nehmiçûn (?) ehl-i ‘örf haracı nâmıyla üç yüz guruş virdim senin oğlın ‘Ömer 

nâm kimesne ol-nehmden ma‘an altmış bir mikdârını sarf ol deyû ma’lûmü’l-mikdâr 

akça mutâlebesiyle bunu ve anı te‘âddî ve rencîde üzere ahvâli diğer gûne oldığun ve bu 

bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfesi virildügin bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi 

mûcibince ‘amel olunub mezbûrun ol-vechile akça mutâlebesiyle zâhîr olan müdâhale 

kasdı men‘ ü def‘  olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledigi ecilden şer‘le 

görülmek emrim olmuşdur.          

                                                                             Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 4 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Medîne-i Kayseriyye’de Askeri Kassam Olub Sahra Müftüsi Mevlânâ 

Mehmed Zîde Fazlihûya Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûr ahâlîsinden Fırıncı oğlı Mustafa Ağa dimekle ma‘rûf kimesne ile 

( ) ve ( ) nâm kimesneler fevt olub terekeleri muvâcehe-i mahsûseden olmağın kuzât ve 

nüvvâb resm-i harc üzere müdâhaleden men‘ olunmak içûn tahrîr olunmak iktizâ‘ 

eyledigi husûs-ı mezbûr sana tefahhus ve sipariş olunmuştur gerektirki bu tarafdan irsâl 

olunan çukadâr ma’rifetiyle mezbûrların terekelerinin tahrîri ve terkim ve beyne’l-

ahzına nehm-i şer‘le üzerlerine tevzî‘î ve taksim ve esna-i tahrîrde ve verese-i 
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beynlerinde vâki‘ olan da‘vâların istimâ‘ ve dahl-i nehm idüb rüsûmu “...” hâsıl olan 

meblâğ-ı muhzır ve mahtum defter çukadâr-ı merkûm ile irsâl eylesin deyû bi’l-fi‘l 

Anatolı kâdîaskeri mevlâna es-Seyyid Mehmed Emin edâmâllahû te’âla fazlîhû 

tarafından mühürlü mektûb virilmeğle vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.      

                                                                                         Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

  

 Karaman Vâlîsi Vezîre ve Bor Kâdîsına Hüküm 

 El-Hâcc Mustafa zîde kadrîhu gelüb dergâh-ı muallâm gedüklülerinden 

karındaşı İbrahim Ağa dimekle ma‘rûf kimesne fevt oldukdan mukaddem Konya 

sancağında berât-ı şerîfimle mutasarrıf olduğu Buluma(?) ze‘âmeti karyelerinin yüz elli 

üç senesi martı ibtidasında bir sene zabt eylemek üzere Bor kazâsı sâkînlerinden Ahmed 

nâm kimesne tasarrufına yedi yüz elli guruşa der-uhde ve merkûm Ahmed Beşe 

mezbûrun zabt ve mahsûlât ve rüsûmâtını tamamen ahz û kabz ve meblâğ-ı mezbûru 

karındaşı merkûm İbrahim fevt oldukdan mukaddem hâlâ zimmetinde dâhil olan 

deynimidir ve yedi yüz elli guruşdan mezkûr İbrahim bir akça teslîm iderim deyû ve 

mukâbeleye ifraz itmişken mezkûr İbrahim’in seferden vefâtı haberi geldikde merkûm 

Ahmed şirrete sülûk ve meblâğ-ı mezbûrı mukaddemâ mezkûr İbrahime edâ itmezdim 

mukaddemâ mezkûr İbrahim ze‘âmet mâlından yedi yüz elli guruş deynim vardur deyû 

ikrârlarını zabt itdim deyû inkâr ve bundan akdem Bor kâdîsı mevlana ‘Osman zîde 

ilmehû huzurunda merkûm Ahmed ile bu murâfa‘a-i şer‘ olduklarında ikrârları zabt 

itdim deyû Ahmed’in iddi‘âsı bermûceb-i fetâvâ-i şerîfe meşru‘ olmağla meblâğ-ı 

mezbûr yedi yüz elli guruş şer‘an mezbûrdan tahsîli lâzım gelmeğle meblâğ-ı mezbûr 

buna edâ-i vürud teslîme merkûm Ahmedin şer‘le “...” ve hükm-i birle bunun yedine 

hüccet-i şer‘iyye virülüb ve hüccet-i şer‘iyye mucibince merkûm Ahmed’den meblâğ-ı 

mezbûr tamamen tahsîl olmağla taraf-ı şer‘den mürasele ile zâbîti olan kethüdâ yeri 

serdar Ahmed Beg oğlı Osman Ağa dimekle ma‘rûf kimesnenin hissesi virilmeyüb ve 



 65 

mezbûr Osman dahi hüccet-i şer‘iyye ve fetâvâ-i şerîfe ve taraf-ı şer‘den tahsîl içûn 

verilen hükm-i müraselesi mûcibince meblâğ-ı mezbûrı merkûm Ahmed’den tamamen 

tahsîl idüb hâlâ zimmetinde vireyim deyû def‘aatle ikrâr itmişken şimdi taleb olundukda 

mezbûr Osman avk-u nasır ile edâda ta‘allül ve muhâlefet üzere olduğun bildürüb 

mezkûr Osman’ın zimmetinde şer‘le sabit yedi yüz elli guruş hakkı tamamen tahsîl ve 

alıverilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum rica eyledügi ecilden 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                                     Fî Eva’il-i C. Sene 1155    

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Senki Kayseriyye kâdîsı mevlânâ el-Hâcc Ahmed zîde fazlîhûsun südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüb kadîmî hânedân ve mirî (?) medîne-i Kayseriyye 

a‘yânından Kalaycızâde Mustafa dimekle ma‘rûf kimesne bu sene-i mübârekede fevt 

oldukta sagir oğulları Seyyid İsma‘il ve Mehmed ve Abdullah ile sair vereseleri ashâb-ı 

a’râzdan bazı iştira müceddeden ‘arzları icrâ içûn şerir ve tezvir biz pederinizden hilâf-ı 

imtihâ‘ ve mürasele ile mezbûrları Karaman vâlisi tarafına ve sâ’ir mahallere ihzâr içûn 

emr ısdâr itdirdüb tacîz ve tecrim murad itmeleriyle mezbûrlardan ol-makule da‘vâ 

sadvetinde olanların da‘vâları âhar mahallerden istimâ‘ olunmayub da‘vâları mahâlînde 

istimâ olunmak üzere yedlerine emr-i şerîfim virilmek ricâsına vâki’ hali bi’l-iltimâs 

‘arz eyledügi ecilden vech-i meşrûh üzere mahâlînde şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

            Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 5 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Senki Kayseriyye kâdîsı mevlânâ Ahmed zîde fazlihûsun mektûb gönderüb 

Kayseriyye â‘yânından iken bundan akdem vefât iden Kalaycızâde Mustafa Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesnenin oğulları es-Seyyid İsma‘il ve Mehmed ve Abdullah ve sâ’ir 

vereselerini tereke ve muhallefâtını ırs-i şer‘le vârislere intikâl ve âhardan dahl olunmak 

îcâb itmez iken ecânibden ashâb-ı a’râz mücedded tacîz ve icrâ-yı ‘arz içûn hilâf-ı 

imtihâ’ da‘vâlara te‘âddî ve kâh Karaman valisi ve kâh Kayseriyye mutasarrıflarına 

hitâben emr-i şerîf ısdâr ve taşra mahkemelerine şahid-zor ikamet ve tam-ı hamı sahib-i 

hükkâm ile mezbûr vâki‘ tacîz iderler ise askâ olunmayub da‘vâları âsitâne-i saâdetimde 

dîvan-ı hümâyûnumda şer‘le görilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum verilmek ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledigin ecilden vech-i 

meşrûh üzere havale olunmak içûn yazılmışdır.      

                                                                  Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Bor ve ( ) ve( Boş) Kâdîlarına Hüküm 

El-Hâcc Mustafa zîde kadrihû gelüb dergâh-ı mu‘allâm gedüklülerinden karındaşı 

İbrahim Ağa dimekle ma‘rûf kimesne fevt olmazdan mukaddem Konya sancağında ba-

berât-ı ‘âlî mutasarrıf olduğu Buluma (?) ze‘âmetinin tasarrufunu bin yüz elli üç senesi 

martı ibtidasında bir sene ze‘âmete değin zabt eylemek üzere Bor sâkînlerinden Ahmed 

nâm kimesneye yedi yüz elli guruş der-uhde ve iltizâm ol-dahi iltizâmı ve sene-i 

merkûmda zabt ve mahsûl ve rüsûmun tamamen ahz û kabz eyleyüb bedel-i iltizâmı 

olan meblâğ-ı mezbûru bunun karındaşı mezbûra henüz edâ ve teslîm itmeyüb avk ve 

tehir üzere iken karındaşı mezbûr İbrahim fevt oldukta tez ve berâta salik ve meblâğ-ı 
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mezbûrı edâ itmiş idim deyû inkâr ve bundan akdem Bor kâdîsı huzurunda asâlet ve 

sâ’ir verese tarafından vekâlete mezbûr Ahmed ile murâfa‘a-i şer‘ olduklarında ze‘âmet-

i mezbûr mâlından yedi yüz elli guruş hâlâ zimmetinde deyni olduğunun isâbet ve 

kendüsü dahi ikrâr itmeğle bermûceb-i fetâvâ-yı şerîfe meblâğ-ı mezbûr buna edâya 

merkûm Ahmede tembih-i birle bunun yedine cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb 

meblâğ-ı mezbûru tamamen tahsîl olunmak üzere mürasele ile zâbîti olan kethüdâ yeri 

tarafına hisse virilmiş iken bir takrir ile hâlâs ve âhar vârisler üzerine yine mugâyir 

hüccet-i şer‘iyye ve fetâvâ-yı şerîfe mûmâ-ileyh tarîkiyle mezbûr Ahmed nice hileye 

sülûk ve meblâğ-ı mezbûrı edâya ta‘allül ve muhâlefet üzere olduğın bildürüb ber-

mûceb-i hüccet-i şer‘iyye ve fetâvâ-yı şerîfe zimmetinde teveccüh iden yedi yüz elli 

guruşu mezkûr Ahmedden zâbiti ma‘rifetiyle bi’t-tamam tahsîl olunub hilâf-ı şer‘i şerîf 

ve mugâyir hüccet-i şer‘iyye ve fetâvâ-yı şerîfe bir dürlü ta‘allül ve muhâlefet 

ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden hüccet-i şer‘iyyesi mûcibince 

şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

               Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kaşaklı ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Subaşı olan bundan mukaddem sadât-ı kirâmdan Seyyid Osman ve Seyyid Ömer 

ve Seyyid Mehmed zîde şerîfehûm südde-i sa‘âdetime arz-ı hal idüb tîmâr 

mülhakâtından Beyşehri sancağında Kaşaklı kazâsı muzâfâtından Beylesun(?) 

nâhiyesine tâbi‘ hâsılı iki bin akça yazu ile çayır-ı Beylesun der-tasarruf üzere subaşı 

deyû defter-i hâkânîde mukayyed çayıra bunlar Abdullah nâm kimesne ile ber-vech-i 

istirak sahib-i arz temessügi ile Hin-i tahrîrinden berü âbâ-en-cedd tasarruflarında olub 

tarih-i mezbûrdan bu ana gelince çayırları zabt ve beher sene otlak çıkub öşrin tamamen 

ber-vech-i iştirâk sahib-i ‘arza edâ idüb bir-vechile dahl olunmak îcâb itmez iken 

müşterekleri mezbûr Abdullah ol çayırdan hissesin kendüye zabt itmeyüb 

mütegallibeden bazı kimesnelerle işticar itmeğle mezbûrlar dahi mezbûrların mutasarrıf 

olduğu hissesin zabta kanâat itmeyüb ziyâdeye tecâvüz mezbûrların dahi hisselerine 
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müdâhale ve garet ve te‘âddî eylediklerin bildürüb mezbûrların ol-vechile hilâf-ı kânûn 

zâhîr olan müdâhale ve tecâvüz-i te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ ve defterhâne-i  ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter icmâl ve 

mufassâla mürâcâat olundukta Beylesun (?) nâhiyesine tâbi‘ hâsılı iki bin akça yazar 

çayır-ı Beylesun der-tasarrufı evlâdı subaşı deyû defter-i mufassalda muharrîr kalemiyle 

tahrîr ve defter icmâl ile çayır-ı Beylesun(?) der-tasarruf evlâd-ı subaşı hâsıl an ‘öşr 

deyû bin beş yüz akça yazu ile tahrîr ve Güci nâhiyesine tâbi‘ Kızılca nâm karye ve ma 

gayri yer görilüb dört bin beş yüz akça yer icmâl ve icmâl-i mezbûrın iki bin iki yüz elli 

akçası Kaşaklı nâhiyesi Mahremkulu nâm karye ve gayriden bin sekiz yüz akça tîmâra 

mutasarrıf olan İbrahimin tîmârı aklâmı bakisi müştereki kaydına olduğı mestûr ve 

mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mûcibince kânûn üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.             Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Senki Kayseriyye kâdîsı mevlânâ el-Hâcc Ahmed zîde fazlihûsun mektûb 

gönderüb medîne-i Kayseriyyede vâki‘ müteveffâ Mehmed Pâşâ evkâfı karyelerinden 

Erkilat karyesini elli beş senesi martı ibtidâsı ba-şart-ı gallesine gelince evkâf-ı mezkûre 

mütevellîsi ve vâkıfın zevcesi ( ) nâm hanım tarafından ber-vech-i iştirâk bedel-i 

iltizâm-ı ma‘lûm ile Kalaycı zâde Mustafa Ağa dimekle ma‘rûf kimesneye der- uhde ve 

iltizâm ve yedine temessük virmeyüb hisseden “...” ta‘şîr oldukdan sonra mezkûr 

Mustafa fevt olmağla karye-i mezkûreye senesi şart-ı an-tenbihe varınca oğulları es-

Seyyid İsma‘il Ağa ve Mehmed Ağa ve Ömer Ağa dimekle mâ‘ruf kimesneler zabt ü 

zirâ‘at itmek üzere yedlerine emr-i şerîfim virilmek bâbında vâki‘ hali ‘arz eyledigiñ 

ecilden vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.    

            

                                                                                            Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 6 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Ürgüb ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Hasan ve Ali zîde kadrihûma gelüb ber-vech-i iştirâk berât-ı şerîfimle mutasarrıf 

oldukları mâlikâneleri karyelerinden Ürgüb kazâsına tâbi‘ Demirtaş ve ( ) nâm 

karyelerinin mahalli zevaidi hudûd-ı dâhilinde kadîmü’l-eyyâmdan berü ‘öşr ve resmi 

mâlikâneleri tarafından alınagelen ma‘lûmü’l-hudûd yerlerini ‘öşr ve resmine âharın 

alâkası olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken civarlarında vâki‘ erbâb-ı tîmâr 

karyelerinden ( ) ve ( ) nâm karyelerin tarafından mültezimi olan ( ) ve ( ) nâm 

kimesneler zuhûr ve şirrete sülûk ve zikr olunan mâlikâne karyelerinin bir mikdâr 

yerlerçûn ol yerler bizim mültezimi olduğumuz tîmâr-ı merkûm karyelerin 

yerlerindendir deyû hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i kadîm fuzûlî müdâhale olunub ‘öşr ve 

resmi ahz û kabz eylemeleriyle bundan akdem murâfaa-i şer‘ oldukları mütezzi‘ fehime 

olan yerler bunların mâlikâneleri karyelerin yerlerinden olduğu şer‘an sabît ve bunlara 

hükm ve mezbûrlar mugâyir “...” men-i birle cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘îyye virilüb 

ve ol-hüccet-i şer‘iyye üzerine tekrâr davaları iktiza‘ ve dahi olmuşken mezbûrlar 

mündefi olmayub ol-hüccet-i şer‘iyye ve kadîmi mugâyir nîzâ‘ ve ‘öşr ve resmine 

müdâhale ve te‘âddîden hâlî olmadıkları ve bu bâbda fetâvâ-yı şerîfeleri olduğın 

bildürüb mûcibince ‘amel olunub ol yerlerin ‘öşr ve resmi bunlara ahz û kabz itdirilüb 

ve mezbûrları dahl ü ta’arruz itdirmeyüb te‘âddîleri men‘ ü def‘  olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kânûn üzre ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.   

       Fî Evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki Konya nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh Süleyman zîde ilmehûsun mektûb 

gönderüb medîne-i mezbûrda vâki‘ Hatuniye Akşehir Ferhuniye evkafından on beş akça 
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vazîfe ve yüz elli kile hınta ile kâtibi olan es-Seyyid Feyzullah zîde şerîfehu meclîs-i 

şer‘a varub cihet-i merkûm hâlâ berât-ı şerîfimle bunun üzerine olub uhdesine lâzım 

gelen cerimesini edâ idüb temessük mûcibince hıdmeti mukâbelesinde müstahak olduğu 

yevmî beş akça vazîfesiyle yine yüz elli kile hıntasını bundan akdem mütevellî-i vakf 

olanlara mâl-ı vakıfda ahz olunagelmişken hâlâ kazâ-yı mezbûrda sâkîn vakf-ı 

merkûmun mütevellîsi olan ( ) nâm kimesne berât-ı mûcibince yevmî beş akça ve yüz 

elli kile hınta vazîfesini taleb eyledigi vakfın müsâ‘id-dâr iken mütevellî-i mezbûr 

mücedded tam-ı hamından nâşî virmeğe ta‘allül ve muhâlefet ve noksan tekâlîfî ile gadr 

murad ve te‘âddî itmeğle yedinde olan berât mûcibince hıdmeti mukâbelesinde 

müstahak ol-mikdâr akça-yı vazîfe ve hıntası tamamen tahsîl ve alıvirilüb mezbûr bi-

vech-i şer‘ ta‘allül ve noksan tekâlifi ile muhâlefet itdirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum virilmek ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledigi ecilden şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.          

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Kayseriyye Kâdîsına Hüküm 

Zü‘emâ mütekâidlerinden Mustafa zîde kadrihû ile Nevşehir kal‘ası 

mustahfızlarından Hasan nâm mustahfız gelüb Kayseriyye sancağının Sahra 

nâhiyesininde Şevketlice nâm karye ve gayriden yigirmi bir bin beş yüz otuz yedi akça 

ze‘âmete ber-vech-i mütekâid mûmâ-ileyh Mustafa veled-i Ali ve Kenar-ı Irmak 

nâhiyesinde Ağılı Çinik nâm karye ve gayriden iki bin akça gedik tîmârı ile Nevşehir 

kal‘ası mustahfızlığa dahi merkûm Hasan veled-i Hüseyin beravât-ı şerîfimle mutasarrıf 

olub mustahfız-ı merkûmun tîmârının baş kalemi ve za‘im-i mezkûrun dahi ze‘âmeti 

mülhakâtından Kenar-ı Irmak nâhiyesine tâbi‘ salifü’z-zikr karye-i Ağılı Çinik Abaklu 

yörüklerinden Mehmedlü cemâ‘atinden temekkin idüb karyeden olmazuz deyû defter-i 

hâkânîde mukayyed karye-i mezbûre ol diyara [Sayfa 7] ismiyle nâşî Harkı karyesi 

ismiyle müstemirre olub ve karye-i mezbûrenin cibalisi bunların ze‘âmeti ve tîmârları 

mülhakâtı ve mâlikânesi âhar tasarrufunda olmağla mâlikâne mutasarrıfı karye-i 
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mezbûrenin mahsûlünden mâlikâne tarafına âid olanı ahz û kabza kanâat itmeyüb 

mâlikâne tarafından rüsûmâtına alâkası yoğken rüsûmâtın dahi mutasarrıfını ben alurum 

deyû hilâf-ı defter-i hâkânî te’âddî ve rencîdeden ve ol-vechile ze‘âmeti ve tîmârları 

mahsûlune garez olduğı bildirüb karye-i mezbûrenin dîvanı tarafına âid olan aşar ve 

rüsûmâtı ber-mûceb-i defter-i hâkânî ‘amire kaydı kendülere ahz û kabz ittirilüb hilâf-ı 

defter-i hâkânî berâtlarına mugâyir mâlikâne mutasarrıfları dîvâni tarafına âid olan 

rüsûmâtı bir dürlü dahl ü ta’arruz itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassâla mürâcâ‘at oldukta Kenar-ı Irmak nâhiyesine tâbi‘ karye-i Ağılı Çinik “…” 

gelenden Mehmedlü cemâ‘ati temekkin idüb karye-i mezbûr otuz yedi nefer re’âyâ ve 

hâsıl-ı dîvâni hams-ı gallât gendüm ve şa‘îr resm-i çift ve bennak ve nısf bad-ı heva ve 

resm-i arusiye yekün ma gayriha üç bin yüz akça mâlikâne gendüm ve şa’îr yekün ma 

gayriha bin sekiz yüz on akça yazular ile defter-i mufassalda muharrîr kalemiyle tahrîr 

ve defter-i icmâlde üç bin yüz akça dîvâni yazusından bin akçası ifraz ve ma gayri iki 

bin tokuz yüz akça yer icmâl ve icmâl-i mezbûrun tokuz yüz akçası mûmâ-ileyh 

mütekâid Mustafa veled-i Ali kırk(?) ve iki bin akçası müntakil üzerine iken hâsıl 

mesârif-i seferîyesi vefa itmediğinden eşkinciliklerin ref‘ ve Nevşehir kal‘ası 

mustahfızına ilhak ve yer gedik tîmârı olub kendüye tevcî olunmak üzere mahalli kırk 

bir senesinde mevkufat kalemiyle tashih ve hâlâ merkûm hatibin oğlı Hasan üzerine 

olmağın ber-mûceb-i defter-i hâkânî karye-i Ağıl Çinik el-mezbûrenin aşar ve rüsûmâtı 

tîmâr tarafından ve ancak mâlikâne mutasarrıfları tarafından hisselerine isâbet iden 

mikdârı aşarıdan zabt olunub rüsûmâtın alâkası olunduğın iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim 

bi’l-fi‘l defter emîni olan Halil Şerîf dame mecduhû i‘lâm itmeğin ‘arzı mûcibince 

‘amel olunmak içûn yazılmışdır.  

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 
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Sahife No : 7 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

Karaman Vâlîsine ( ) ve ( ) Kâdîlarına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Taht-ı kazânızda konar-göçer Türkman tâifesinden Şerifli cemâ‘atinden Mir Kâdî 

Abdullah nâm kimesne gelüb yine taht-ı kazânızda konar-göçer Türkman tâifesinden 

cemâ‘ati mezbûrdan Hızır oğlı Mustafa ve oğlı Abdurrahman nâm kimesneler birbirleri 

ile yekdil ve bunun oğlı İsma‘il nâm kimesneyi Karacahisar kazâsında Kızıleşme nâm 

mevkide nihayeten “...” bin yüz elli ( ) senesinde bunu silah ile darb ve zevcesi içün 

validesi Aişe nâm hatunlar dahi seve tâbir olunur toğan satır ile darb ve katl itmeleriyle 

bundan akdem taraf-ı şer‘den hakk ve hüccet olunmuşken hesâb murad olundukda 

voyvodası hassı Musa ve cemâ‘at-i ihtiyârlarından Hızır ve Kul Osman nâm kimesneler 

mezbûrlara münasip müteayin bir-vechile icra-yı hakk mümkün olunduğun bildirüb ol-

bâbda mahallinde şer‘le görilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin emrim yazılmışdır. 

        Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 7 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Anduğu(?) ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Erbâb-ı tîmâr karyelerinden Anduğu(?) kazâsına tâbi‘ Kızılkoç ve  ( ) nâm karye 

ahâlîleri gelüb üzerlerine edâsı lâzım gelen aşar-ı şer‘iyye ve sâ’ir hukûk ve rüsûmları 

kânûn ve defter mûcibince virüb kusûrları yoğken karyelerinin zâbîtleri ( ) ve ( ) nâm 

kimesneler ve Cafer kâdîsı zîde mecduhu yerlere âdem ve anlara Kızılkoç karyelerine 

dutub gayr-i yerde sâkîn oldukların yerlerin üzerlerinde olub fevt dahi mukaddemâ “...” 

“...” kânûn mezbûr ve yerleri ve bağı ve sâ’îr hakkı üzerlerinde olub hîlâf-ı kânûn 

te‘âddî ve tezkiresinde isimlerine bağçe oldukların bildirüb yine hükm-i hümâyûnum 

ricâ itmeğin kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.   

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 7 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 
 Karaman Vâlîsine Anduğu(?) ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

 Anduğu(?) kazâsına tâbi‘ ze‘âmet karyelerinden ( ) ve ( ) nâm karyeler ahâlîleri 

gelüb bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen hukûk ve rüsûmları kânûn ve defter mûcibince 

virüb kusûrları yoğken karyeleri zâbîtleri ( ) ve ( ) nâm kimesneler kanâat itmeyüb 

ashâb-ı a’râzdan bazı kimesnelere istinaden bunların ahz û habs ve âdem nâmıyla üçer 

guruş rüsûm-ı ra‘iyyet ve üzerlerine şer‘an birle sabit olduğu bâd-ı hevâ nâmıyla baki 

âdem-i nâşî üçer guruşların alub perâkende ve perişân olmalarına bais oldıkların 

bildirüb hilâf-ı kânûn te‘âddî itdirilmemek bâbında kânûn üzere hükm-i hümâyûnum 

ricâ eyledikleri ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.  

 
Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 
Sahife No : 7 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 
 Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Kâdîsına Hüküm 

 Zü‘emâ mütekâidlerinden Mustafa veled-i Ali zîde kadrihû gelüb Kayseriyye 

sancağında Sahra nâhiyesinde Höbekşeyh nâm karye ve gayriden yigirmi bir bin beş 

yüz otuz bir akça ze‘âmete berât-ı şerifimle mutasarrıf olub ze‘âmeti mülhakâtından 

Çelebi Ali nâhiyesine tâbi‘ iki yüz akça yazusu olan karye-i Karakaya hâric ez-defter 

deyû Kusdere nâhiyesine tâbi‘ Merdani nâm karye ile hin-i tahrîr iki bin sekiz yüz 

akçanın ber-mûceb-i defter sekiz yüz akçası mûmâ-ileyhin ze‘âmet-i mülhakâtı ve 

levazımı“...” ile gadasına dâhil olub dahl olunmak îcâb itmez iken Kuramaz nâhiyesinde 

Kurugöl nâm karye ve gayriden ber-vech-i iştirâk tîmâr mutasarrıfı Seyyid Mehmed 

veled-i Seyyid Ali tîmârları mülhakâtından gine Çelebi Ali nâhiyesinde üç yüz akça 

yazusu olan kâdim-i mezra‘ ze‘âmetine müşterekiyle zabta kanâat etmeyüb hilâf-ı 

defter-i hâkânî ve mugâyir-i berât mûmâ-ileyhin haric ez-defter ber-mûceb-i kayd deyû 

müşterekiyle ze‘âmeti mülhakâtından olan kâdim-i mezra‘ya fuzûlî müdâhale ve mahsûl 

ve rüsûmunu müşterekiyle ahz û kabza muhâlefet ve kasavet eylediklerin bildürüb 



 74 

defter-i hâkânî mucibince ‘amel olunub hilâf-ı defter-i hâkânî te‘addîsi men‘ û def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum rica ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassâla mürâcâ‘at olundukda Çelebi Ali 

nâhiyesine tâbi‘ iki yüz akça yazusu ile Kocakıran haric ez defter Kusdere nâhiyesine 

tâbi‘ Merdani nâm karye ile bir görilüb ma gayri ile bin sekiz yüz akça ber-mûceb-i 

kayd olan tîmârın sekiz yüz akçası Sahra nâhiyesine tâbi Höbekşeyh nâm karye ve 

gayriden ze‘âmeti olan Ali’nin altmış tokuz rûznâmçe-i hümâyûn içûn yüz on beş 

tarihinde tahrîr ve birle ve “...” ile gallesine(?) gelüb yüz elli beş rûznâmçesinde mûmâ-

ileyh mütekâid Mustafa veled-i Ali’nin ze‘âmeti üzerinde ve yine Çelebi Ali nâhiyesine 

tâbi‘ hâsıl-ı dîvani gendüm ve şa‘îr yekün ma gayriha üç yüz ve mâlikâne-i gendüm ve 

şâ‘îr yekün iki yüz altmış dört akça yazu ile karye-i Kocakıran mezra der-nezd-i beş yüz 

mezra ve yekün mâlikâne ve ma ve mülk-i dîvani deyû defter-i mufassâla muharrîr 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde üç yüz akça dîvâni yazusu Koramaz nâhiyesine tâbî‘ 

Kurugöl nâm karye ile bir görilüb yigirmi bin akça zeâmet deyû yer icmâl ve icmâl-i 

mezbûrun sekiz bin yüz elli yedi akçası Seyyid Mehmed veled-i Seyyid Abdülkadir bin 

üç kırk yedi akçası Seyyid Ali veled-i Mehmed’e ve sekiz bin yüz elli bir akçası âhar 

defter-i hakanide mestûr olduğu üzere buna Ali çâvûş ve Bektaş çâvûş üzerlerine 

olunmağın ber-mûceb-i defter-i hakani ber-mûceb-i “...” karye-i Kocakıran başka 

mezra‘-i Karacaviran dahi başka olunmak iktizâ eyledügi bi’l fi‘l defter emîni Halil 

Şerif dame mecduhû ‘arz itmeğin defter emîni ‘arzı mucibince ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır. 

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 
 

*** 
Sahife No : 8 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine İncesu Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki İncesu kazâsı nâ’ibi mevlânâ Mehmed zîde ilmehûsun südde-i sa‘âdetime 

mektûb gönderüb İncesu kazâsına tâbi‘ Sularaldı nâm karye ahâlileri meclîs-i şer’a 

varub bunlar kendü hallerinde hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve te‘âddîleri ve deynleri 

olmayub şer‘an dahl olunmak îcâb itmez iken yine karye-i mezbûr sâkînlerinden Koca 
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Hasan ve Deli Musa ve Seyyid Ali dimekle ma‘rûf kimesneler medîne-i mezbûr 

sâkînlerinden el-Hâcc Ahmed nâm kimesneden murâhabasıyla beş yüz guruş istikrâz 

itmeleriyle merkûm el-Hâcc Ahmed ziyâde eşkıyâdan olmağla zikr olunan meblâğ-ı 

mezbûrları bunları merkûmdan taleb itmeyüb mücerred celb-i mâl sevdâsı ile havâlîsine 

tâbi ehl-i örfe istinaden hilâf-ı şer‘i şerîf karyelerine mübâşir ta‘yîn idüb bi-gayri hakkın 

bunlardan bin yüz elli ( ) senesinde cebren ve dürlü illet ve bahâne ile bin guruşların 

alub bunlara gadr-ı külli itmeğle merkûm el-Hâcc Ahmed’in hilâf-ı şer‘i şerîf cebren 

fukarâdan alduğu bin guruş mikdârı girü bunlara istirdâd ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında senki vezîr-i müşârün-ileyhsin sana hitâben hükm-i hümâyûnum virilmek 

ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden vech-i meşrûh üzere şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.                  

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 8 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Bor ve Sücaeddin ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Ze‘âmet karyelerinden Bor ve Sücaeddin kazâlarına tâbi‘ Kilisehisarı ve İshakçı 

ve tevâbi-i karyeleri re‘âyâları gelüb ‘arz-ı hal idüb on beş seneden berü subaşıları olan 

Salih ve karındaşı Halil nâm kimesneler ziyâde zâlemeden olmâlarıyla herbirileri hilâf-ı 

şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın bila-cürm birer bahâne ile ahz ve der-zincir ve te‘âddî ve 

tecâvüz eylediklerinden gayrı karye-i mezbûrların mutasarrıf oldukları menzîl ve sâ’ir 

emlâklerini bin yüz elli ( ) senesinde fuzûlî zabt ve bundan mâ-âdâ hıdmetkâriye ve sâ’ir 

bahâne ile hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i kânûn ve defter beher sene yedişer sekizer kise 

akçaların cebren ahz ve perâkende ve perişân olmâlarına bais olmağın mukaddemâ 

defa‘atle ref’i ref’i eylediklerinden fîma‘ ba‘d bir dürlü zülm ve te’âddî eylememelerçün 

emrim sâdır olmuşken yine âdem-i itaat-ı birle bazı kimesnelere istinaden la-kayden 

lede’l-zulm ve te‘âddîye tasaddi ve mezkûr Salih şimdi fevt olmağla hâlâ taht-ı 

kazâlarınızda sâkîn merkûm Halil ile karındaşı müteveffâ-i mezbûr Salih sinin-i 

mezkûrdan berü zimmetlerinde zâhîr olan hakları her ne ise müteveffâ-i merkûm 

Salih’in vereseleri ile mezkûr Halil’den taleb eylediklerinde edâda ta‘allül ve ital-i hakk 
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murad eylediklerin bildürüb şer‘le görilüb cebren zabt eyledikleri emlâk ve sâ’ir emvâl 

ve eşyâları alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmeğe emrim yazılmışdır.                  

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 8 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

( ) ve ( )ve ( ) Kâdîlarına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-emâcid Anatoli kazâsı nâ’ibi mevlânâ Mehmed zîde ilmehû 

mektûb gönderüb Espkeşan mukâta‘ası karyelerinden İnsuyu kazâsına tâbi‘ Harin(?) 

nâm karyenin zâbiti el-Hâcc Ahmed zîde kadrihû meclîs-i şer‘a varub karye-i mezbûrun 

defterinde mukayyed raiyyet ve raiyyet oğullarından Hasan ve Musa ve Davud ve 

Ahmed ve Veli ve Ebubekir ve dahi ma‘lûmü’l-esâmî yüz elli nefer mukâta‘a-i mezbûr 

re‘âyâlarının Konya â‘yânlarından bazı kimesnelere istinaden kadîmî karyelerinden 

kalkub varub taht-ı kazânızda sâkîn ve tavattun itmeleriyle ol-vechile mukâta’a-i 

mezbûr mahsûlüne gadr olunmağla ol-makûle defterlü re‘âyâ karyesini kadîmi 

karyelerine nakl ve iskân murad eylediklerinde kimi â‘yân ve mütegallibenin isyânı 

sebebiyle iskânları mümkün olmayub sairlerine dahi berât itmeğle ol-vechile mukâta’a-i 

mezbûr re‘âyâları bi’l küllîye perişân olmâları mukarrer olunmağla bulundukları 

mahalden kadîmî karyelerine nakl ve iskân itdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum 

verilmek ricâsına bi’l-iltimâs ‘arz eyledigi ecilden vech-i meşrûh üzere iskân itdirilmek 

içûn yazılmışdır.                  

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 

 

 

 

 

 

 



 77 

Sahife No : 8 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Darü’t-ta‘lim ağası nezâretinde olan evkâf-ı İstanbul’da Ayasofya-ı kebir câmi-i 

şerîfesi civarında vâki‘ mücedded ihyâ olunan kütüphâne-i ‘amire evkâfı mütevellîsi ( ) 

zîde kadrihû ‘arz-ı hâl idüb vakf-ı mezbûra mahsûs olmak üzere Kayseriyye kal‘âsı 

mustahfızlarından Seyyid Hacı Ömer veled-i İbrahim on iki akça ve Serbölük Mehmed 

veled-i Hacı Ahmed nâm kimesneye on üç akça vazîfe tîmârları hakkıyla tevcih ve hâlâ 

berât-ı şerîfimle üzerlerine ve berâtları mûcibince müstahak oldukları vazîfelerin edâya 

razılar iken mezbûrlar berâtlarımızda on sekiz akça yazılmışdır ol minvâl üzere alıruz 

deyû mugâyir-i berât-ı nizâ‘ ve te‘âddîden hâli olmadıkların bildürüb mugâyir-i berât 

zâhîr olan te‘âddîleri men‘ ü def‘  olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ ve hazine-i 

‘amiremde mahfûz olan Haremeyn muhasebesi defterlerine nazar olundukta vakf-ı 

mezbûra mahsûs olmak üzere Seyyid Hacı Ömer veled-i İbrahim on iki ve Serbölük 

Mehmed veled-i Hacı Ahmed on üç akça vazîfe üzerlerine olduğu mestûr ve mukayyed 

bulunmağın berâtları mûcibince ‘amel olunmağa emrim yazılmışdır. 

         Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 8 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 
Karaman Vâlîsine Bor ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Anduğu kazâsı nâ’ibi es-Seyyid Ali südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüb medîne-i 

mezbûr ahâlîsi meclîs-i şer‘a varub yine medîne-i mezbûrda vâki‘ Boyahâne Mahallesi 

mütemekkinlerinden ehl-i zimmet re‘âyâlarından Tosa oğlı ve karındaşı Balaş nâm 

zimmîler medîne-i mezbûrda mütemekkin re‘âyâların umûr ve husûslarına karışmak 

üzere bundan akdem haklarında müteakkid olan emr-i şerîfim sadr olmuşken ‘âdem-i 

itâatlerinden nâşî bin yüz elli ( ) senesinden berü re‘âyâ fukarâlarının fuzûlî umûrlarına 

karışub vâki‘ olan tekâlîflerin kendü nefsleri içûn külli akçaların alub havâlîlerine tâbi‘ 

ahvâline bi-gayri hakkın vekîl ve şâkîlerin ile ehl-i ‘örf tâ’ifesine tecrim ve bazı re‘âyâ 
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fukarâsının fuzûlî hânelerin derununda olan ıyâl û evlâdlarına te’âddî ve “...” garet 

itmeleriyle muhâsebelerin görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir emr û defter fukarâdan 

aldıkları akçadan zimmetlerinde baki kalan mikdârı ashâbına istirdâd ve ihkâk-ı hakk 

murad eylediklerin muhasebeden hesâb ve imtina ve ihkâk-ı hakk olmamağla ahvâlleri 

diğer gûne ve perâkende olmâlarına bais olmâlarıyla ol-bâbda hükm-i hümâyûn 

virilmek ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledikleri ecilden şer‘le görilüb 

zimmetinde sabît olan mevadd bade‘t-tescil ‘arz olunmak içûn yazılmışdır.     

                                           

    Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 9 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Akşehir Kâdîsına Hüküm ki 

Es-Seyyid Ahmed Şeyh ile vâlîdesi Fatıma nâm hatun südde-i sa‘âdetime ‘arz 

idüb bundan akdem Akşehir’de maktûlen fevt olan şeyh-i merkûm bâbâsı ve mezbûr 

Fatıma’nın zevci Hacı Pâşâzâde es-Seyyid Ahmed Beg dimekle ma‘rûf kimesnenin 

emvâl ve eşyâ ve emlâki taraf-ı mirîden zabt olunmak üzere bundan akdem dergâh-ı 

mu‘allâm kapucubaşılarından Ali dame mecduhû mübâşeretiyle yine mâlîye tarafından 

emr-i şerîfim sâdır olundukda arâzîleri ve mevrûseleri mazrur olmâlarıyla hatırına 

hürmeten ve derun-ı kazâda taşra karyelerde ve gerek dâhil akar olan ve gerek olmayan 

degirmanlar ve dükkân-ı kepeng ve hamam ve hanlar ve bağçeler ve kahvehâne  “...” 

hâne olan emlâkin cümlesi müteveffâ-i mezbûrun ol tarafda olan mevrûseleri ile bunlara 

zabt itdirilmek üzere tekrâr mâliye tarafından bunların yedlerine virilen emr-i şerîifim 

mucibince hisse-i sabıkaları ahz içûn taraflarından irsâl eyledikleri ‘âdemleri varub gaib 

olan hisse-i sabıkaları taleb eyledikde müteveffâ-i mezbûrun ol-tarafda olan 

mevrûselerin üçer nefer zevceleri ve iki nefer kızları ve karındaşı oğlı Hacı Halil nâm 

kimesneler birbirleri ile yekdil ve mücerred ve hisselerine isâbet ideni virmemek içûn 

şirrete sülûk ve emlâkin cümlesin bizimdir deyû ve bazıları dahi maktûl-i mezbûr 

hayatında bizlere hibe itdi deyû güne gün ve berât ile sâdır olan emr-i şerîfe mugâyir 

nizâ‘ kasdı ve mezbûr Hacı Halil mübâşir-i mûmâ-ileyh kapucu ile yekdil ve veresesine 
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vâz-i yed itdirmeyüb ve mezbûrlar ile mahallinde murâfa‘a ve bir vechile mukâvemet ve 

ihkâk-ı hakk mümkün olmaduğın bildürüb ol-tarafa âhar husûsçün emr-i şerîfimle 

mübâşir tâ‘yin olunan dîvân-ı hümâyûnum çâvûşlarından ( ) çâvûş zîde kadrihû 

mübâşeretiyle mezbûrlar ahz ve âsitâne-i sa‘âdetime ihzâr olunmâları bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzere tefehhüm veyahud vekîl-i şer‘leri 

ihzâr olunmak içûn yazılmışdır.  

       Fî Evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 9 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Medîne-i Kayseriyye sâkînlerinden Halil nâm kimesne gelüb bunun yine 

Kayseriyye sâkînlerinden büyük bâbâsı Abdüllatif nâm kimesne bundan akdem fevt 

oldukta Kayseriyye’de vâki‘ mutasarrıf olduğu emlâk ve sâ’ir emvâl ve eşyâsı ırs-i şer 

‘le bunun büyük vâlidesi Refiye nâm hatun ile er karındaşı Abdulhalim Efendi dimekle 

ma‘rûf kimesneye intikal itmişken mezbûr Abdulhalim ziyâde mütegallibeden olmağla 

muhallefâtı mezkûrenin cümlesin tegallüben ahz û kabz ve büyük validesi mezbûr 

Refiye’ye hisse-i sabıkasın virmeyüb mezbûrun mihr û nakdi yedinde ve âhara münhal 

olunmağla da‘va olunmayub kable’l-asl mezbûr Abdulhalim dahi fevt olub mihr û nakdi 

ve muhallefâtı mezkûreyi oğlı Ahmed nâm kimesne zabt ve muhallefât-ı merkûmın 

mezbûr Refiye dahi hisse-i sabıkasın kable’l-ahz mu‘afiyen müteveffâ olmağla hisse-i 

sabıkasın bunun validesi Esme nâm hatuna ırsen intikal itmedigi mezbûr Esme dahi 

hisse-i ırsiyesin almak üzere iken mezbûr Ahmed dahi fevt olmağla muhallefât-ı 

mezkûreye mezbûr Ahmedin terekesi ile ma‘an Kayseriyye sâkînlerinden ( ) nâm hatun 

bi’l- cümle ahz û kabz idüb bunun karındaşı mezbûr Esme dahi hisse-i ırsiyesin kable’l-

ahz müteveffâ olmağla hisse-i sabıkası ırs-i şer‘le buna intikal itmeğle bu dahi 

merkûmları da‘vâ ve taleb ve almak istedikde mezbûr mücerred virmemek içûn “...” 

mürûr eylemiş deyû bi-vech-i şer‘ hisse-i ırsiyesin virmekde ta‘allül ve muhâlefet ve 

ital-ı hakk ve gadr murad ve ta‘allül eyledügin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı 

şerîfesin oldığun bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görilüb hakkı mazrûresi 
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buna alıverilüb ve mezbûrun hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir fetâvâ-yı münîf ta‘allül ve 

muhâlefet itdirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledikleri ecilden fetâvâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

  

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 9 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Larende ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Havas-ı Hümâyûnumda hace hassı voyvodası olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

Seyyid Osman zîde kadrihû gelüb hassı mezbûr mülhakâtından Konya Sancağında 

Larende kazâsı muzâfâtından Kaş nâhiyesi Yağcı ve Küreci nâm karyeler topraklarında 

ba‘zı kimesneler tasarruflarında olan yerlerine penbe zira‘olunub hâsıl olan penbeden 

onda bir ‘öşrleri taleb eyledükleri içlerinden ba‘zıları ‘âdem-i itâatlerinden nâşî 

yerlerine maktû‘ virüb ‘öşr virmezüz deyû maktû‘ nâmıyla bazısı nâşî tekâlîf ve hass-ı 

mezbûr mahsûlünden zikr olunan yerleri oldukların bildürüb zikr olunan has karyeleri 

toprağında zira‘ olunub hâsıl olan penbeden onda bir ‘öşrleri tamamen alıvirilüb bizler 

maktû‘ virüb öşr virmezüz deyû hilâf-ı kânûn ve defter bir vechile ta‘allül ve tereddüd 

itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ ve defterhâne-i  ‘amiremde mahfûz olan defter-i 

icmâl ve mufassâla mürâca‘at oldukda Karataş nâhiyesine tâbi‘ hâsıl-ı ‘öşr-i gallât ve 

salariye ve gendüm ve şa‘îr ve resm-i çift ve bennak ve caba ve ‘öşr-i kovân ve resm-i 

tapu-yı zemîn ve deştbanî yekün ma gayriha bin altmış altı akça yazar karye-i Yağcı 

defter-i icmâlde zikr olunan karye-i Yağcı ve nâhiye-i mezbûra tâbi‘ bin altmış altı akça 

yazar Küreci ve Yağcı havas-ı hümâyûn mülhakâtından olduğu mestûr ve mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcibince kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır. 

                               Fî Evâ’il-i C.  (1)155 

*** 
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Sahife No : 10 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  ( 3–12 Ağustos 1742) 

  

Karaman Vâlisine ve ( ) Kâdîsına ve İnsuyu Nâ’ibi Mehmed zîde Fazlihûya 

ve Eski-il Mukâta‘ası Voyvodası ( ) Zîde Mecduhûya Hüküm ki  

Senki İnsuyu kazâsı nâ’ibi mevlana-yı mumâ-ileysin südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb İnsuyu kazâsı ahâlîsi meclîs-i şer‘a varub Konya sancağında vâki‘ İnsuyu 

kazâsı Eski-il mukâta‘ası kurbunda oldığından mezbûr voyvodaları bi-tarîk-i inayet-i 

kadîm kazâ-yı mezbûra nüzûl eylediklerinde hass-ı mezbûr mefrûzü’l-kalem ve 

maktu‘ü’l-kadem bunun rüsûm-ı serbestiyesi olmağla kazanuzu dahi hassa ilhâk 

itdirdüb cem‘i tekâlifden mu‘af ve üzerlerinde emr-i kurayı inâyet ile bir mikdâr 

akçaların ahz idüb ancak ahâli-i kazâ hâne-i avârız ve bedel-i nüzûl ve sa’ir tekâlifleri 

beher sene tahsîldarlara edâ ve aşârların sahib-i ‘arza teslîm itmeleriyle hass-ı mezkûr 

voyvodalarından kethüdâlarına ta’yin olmamış iken hass-ı mezbûr müşârün-ileyhanın 

vefâtından sonra taraf-ı mirîden mâlikâne kaydunda olmağla mâlikâne mutasarrıfları 

taraflarından varan kimesneler dahi valide sultan voyvodalarına virdikleri akçalarına 

dahi virile deyû ahâlî-i kazâya haber ve el-halet-i hazihi kazâ-yı mezbûr mülhakâtından 

değildir deyû ol-vechile ahâlî-i kazânın rencide olmamaklarçün bundan akdem İnsuyu 

ve Konya nâ‘ibleri başka başka ‘arz eylediklerinden Belgrad muhafızı vezîrim Pir el-

Hâcc Mustafa Pâşâ edâmâllahû te’âlâ iclalehûnun ve müştereklerinin mâlikâne 

uhdelerinde olduğun ve mukâta‘a-i merkûm Sırça Mehmed Efendi tahrîri mucîbince 

dört yüz altı bin akça mâl ile altı aydan berü her cemâat ahâlîsi ana ref‘ verirler iken 

otuz senesinde “...” resm-i ref‘  mâlı sekiz guruş olmağın ve cem‘isinden ‘öşr virmek 

üzere kayd olunduğu baş muhasebeden İnsuyu kazâsında otuz sekiz aded birer rub‘ 

cânib-i avârız olduğı mevkûfâtda ve kazâ-yı mezbûrın yedi aded Espkeşan re’âyâ 

fukarâsı ve otuz üç aded re’âyâ ve tîmâr kura ve mezra olduğı defterhâne-i ‘amiremden 

ihrâc olunub lâkin bu husûs beher hal-ı mahallinde gereği gibi tefahhus ve kadîmi bu 

vechile olduğu bade’t-tahkik ve rüsûmlarına i‘lâm olmağa muhtaç olmağla mahalline 

senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle ve ma‘rifet-i şer‘le voyvodaları ma’rifetiyle 

görilüb kadîmden ila hazel an mukâta’a-i mezbûrun rüsûmu bu vechile olduğu gereği 

gibi tefahhus ve su’âl olunarak hakikat-i hâl aklâm-ı husûs olundukdan sonra tarafından 
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berây-ı ‘aliyye kabz virilmekçün keyfiyet-i hâl ‘ala vechi’l-vücûh der-aliyeme ‘arz ve 

i’lâm içûn elli üç senesi sabıka baş defterdarım olan Mustafa ‘arzıyla i‘lâmı mucîbince 

emr-i şerîfim sâdır olmuşken İnsuyu kazâsına tâbi‘ Suvarık nâm karye sâkînlerinden 

Emir Ali ve Bayram İbrahim ve Emin Halil İnsuyu kazâlarında Baş çâvûş Ali dimekle 

ma‘rûf kimesneler kendü hallerinde olmadıklarından nâşî ol-emri şerîfe halel-i “...” 

vesilesiyle ve tekrâr ref‘ içûn emr ısdâr itdirirüz deyû re’âyâ fukarâsının beş yüz 

guruşun ahz ve ol-vechile ahâlî-i fukarânın perâkende ve perişân olmarına bais ve 

mukâta‘a-i mezbûrın ihtilâline ve mâl-ı mukâta‘anın tahsîli talebine bais olmâlarıyla 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mucîbince ‘amel olunub mezbûrları hasr olunan 

te‘âddîleri men‘ ü def‘ ve vâki‘ hâl i‘lâm olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını 

bundan akdem vezîr-i müşârün-ileyh istirhâm ve mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim 

mucîbince ‘amel olunmak içûn sâdır olan emr-i şerîfe azim-i ita‘at ve karar 

eylediklerinden mâ-âdâ merkûm Emir ‘Ali kendü halinde olmayub herbâr ahâlî-i 

re‘âyâyı ehl-i ‘örfe acz ve mübâşir ta‘yîn ile ta‘cîz ve tefrîm ve mübâşirlere sabit 

zehâyir-i bende kazâ ahâlîlerinin tahrikine bais ve her vechile ihtilâllerine bais olmağla 

hakkından gelindikde mukaddemâ ber-vech-i zulm ve te‘âddîsi yevmen fe yevmen 

olunduğun ale’t-tarîk şehre her bir ihtiyar def‘ hakik-i keyfiyet minvâl-i muharrîr üzere 

olduğun senki nâ’ibsin mâlûm olmağla anlara hükm-i hümâyûnum virilmek rîcâsına 

vâki‘ hâlî ‘arz ve dîvân-ı hümâyûnda mahfûz olan kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at 

olundukda vech-i meşrûh üzere emr-i şerîfim virildügi mestûr ve mukayyed bulunmağın 

mukaddema sâdır olan emr-i şerîfim mucîbince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.         

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 10 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Der-kenâr: Anatolı defterine nakl olmuşdur. 

( ) Kâdîsına ve Seydişehri Nâ’ibine Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûr sâkînlerinden Sünnetçi tâ’ifesinden Kara Mustafa oğlı Hüseyin 

nâm kimesne ‘arz-ı hâl idüb mezbûr bundan akdem âsitâneme varub birkaç sene hıdmet 

idüb imdi vefâtıyla olduğu hasebiyle cümle ma’rifetiyle hâne-i “...” olmağla kazâ-yı 
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merkûmda nice ital-i müstemirre cenan idüb hilâf-ı şer‘i şerîf âhardan dahl olunmak 

îcâb itmez iken yine kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Kızılbaş nâm karye sâkînlerinden ba‘zı 

kimesneler mücerred ta‘cîz içûn biz sana müstahdemlik itdirmezüz deyû muhâlefet ve 

te‘âddîden hali olmadıkların bildürüb men‘ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                   Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 10 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Aksaray ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Aksaray sâkînelerinden ( ) nâm hatun gelüb bunun zevci Ömer ve karındaşı ‘Ali 

nâm kimesneler fevt olduklarından bu zevci müteveffâ-i mezbûrun bundan tevellüd iden 

sagir oğlı Ali ile müteveffâ-i merkûm Ali’nin oğlı Ömer nâm sagire ba-hüccet-i şer‘iyye 

vâsi‘ nasb ve ta‘yîn hâlâ vasileri olub sagiran-ı mezbûranın bâbâlarından müntâkil 

emvâl ve eşyâlarına kimesnenin alâkası olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken Aksaray 

sâkînlerinden mütegallibeden Hacı Ömer oğlı Hacı Hasan ve oğlı Ömer nâm kimesneler 

zuhûr ve bizim müteveffiyân-ı merkûman zimmetlerinde beş kise alacak hakkımız 

vardır deyû nizâ‘ ve müddealarını vech-i şer‘ üzere isbât itmediği bin yüz elli ( ) 

senesinde hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın sagiran-ı mezbûranın bâbâlarından 

müntâkil muhâllif olan bir nice ve sâ’îr eşyâ ve sekiz yüz guruş nakd akça ile menzîl 

derununda olan bir kürek ve sâ’ir eşyâyı cem’an on altı kiselik mâlların ahz û kabz ve 

zimem-i nesne olan bin yüz guruşların dahi bi-gayri hakkın aldıklarından mâ-âdâ 

derunu anbarda olan bin beş yüz kile hıntaların dahi bi-gayr-i zabt ve küll-î gadr ve 

zulm itmeleriyle bu dahi ve siyanet hasebiyle mezbûrların kable’l-murâfa‘a da‘vâ-yı 

şer‘ itdikde yine Aksaray sâkînlerinden Katib oğlı Abdurrahman Beg ve mütevellî oğlı 

‘Ali ve es-Seyyid İsma‘il dimekle ma‘rûf kimesneler kendü hallerinde olmadıklarından 

nâşî mâl-ı esâmî beynlerine akal ve bey‘ sevdâsıyla mezbûrlara sahib çıkmaları ile bir 

vechile icrâ-yı hakk mümkün olmayub külliyet ile gadr ve te‘âddî eylediklerin bildürüb 

şer‘le görilüb bi-gayri hakkın aldıkları mâl-ı esâmîyi mezkûrlardan tahsîl ve girü 



 84 

bunlara alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledigi 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                                                                     

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 11 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ( ) Kâdîsına ve Akşehir Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki Akşehir nâ’ibi mevlânâ es-Seyyid İsa zîde ilmehûsun südde-i sa‘âdetime 

mektûb gönderüb Akşehir sancağı ve nâhiyesi nefs-i Akşehir defter-i hâkânîde mîrlivâ-i 

Akşehir mülhakâtından olub nefs-i Akşehir toprağında kadîm ‘öşr ve resmi has 

tarafından alınagelen yerlerin ‘öşr ve resmine âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb 

itmez iken yine Akşehirde müteveffâ-i Seydi Mahmud Haydar zâviyesi zâviyedârı olan  

( ) nâm kimesne zâviye-i mezbûr mülhakâtından olan zemîn-i Bağluk der-hudûdı şehir 

Ahmed ve zemîni bağça tevabi-i ve der Akşehir ve zemîni bade olub der şehr ve zemîn-i 

hudûdı şehr iki kıt‘a Zirkas nâm belde ve zemîn mahsub Mehmed ve diger Hacı ‘Ali ve 

zemîn der hudûdı şehr hâsıl Uluyol der yedi Taçgediği nâm belde deyû defter-i 

hâkânîde mukayyed zemînleri zabta kanâat itmeyüb hilâf-ı defter-i hâkânî mîrlivâ hassı 

mülhakâtından olan nefs-i Akşehirin kadîmden ‘öşr ve resmi has tarafından alınagelen 

yerlerin ‘öşr ve resmine müdâhale ve tegallüben ahz û kabz itmeğle defter-i hâkânî 

mucîbince ‘amel olunub mugâyir-i defter-i hâkânî zâviyedâr-ı mezbûrın ol- vechile olan 

müdâhale ve te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum rîcâsına vâki‘ 

hâlî bi’l-iltimâs ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan defter-i icmâl ve mufassâla ve 

defter-i evkafa mürâcâ‘at olundukda Akşehir nâhiyesine tâbi‘ mahallât ve nevâhiye ve 

hâsıl- tahtında ‘öşr-i gallât gendüm ve şa’îr yekün ma gayri altmış sekiz bin akça yazar 

nefs-i Akşehir defteri mufassala muharrîr kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde mîrlivâ 

Akşehir hassı mülhakâtında olub ve yine Akşehir nâhiyesinde vakf-ı zâviye-i Seydi 

Mahmud Haydar yazıldığı mahalli zemîn-i Bagluk ve der hudûd-ı şehr ve der yedi 

Ahmed fi sene kırk ve zemîni bağça-yı liva der-nezd-i Akşehir fi sene an ‘öşr-i gallât ile 

ve zemîn-i Kurlu dört aded şehr hassı beş kıt‘a bağ ve bağça olmuşdır fi sene an âhar 

yetmiş üç ve zemîni der-hudûd-ı şehr iki kıt‘a ve der-nezd-i Kadısanı(?) beldesi fi sene 
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üç yüz elli ve zemîn-i mahsûb hudûd-ı şehr Uluyol der-nezd-i(?) “...”  fi sene on beş 

yekün yigirmi bin üç yüz yazu ile defter-i evkafda zâviye vakfı mülhakâtı olduğı mestûr 

ve mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mucîbince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.     

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155 
*** 

Sahife No : 11 

Hüküm No : 2 

Tarihi               :Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Aksaray Sancağında Vâki‘ Mevlânâ ( ) Kâdîsına ve Aksaray Sancağı 

Mütesellimine Hüküm ki 

Ömer nâm kimesne gelüb kazâ-yı mezbûr sâkînelerinden ( ) nâm bikr-i baliğa 

bundan akdem hüsn-i rızasıyla mahzer-i müslimin kılınub buna tezvîc idüb âhardan bir 

vechile dahl îcâb itmez iken Koca Salurlu cemâ‘atinden Mehmed nâm kimesne zuhûr ve 

mezbûr içûn benim menkûhamdür deyû iddi‘a ve şer‘le gerektirki iddiası lağv-ı mahsûs 

olmağla bi-vech-i şer‘ mu‘arızadan men‘i birle cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye 

virilmişken mezbûr Mehmed yine kâni‘ olmayub mugâyir hüccet-i şer‘iyye tekrâr niza‘  

ve te‘âddîden hâlî olmadığun bildirüb hüccet-i şer‘iyyesi mûcibince şer‘le görilüb 

mezkûrun hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye zâhîr olan müdâhalesi men‘ û 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledigi ecilden şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.  

     Fî Evâ’il-i C. sene (1)155   

*** 

Sahife No : 11 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 
Karaman Vâlîsine ve Seydişehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Seydişehri kazâsı sâkînlerinden İsma‘il nâm kimesne gelüb yine kazâ-yı mezbûr 

sâkînlerinden Türüden Emir oğlı dimekle ma‘rûf ‘Ali nâm kimesne kendü halinde 

olmayub bu diyar-ı âharda iken havâlîsine tâbi‘ kimesneler ile yekdil ve bunun içûn fevt 

oldu deyû şahit-i zor imâmeti ile hilâf-ı şer‘ bin yüz elli ( ) senesinde zevcesi ( ) nâm 

hatun ile emvâl ve eşyâsın ahz idüb ziyâde te‘âddî eyledügin bildürüb senki vezîr-i 
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müşarünileyhsin ma’rifetinle şer‘le görilüb zevcesiyle emvâl ve eşyâsı alıvirülmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer’le görülmek içûn yazılmışdır.   

             Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 11 

Hüküm No : 4 

Tarihi               :Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

 Karaman Vâlîsi Vezîre ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm  

İstanbul sâkînelerinden el-Hâcc Şerîfe nâm hatun gelüb bunun zevci Yusuf Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesne bin yüz kırk ( ) senesinde Ereğli-i Karaman nâhiyesinde fevt 

oldukda terekesi ırs-i şer‘le buna ve kazâ-yı mezbûre sükkânından diger zevcesinden 

mütevellîd oğlı Halil ve kızı Ümmügülsüm ve diğer zevci Hadice nâm hatunlara intikal 

itmişken cümlesin mezbûrlar ahz ve zabt itmeleriyle bundan akdem varub hisse-i 

sabıkasın taleb eyledikde biz Konya’da murâfaa olmadıkça hisse girü virmezüz deyû 

niza‘ ve Konyaya girerler iken mezbûr Halil esna-i rahta hilâf-ı şer‘i şerîf bunun 

sandukası derununda olan yüz aded fındık altunu ve bazı eşyâsını alub firâr ve huzûr-ı 

şer‘ide bâbâmın mâlını ahz û kabz eyledim deyü yemin ettikden sonra yedlerinde 

kiselerden ve  “...” ve bazı eşyâ zuhûr ve bunun yerine tarafü’ş-şer‘den i‘lâm-ı şer‘iyye 

virülmişken tereke-i merkûmdan isâbet iden hissesin ve bi-gayr-i hakkın aldıkları 

mâlından bir akça virmeyüb hakkın kendülere olmadığından bir vechile icrâ-yı hakk 

mümkün olmayub küll-i gadr eylediklerin bildirüb ta‘yîn olan mübâşir ma‘rifetiyle 

mezkûrlar Konya’ya ihzâr ve senki vezîri müşarünileyhsin huzurunda şer‘le görilüb 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden vech-i meşrûh üzere 

senki vezîr-i müşarünileyhsin huzûru peyki ihzâr ve şer‘le vâki‘ ihkâk-ı hakk olunmak 

içûn yazılmışdır.      

    Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155  

*** 

 

 

 

 



 87 

Sahife No : 11 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm  

Konya’da sâkîn sadât-ı kirâmdan Seyyid Abdurrahman zîde şerîfehu gelüb yine 

medîne-i Konya’da sâkîn İbrahim nâm kimesneye bin yüz elli senesinden berü yüz elli 

guruş mikdârı deyni olub ve mezkûra olan deyni mukarrer maktu‘ olub def‘aten edâya 

iktidarı olmayub istida-ı taksit ve deyni virilmesine razıyken merkûm İbrahim razı 

olmayub mütekallinden nâşî ahz û kabz olan nefs-i eşrâfından kaimmakamından “...” 

mürid hüsn eyledigi meşru ehl û ıyâl ve evlâdıyla sâkîn oldığun menzîlin dahi bunun 

yerine ahz ve ziyâde gadr ve te‘âddî eyledügi ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi mûcibince şer‘le görilüb icrâ-yı hakk ve 

hilâf-ı şer‘i şerîf mugâyir fetavâ-yı münîf zâhîr olan te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin vech-i meşrûh üzere şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır. 

            Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

 Karaman Vâlîsine ve Bor ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

 Hacı Ahmed nâm kimesne gelüb bundan akdem Turgud kazâsında sâkîn olan 

Efeli oğlı Seyyid Osman Efendi dimekle ma‘rûf kimesnenin merhûm kethüdâlığı 

hıdmetinde olub mezbûr Osman kazâ-yı mezbûrda Bor kazâsında vâki‘ hânesi tarafına 

âid olan ve ailesine harc ve sarf itmek üzere bin altı yüz elli guruş buna irsâl ve sarfına 

emr itmeğle bu dahi mezbûr Osman’ın gönderdiği meblâğ-ı mezbûrı emrine binaen bin 

beş yüz guruşunı hânesine sarf idüb mezbûr Osmana emanet eyledügi ol-mikdâr guruşu 

huzuruna kabul eyledim deyû buna memhûr mektûb gönderüb bunun zimmetinde yüz 

elli guruş kalmışken mezbûr Osman fevt olmağla bu meblâğ-ı mezbûrın bâkî 

zimmetinde kalan yüz elli guruşu dahi Bor sâkînelerinden bunun vârisleri Fatıma ve 
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Rabia ve Aişe ve zevcesi ( ) nâm hatunlara tamamen edâ ve teslîm idüb bunun 

zimmetinde bir akça virecekleri kalmayub şer‘an ol-vechile dahl olunmak îcâb itmez 

iken vârise-i mezbûreler zuhûr ve şirrete salik mezbûr biz müteveffâ-i mezbûrın sana 

irsâl eyledügi meblâğ-ı merkûmu kabul eyledikde mesârifatın tutmazız deyû nizâ ve 

kendülere virdügin yüz elli guruşu dahi aldıkları inkâr ve bunlar tarafından üzerine 

mübâşir ta‘yîn ve bunun meblâğ-ı merkûmun zimmetinde bir akça vireceği 

kalmaduğundan dahi Bor kazâsı ahâlîleri husûsa baliğ iftiraları ve tarafgirleri üzere 

kâdîya istinaden davayla biribirleriyle yekdil ve deynin havaleti sebebiyle bunun hilâf-ı 

şer‘i şerîf müdâhale olunduğu emvâl ve eşyâsı cebren kabz ve ital-i hakk tekrâr bunun 

bin altı yüz elli guruşundan mütecaviz akçasın alub küll-i gadr ve te‘âddî eylediklerin 

bildirüb şer‘le görilüb mezbûrların hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi- gayr-i hakkın cebren ve 

zulmen aldıkları akçası tamamen tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim rîcâ eylemeğin mahallinde şer‘le görilmek içûn 

yazılmışdır.    

Fî Evâ’il-i C. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Darsiyak nâm karyenin ehl-i ‘örf re‘âyâsı gelüb 

bunların karyeleri toprağında ba‘zı müselmanların bi’l-fi‘l zabt ve tasarruflarında 

hâneye bağlu tekâlîf almak îcâb ider emlâk ve yerleri olmağla üzerlerine edâsı lâzım 

gelen hâne-i avârız ve imdâd-ı seferîye ve hazerîye ve sâ’ir emr-i şerîfim vâki’ bil-

cümle tekâlîften hisselerine düşeni âlâ evsâd ve ednâ itibariyle ma‘an edâ içûn taleb 

eylediklerinde mücerred tekâlîfden hisselerini virmemek içûn emlâk ve arazîden alâ’ya 

mutasarrıf iken virmeyüb anların hisse-i tekâlîfleri dahi re’âyâ fukarâları üzerlerine 

tahmîl olunub perâkende ve perişân olmâlarına bais oldukların bildürüb cümle ma’rifeti 

ve ma’rîfet-i şer‘le görilüb üzerlerine edâsı lâzım gelen hâne-i avârız ve imdâd-ı 

seferîye ve hazerîye ve sâ’ir emr-i şerîfim vâki‘ bi’l-cümle tekâlîfden hisselerine düşeni 

âlâ evsâd ve ednâ itibarı ile tahammüllerine göre tekâlîfden bunlar ile ma‘an edâ 
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itdirilüb hilâf-ı kânûn ehl-i islamdan olan mezkûrlara muhâlefet ile zımmî tâifesine 

mesfûrlara gadr itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden 

kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.      

  

                                                                                         Fî Evâ’il-i C. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene 1155   ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Eskillizâde dimekle ma‘rûf el-Hâcc Mehmed nâm kimesne gelüb bunun 

Abdülmelik Mehmed nâm gulâmiden üç yüz guruş haffeten bin yüz elli ( ) senesinde 

ahz ve firâr ve senki vezîr-i müşârün-ileyhsin Delibaşlıklı hıdmetinde olan Konya’da 

sâkîn Humbaracı Ahmed ve Hacı oğlı İbrahim dimekle ma‘rûf kimesneler alâmeti ahz 

yanlarında olduğun bildürüb senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görilüb 

gulâm-ı mezkûrdan ahz eyledigi ol mikdâr guruşu ile gulâm-i mezkûrlardan alıvirilüb 

hilâf-ı şer‘i şerîf bir dürlü ta‘allül ve muhâlefet itdirülmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi vech-i meşrûh üzere bade ol-makûle 

alıverilmek içûn yazılmışdır.                   

       Fî Evâ’il-i C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155  ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm 

Konya sâkînlerinden sadât-ı kirâmdan Seyyid Abdurrahim zîde şerîfehu gelüb 

yine medîne-i Konya sâkînlerinden Hacı İbrahim nâm kimesne bin yüz elli ( ) senesinde 

buna gelin benim vâki‘ mesalihim görin sana ahzın viririm deyû emr ve kavl itmeğle bu 

dahi emr ve kavline binaen kar-ı kisebesi terk ve mezkûrun mesâlihin görüb kabûl-ı 

meşrû‘ası üzere ecrin virmeyüb buna küll-i gadr eyledügi ve bu bâbda da‘vâsına 
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muvâfık fetâvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüb senki vezîr-i müşârün-ileyhsin mübâşeretin 

ve mevlânâ-i mûmâ-ileyh ma’rifetiyle şer‘le görilüb ber-mûceb-i fetâvâ îcâb iden ücreti 

alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin vech-i meşrûh 

üzere şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.       

                                                                            Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C Sene 1155   ( 12–22 Ağustos 1742) 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Karataş nâ’ibi mevlânâ Mehmed zîde ilmehûsun mektûb gönderüb İç-il 

sancağında vâki‘ Karataş kazâsı ahâlîsinden es-Seyyid Osman nâm kimesne meclîs-i 

şer‘a varub yine kazâ-yı mezbûr sâkînlerinden olub daima şekâvet ile meşhur zümre-i 

eşkıyâdan Hacı Hasan oğlı Hasan ve karındaşı Hüseyin ve Toylu Ali ve Ömer ve 

Mehmed nâm şâkîler kendü hallerinde olmayub daima havâlîlerine tâbi‘ eşkıyâlar ile 

mezâlim-i tarîk ve katl-i nüfus ve Emin Mehmed’in bin yüz elli senesinden berü emvâl 

ve eşyâlarını nehy ve garet ve yağma idegeldiklerinden mezbûr Seyyid Osman’ın 

karındaşı es-Seyyid Hasan ve es-Seyyid Hüseyin nâm kimesneler ile çobanların Murad 

oğlı İbrahim nâm kimesneyi bi-gayri hakkın katl‘ ve altı kiseden mütecâviz emvâl ve 

eşyâsını hâsıl ve nehy ve garet ve yağma eylediklerinden gayri sâkîni olduğu menzîline 

birkaç kat ihrak-ı binnar ve on mikdâr çiftlik emlâki ve arâzîleri fuzûlî ve tegallüben 

zabt ve yine kazâ-yı mezbûr sâkînlerinden Köse oğlı Molla Seyyid nâm kimesneleri 

karındaşı Mustafa ve Abbas ve Durmuş nâm kimesneleri dahi bi-gayri hakkın katl‘ ve 

maktûl-ı mezbûrların emvâl ve eşyâları nehy ve garet kendü dahi kurşun ile mecruh 

idüb bunun emsâl-i zulm ve te‘âddîlerinin nihayeti olmayub ve bundan akdem 

haklarında birkaç def‘a mübâşirler ta’yîn olmuşken itâat-i şer‘i‘  ve “...”  minvâl nice 

nice şâkîleri olmağla sabık Konya mütesellimi Ali zîde mecduhû mübâşeretiyle eşkıyâ-i 

mezbûrlar bulundukları mahalden ahz ve Konya’ya ihzâr ve icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin 

ecilden senki Karaman vâlîsi vezîr-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle mezbûrlar ahz ve 

Konya nâ’ibi mevlânâ-ı mûmâ-ileyh huzurunda vâki‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak içûn 

yazılmışdır.             Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155   
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*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Böreli nâm karye sâkînelerinden Sultan ve Zeynep ve 

Fatıma ve Aişe nâm hatunlar gelüb bunların büyük bâbâları Nebi nâm kimesne karye-i 

mezbûr toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğu bir bâb mülk-i menzîl ve bir kıt‘a mülk-i 

bağını bunların bâbâları Mehmed nâm kimesne ile sahih-i şer‘le bey‘ ve teslîm ve 

mezbûr dahi teslîm ve on seneden mütecâviz zabt ve tasarruf ider iken bâbâları mezbûr 

Mehmed fevt olmağla ırs-i şer‘le bunlara intikal itmişken bunlar ol-vâkit sagir 

bulunmağla âhardan karye-i mezbûr sâkînlerinden Ali nâm kimesne ol-menzîl ve bağı 

fuzûlî zabt itmeğle bunlar dahi irüşüb baliğa ve da‘vâlarına kadir olub mezbûr ‘Ali’den 

taleb ve almak istediklerinde büyük bâbânızdan satın aldum deyû dürlü illet ve bahâne 

ile virmeyüb gadr-ı küllî eyledügin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan 

mukarrer fetâvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb bâbâlarından 

müntakil fuzûlî zabt ettiği menzîl ve bağları vâki‘ “…” mezbûrdan alıvirilüb ta‘allül ve 

muhâlefet itdirmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.               

      Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Alek nâm zımmî südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bunun Bozulus Türkmanından 

Aydın cemâ‘atinin yedinde olan deyni temessükleri mûcibince Hacı Bekir ve bin  

Salim(?) Ahmed Beg ve Salih Beg ve Hacı Osman oğlı Hacı Süleyman ve Murad oğlı 

ve sâ’ir ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler zimmetlerinde bin yüz elli ( ) senesinden berü dört 

bin yedi yüz on guruş alacak hakkı olub mezbûrlardan taleb eyledikde edâda ta‘allül ve 
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dürlü dürlü cevr-i vaz‘iyet ve bir vechile tahsîli mümkün olmayub ital-i hakk ve gadr-ı 

küllî eylediklerin bildürüb mezbûrlar ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle senki vezîr-i 

müşârün-ileyhsin mezbûrın ihzâr ve şer‘an zimmetlerinde tevci iden hakkı tahsîl ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledigi ecilden vech-i meşrûh üzere 

‘amel olunmak içûn yazılmışdır.             

      Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155  ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Ilgun ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Senki Ilgın kâdîsı mevlânâ Seyyid İbrahim zîde fazlihûsun südde-i sa‘âdetime 

mektûb gönderüb Ilgın kazâsı ahâlîlerinden cem-i gafîr ve cem-i kesîr meclîs-i şer‘e 

varub yine kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Düger nâm karye sâkînlerinden Seyyid ‘Ali nâm 

kimesne dâ’imâ kendü halinde olmayub nice gün fesâd ve kasavet eylediginden zâbiti 

ma’rifetiyle hilâf-ı şer‘le meclîs-i şer‘a ihzârlarçûn bit-defaat mürasele irsâl olundukda 

itâat-i şer‘i ve ikbâli zabt itmediğinden nâşî kazâ-yı mezbûrda sâkîn nefs el-meşruf kaim 

makamı olan Seyyid Hacı vekîl çâvûş gice ile sagire kızını basub öldürüb bu hilâf-ı 

imtiha iddiâ ve iki def‘a taraf-ı şer‘le keşf içûn nâ’ib irsâl oldukda tezvîr yerine salik ve 

mahallinde keşf ve tahrîrde imtina ve mücerred mezkûr Seyyid Hacı Veliyi tecrim ve 

takrîm içûn ba-emr-i olunmak müteveffâ olan sagire kızının cenazesin Konya’ya 

götürüb husûsu mezbûrda mezkûr Hacı vekîlin alâkası olmayub ve üzerine şuhûdu udûl 

ile şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken havâlîsine tâbi‘ ehl-i ‘örf gammaz hilâf-ı şer‘i 

şerîf ve bi-gayri hakkın bin yüz elli ( ) senesinde üç yüz elli guruşun zulmen ahz ve 

bunun emsâli te‘âddîsinin nihayeti olmayub ve mezkûr bu makûle şerir ve tezvîrat ile 

Abdullah’ı tâ‘cîz ve tecrîm adet-i müstemirresi olmağla hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri 

hakkın mezbûr Seyyid Hacı Veli’den zulmen alduğun üç yüz elli guruşı yedinde olan 

fetâvâ-yı şerîfesi mûcibince zâbiti ma‘rifetiyle tamamen tahsîl ve mezkûr Seyyid Hacı 

Veli’ye girü istirdâd ve icrâ-yı hakk ve hilâf-ı şer‘i şerîf zâhîr olan te‘âddîsi men‘ ü 

def‘olunmak bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâsına der-devlet-i medâru’l-ma’lûm idüb 
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ıslâh ve iltimâs itmeleriyle ol-bâbda vâki‘ hâli bi’l-iltimâs ‘arz eyledigin ecilden fetâvâ-

yı şerîfesi mûcibince şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                          

      Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155  ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm  

Bayrakdar Süleyman Ağa dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu kendü halinde olub 

kimesneye vaz‘ ve hareketi vireceği olmayub bir vechile dahl olunmak îcâb itmez iken 

Akşehir kazâsına tâbi‘ Ezikli (?) nâm karye sâkînlerinden katl-i nüfus ve garet-i emvâl 

aded-i müstemeresi olan eşkıyâdan Hacı Ahmed ve kâr û kisbiyle Ali Efendi ve Emir 

Salih ve Hacı Halil dimekle ma‘rûf şâkîler birbirleri ile yekdil ve â‘yânlukdan Hacı 

Pâşâzâde Ahmed Beg dimekle ma‘rûf kimesneyi dahi bundan akdem keyfiyetlerin bi-

gayri hakkın katl‘ ve emvâl ve eşyâ‘sın tegallüben gasb ve garet ve ol mahalde bunu 

dahi sol kolundan darb ve mecruh itmişler iken yine kanâat itmeyüb havâlîlerine tâbi‘ 

eşkıyâ ve mütegalliben bazı kimesnelere istinaden bin yüz elli ( ) senesinde hilâf-ı şer‘i 

şerîf ve bi-gayri hakkın bin dört yüz guruş nakd akçası ve beş yüz guruşlukdan 

mütecâviz emvâl ve eşyâ‘sın gasb idüb ziyâde gadr ve te‘âddî eylediklerin bildürüb 

şer‘le görilüb mezkûrların bi-gayri hakkın ahz û kabz eyledikleri nakd akçasıyla ve sâ’ir 

eşyâ‘ları alıvirülmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledigi ecilden şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.                                        

      Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına ve Kara Sancağı Mütesellimine Hüküm  

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Süksün nâm karye ahâlileri gelüb bunlar kendü 

hallerinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîleri olmayub ve üzerlerine 
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şer‘an bir nesne sabît ve zâhîr olmuş değil iken hâricden karyelerinde sâkîn Hacı Musa 

ve oğulları İbrahim nâm kimesneler havâlîlerine tâbi‘ refikaları ile yekdil ve yekcihet ve 

emr-i şerîfime vâki‘ olan tekâlîfden hisselerine düşeni edâ itmeyüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve 

bi-gayri hakkın bin yüz elli ( ) senesinde havâlîsine tâbi‘ ehl-i ‘örfe istinaden bin 

guruşdan mütecâviz akçaların alub ziyâde gadr ve te‘âddî ve ahvâlleri diğer gûn 

olduğun ve bu bâbda da‘vâlarına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfeleri olduğın 

bildürüb mûcibince şer‘le görilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve kifâyetleri ‘arz ve i’lâm 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmeğin emrim 

yazılmışdır.  

               Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 14 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Beyşehri ve Seydişehri ve Bozkır ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

ki 

Sabıka Beyşehri sancağı begi olan Çakır dame uluvvuhu südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı 

hâl idüb mir-i mûmâ-ileyhe mukaddemâ Beyşehri sancağı mutasarrıfıken İran hudûdu 

muhâfazasında me‘mûr Şıh Hüsam ve  “...” “...” avk ve firâr olmak üzere bin yüz elli 

dört senesine mahsuben liva-i mezbûrdan ne mikdâr hazerîye alınmış ise ba‘de’l-hesâb 

seferîyeye tefahhus ve seferîyesi olan on dört kiseden istimâ‘ ve alındıkdan sonra mâ-

âdâ seferîye tekmiline iktizâ iden akçanın mesarien tahsîl ve tarafına edâ ve teslîm 

olunmak içûn yüz elli dört senesinin cemâziye’l-evvelinin evâhirine emr-i şerîfim 

virülmişken tahsîl olunan seferîye-i mezkûre akçasından taht-ı kazâlarınızda sâkîn-i 

emin el-Hâcc Abdullah ve el-Hâcc Mehmed ve Seyyid Abdurrahim ve Hatib ve Ahmed 

Efendi dimekle ma‘rûf kimesneler zimmetlerinde iki yüz altmış guruş ve Seydişehri 

kazâsında kethüdâyiri olan Ahmed Ağa dimekle ma‘rûf kimesne zimmetinde dört yüz 

elli dört buçuk guruş ve Bozkır kazâsı sâkînlerinden Miranlu Mustafa nâm kimesne 

zimmetinde yüz tokuz guruşın ve hâsıl el-mecmû‘ sekiz yüz yigirmi üç buçuk guruş 

baki kalub taleb eyledikde edâda bi-vech-i şer‘le ta‘allül ve muhâlefet üzere oldukların 

bildürüb senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle meblâğ-ı merkûm mezbûrlardan 
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tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfim südûrunu istirhâm ve ma‘rifet-i şer‘le 

hükümetin(?) ve hakikatin sabît olan seferîye akçası tahsîl olunmak içûn emr-i şerîfim 

tahrîri bâbında bi’l-fi’l reîsü’l-küttâbım olan Mehmed Ragıb dame mecduhû i‘lâm 

itmeğin i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır. 

            Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 14 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C.Sene 1155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Madros nâm zımmî gelüb hâlâ Konya’da sâkîn Hüseyin Ağa dimekle ma‘rûf 

kimesne İbrahim Han zâde evkâfında Payas mukâta‘ası bin yüz kırk altı senesinde 

iltizâm içûn üç bin tokuz yüz guruşa taraf-ı vakfa teslîm itmek üzere bâbâsı sarrâflar 

kethüdâsı Arokin nâm zımmîye emr idüb ve yedine memhûr deyn-i temessügi 

virülmeğle bâbâsı mesfûr dahi şart er-rücu‘ emrine binaen meblâğ-ı mezbûru taraf-ı 

vakfa tamamen teslîm ve teslîmini meşâir yedine mahsuben virilüb bunda merkûm 

Hüseyin meblâğ-ı mezbûrdan bir def‘a bâbâsı mesfûra beş yüz guruş teslîm ve 

temessügine zahîr ve bâkisi kable’l-hak bâbâsı mesfûr Halik olmağla meblâğ-ı mezbûr 

‘ırs-i şer‘le buna intikal ve buna dahi bir def‘a yüz guruş teslîm bakisi üç bin üç yüz 

yetmiş guruşu zimmetinde olmağla bundan akdem taleb eyledikde meblâğ-ı mezbûru 

virmeyüb ital-i hakk bâbâsı ve anların hukûk mutâlebesiyle buna men‘ i tasadduk (?) ve 

ol-vechile ahvâlleri diğer gûn ve mazrûr olduğun bildürüb senki vezîr-i müşârün-

ileyhsin ma‘rifetinle ve mübâşir ma’rifetiyle mezkûrın zimmetinde şer‘le müteveccih 

olan ol- mikdâr guruşu temessügi mûcibince bi-kusûr tahsîl ve tamamen alıvirilüb şöyle 

ki virmeğe ta‘allül iderse mübâşir-i merkûm ma’rifetiyle âsitâne-i sa‘âdetime ihzâr 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden vech-i meşrûh üzere şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır. 

             Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 14 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

 

Karaman Vâlîsine Anduğu ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Niğde kalası mustahfızlarından Abdurrahim veled-i Mehmed nâm mustahfız 

südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb Niğde sancağı ve kazâsı muzâfâtından Melendiz 

nâhiyesinde mezra‘-i Yomtaş(?) ve gayriden tokuz yüz akça gedik tîmâr ile kala-yı 

mezbûr mustahfızlığına berât-ı şerîfimle mutasarrıf olub gedik tîmârı mülhakâtından 

Anduğu nâhiyesine tâbi‘mezra‘-i “...” karye-i ‘Ömerli ve karye-i “...” hâsıl-ı ‘öşr ve 

gallât ve salariye deyû altı yüz akça yazu ile mukayyed olan mezra‘ya müşterekiyle 

mustahfız-ı mezkûrun kayd ve berâtına dahl olunub ve mezra-i mezbûr kadîmi zirâ‘at ve 

hırâset olunub ‘öşr ve resmin müşterekiyle gedik tîmârı tarafından alınagelüb defterde 

mukayyed yaylak ve kışlak ve otlak yerlerinden olmayub ve bu makule kadîmde zirâât 

ve hırâset olunan yerle sonradan yaylak ve kışlak ve otlak olan hilâf-ı kânûn iken birkaç 

seneden berû Koca taifesinden Beydilli Molla Mustafa cemâati ahâlîsi Adana “...” 

bazılarıyla varub mezra-i merkûmı zirâ‘at iden re‘âyâyı men‘ ve cebren ve kahren 

koyun vesair tavarları ol-husûsları hilâf-ı kânûn ve defter men‘ ü def‘ ve kadîmi üzere 

ber-mûceb-i defter-i hâkânî zirâ‘at itdirmek murad eyledikde mezkûrlar Niğde sancağı 

hassı mutasarrıfı ile yekdil ve bizler mezra‘-i mezbûrı yaylak ve kışlak itmek üzere 

mirlîvâdan aldık ve yaylak ve kışlak resmin ana virirüz mezra‘-i mezbûrda sizin 

alakanız yokdur deyû ta‘allül ve her vechile müşterekleriyle gedik tîmârı mahsûline 

gadr eylediklerin bildirüb defter-i hâkânî mucîbince kadîmi üzere ‘amel olunub hilâf-ı 

defter mezbûrların zâhîr olan te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim rîcâ 

ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassâla mürâcâ‘at olundukda Anduğu nâhiyesine tâbi‘hasıl-ı ‘öşr-i gallât ve salariye 

gendüm ve şa’îr ve gayri yekün ma gayriha altı yüz akça yazar mezra-i “...” karye-i 

‘Ömerli ve karye-i “...”deyû defter-i mufassala muharrîr kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde “...” nâhiyesine tâbi‘ mezra‘-i “...” ve ma gayri yer görilüb Niğde kal‘ası 

mustahfızânı mahsub bin altı yüz akça yer icmâl ve icmâl-i mezbûrın icmâli mukaddem 

olmak üzere tokuz yüz akçası mustahfız-ı mezkûr Abdurrahman veled-i Mehmedin 
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tîmârı bâkisi müşterekleri kaydına olub “...” nâhiyesine tâbi‘resm-i yaylak üç kadîmi 

resm-i otlak “...” Niğde sancağı tevabî‘ ve çıkub yaylarlar her hânesi ikişer akça alınur 

ve “...” “...” “...” çıkarlar beş yüz akça resm-i yaylak ve otlak mirlivâya altmış akça 

virirler ve her sipâhî defter-i âtikde mukayyed hâsıl kayd olunan yaylakları mîrlivâ 

altmış akça alır ve yaylak mevsiminde “...” “...” havâlîleri dahi mîrlivâya kadîmi tahsis 

mukayyeddir defter-i âtikde hâsıl yigirmi beş bin akça yazu ile ol dahi defter-i 

mufassala muharrîr kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde nefs-i Niğde ve ma gayri yer 

görülüb mîrlivâ-yı Niğde hassı mülhakâtından iken otuz bir senesi cemâziye’l-ahîrine 

hât ve tevkî havâs-ı hümâyûnuma tahsîs olunduğı mestûr ve muakyyed ve defter-i 

hâkânî mucîbince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.  

Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 14 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Nişan-ı hümâyûnum virilen dergâh-ı muallâm müteferrikalarından kıdvetü’l- 

emâcid ve’l-ekârim müteferrika Ali bin el-Hâcc Mehmed zîde kadrihû gelüb Konya 

sancağında Sahra nâhiyesinde Eğrice nâm karye ve gayriden kırk iki bin yedi yüz 

toksan sekiz akça ze‘âmete berât-ı şerîfimle mirâr olub ze‘âmeti mülhakâtından 

müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil Hatun Saray nâhiyesine tâbi‘ Kilise karyesinin 

defter-i hâkânîde hâsıl-ı tahtında ‘öşr-i gallât ve salariyesini müşterekiyle ze‘âmetine 

hâsılı kayd olunmağla karye-i mezbûre toprağında zirâât ve hırâset idenlerin 

zirâ‘atlarıyla hâsıl eyledikleri terekelerinden kânûn ve defter mûcibince memnû‘ olan 

‘öşrleriyle salariyelerin mûmâ-ileyh tarafından subaşıya ahz û kabz murad eyledikde 

ba‘zıların biz onda bir ‘öşr virüb salariye virmeziz deyû yedimizde hüccetimiz dahi 

vardır deyû hilâf-ı kânûn ve defter-i hâkânî ve mugâyir-i kânûn ol-vechile ze‘âmeti 

mahsûlüne gadr olunduğın bildürüb ‘öşr ile salariyelerin kânûn ve defter mûcibince 

şer‘le alıvirilüb hilâf-ı defter-i hâkânî ol-vechile onda bir ‘öşr virüb salariye virmeziz 

yedimizde hüccet dahi vardır deyû bir dürlü ta‘allül ve nizâ‘ itdirilmemek [Sayfa 15] 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i  ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn 
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ve defter-i icmâl ve mufassâla müracâ‘at olundukta Hatun Sarayı nâhiyesine tâbi‘ 

seksen altı nefer re‘âyâ ve on iki zımmî ve hâsıl-ı tahtında ‘öşr-i gallât ve salariye ve 

keyl ve şa‘îr ve resm çift ve bennâk ve hınta yekün ma‘ gayri on iki bin dört yüz akça 

yazar Kilise nâm karye defter-i mufassâlda muharrîr kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde 

müstakil yer icmâl ve icmâl-i mezbûrun sekiz bin akçası mûmâ-ileyhin ze‘âmeti 

mülhakâtından bâkisi müştereki kaydına olduğun mestûr ve mukayyed bulunmağın 

defter-i hâkânî mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.     

  Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 15 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

 

Ber-vech-i Arpalık Kayseriyye Sancağı Mutasarrıfına ve Kayseriyye 

Kâdîsına Hüküm 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Saklı nâm karyeden Mehmed gelüb bu yine kazâ-yı 

mezbûrdan ( ) nâm kimesneden ma‘lûmü’l-aded koyununu bin yüz elli ( ) senesinde 

buna bey‘ ve teslîm idüb gine bey‘i mezbûrda mukarrer ve gabn-ı fahiş vâki‘ olmağla 

bu mukarrer ve gabn-ı fahiş ve bi-vech-i şer‘ üzere bade’l-sabît bey‘i kassâm ve koyunı 

redd-i fahiş olan meblâğı taleb eyledikde bi-vech-i şer‘ ta‘allül üzere olduğın ve bu 

bâbda fetâvâ-yı şerîfesi olduğın bildürüb mûcibince şer‘le görilüb vech-i meşrûh üzere 

koyunu gabn-ı mezbûrdan alıvirülmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.               

Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 15 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155  ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Larende ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

 İncein sükkânından sadât-ı kirâmdan Seyyid Abdulhalim zîde şerîfehu gelüb 

Larende kazâsı sükkânından Abdullah Efendi dimekle ma‘rûf kimesne yüz elli ( ) 

senesinde bunun hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın sekiz yüz guruşu ile bir re’s atı 

cebren ahz ve gadr-ı küllî eyledügin bildürüb ol-tarafa âhar husûs içûn emr-i şerîfimle 

mübâşir ta‘yîn olunan dîvân-ı hümâyûnum çâvûşlarından ( ) çâvûş zîde kadrihû 

ma’rifetiyle şer‘le görilüb merkûmın hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın ahz eyledügi 

atı ile ol-mikdâr guruş hakkı alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledüği ecilden şer‘le görülmeğe emrim yazılmışdır. 

           Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 15 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ( Boş) Kâdîsı ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Nişan-ı Hümâyûnum virilen dergâh-ı mu‘allâm müteferrikalarından Ali gelüb 

Konya sancağında Sahra nâhiyesinde Eğrice nâm karye ve gayriden berât-ı şerîfimle 

mutasarrıf olduğu ze‘âmeti aklâmından taht-ı kazâlarınızda vâki‘ “...” tevâbi‘-i karyeleri 

Konya sâkînlerinden el-Hâcc Mehmed nâm kimesne bunun subaşısı ( ) zîde kadrihûdan 

der-uhde ve iltizâm ve bedel-i iltizâmı edâ ve mezbûrun sene-i mezbûrda makbûzı ve 

bedel-i iltizâmı baliğ olmuşken zarar iderim deyû subaşı-yı merkûmu ta‘cîz eyledügin 

bildürüb makbûzı re‘âyâ ve zirâ‘atçilerden teftîş ve tefahhus ve ma’rifet-i şer‘le “...” 

üzere defter ve kablü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyyesi olub defterleri sûret-i sicilâtıyla bu 

tarafa irsâl ve i‘lâm olunub subaşı-yı merkûm bir dürlü te‘âddî ve rencîde itdirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve vech-i meşrûh üzere mübâşir ta‘yîni sudûrunu 

istirham eyledügin bi’l-fil‘l re’îsü‘l-küttâbım olan Mehmed Ragıb i‘lâm itmeğin i‘lâmı 
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mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.        

                                                                                       Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 15 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C Sene 1155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir Kâdîsına Hüküm ki 

Akşehir sâkînelerinden Mihmandaran İsmihan hatun ile Şerîfe hatun gelüb 

Akşehir sâkînlerinden mezbûr İsmihan’ın er karındaşı ve mezbûr Şerîfe’nin zevcî olan 

Hacı Pâşâzâde İsmail Beg dimekle ma‘rûf kimesne bundan akdem bin yüz kırk ( ) 

senesinde fevt oldukda emlâk ve muhallefât ve eşyâ‘ ve akça ve emvâlî ‘ırs-i şer‘le kız 

karındaşı mezbûre İsmihan hanıma ve diğer kız karındaşı Aişe ile zevcesi mezbûre 

Şerîfe’ye intikal itmeğle müteveffâ-i mezbûrun muhallefâtı beyne’l-verese tevzî ve ali 

ma-karz iden herkes hisselerini ahz û kabz murad eyledikde mezbûre Aişe’nin zevci ve 

tarafından hissesini ahz û kabza vekîli olan yine kazâ-yı mezbûr sâkînlerinden Fazıl 

zâde Ahmed Efendi dimekle ma‘rûf kimesne ziyâde tam-ı kâr ve işra‘dan olmağla 

mücerred tam-ı hamından nâşî zevcesi mezbûrenin hissesine isâbet ideni almağa kanâat 

itmeyüb müteveffâ-i mezbûrun muhallefâtından bunların hisselerine isâbet iden üç yüz 

guruşluktan mütecâviz emvâl ve eşyâyı ahz û kabz eyledikden mâ-âdâ havâlîsine tâbi‘ 

Akşehir â‘yânından iken bundan akdem maktûlen fevt olan Hacı Pâşâzâde Ahmed Beg 

dimekle ma‘rûf kimesne ile yekdil ve ana istinaden mevrûseleri müteveffâ-i mezbûrun 

zemime-i nasdan olan on beş kise akçasın cem‘ ve tahsîl ve tegallüben ahz û kabz ve 

mezbûr Ahmed Begi dahi karındaşı müteveffâ-i mezbûrdan müntakil bir bâb kebir 

mülk-i menzîl ile bir mülkhân arsasın virüb ve sâ’ir emlâkleri dahi idhâl itmeyüb 

tegallüben fuzûlî zabt ve envâ‘-ı “...” ve nihâyet ve mezbûre İsmihan’ın oğlı kuzâtdan 

“...” kâdîsı Mustafa zâde fazlihûya ahz ve bizden vâlîden mezbûr da‘vâ südurı olmağla 

men‘ eyle deyû talak-ı sülasa ile şartlayub ve tekrâr bizimle elli guruşa sulh ol deyû 

mezbûreye cebr-i “...” virenden eger salih hücceti alub gerek mezbûr Ahmed’in ve 

gerek maktûl-i mezbûr diğer Ahmed’in kemâl-i tallül ve şartından bu ana gelince hisse-i 

sabıkaları iddia itmeyüb ali hal kalub hâlâ mezbûr Ahmed maktûlen fevt olub kahr ve 

tegallüb zair olmağla bunlar dahi “...” mukayyıdı vech-i şer‘ üzere isâbet ve mevrûseleri 
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mezkûrdan müntakil kebir mülki-i menzîli ile mülk-i handan ve zimmetinde olan 

alacağının ve sâ’ir muhallefâtından tegallüben zabt ve ahz û kabz eyledigi hisse-i 

sabıkaları maktûl-i mezbûrların muhallefâtın kabz iden Akşehir sâkînlerinden ve 

merkûmdan taleb eyledikde dürlü dürlü hile ve hezaya (?) sülûk ve edâda ta‘allül ve 

muhâlefet ve ital-i hakk ve gadr murad eylediklerin ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan 

fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb senki vezîri müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle ve 

ma‘rifet-i şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmeğe emrim yazılmışdır.      

      Fî Evâsıt-ı C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Ber-vech-i Arpalık Kırşehri Sancağına Mutasarrıf ( Boş ) Dame İkbaluhuya 

ve Kırşehri ve( Boş) Kâdîlarına Hüküm 

Kırşehri kazâsı sâkînlerinden İsmail ve Mustafa ve Receb ve İbrahim nâm 

kimesneler gelüb kazâ-yı mezbûr sükkânından es-Seyyid Mustafa ve Seyyid İbrahim 

nâm kimesne bundan akdem â‘yânlık iddiâ‘sıyla bin yüz elli ( ) senesinde kazâ-yı 

mezbûr ahâlisinin tekâlif ve sâ’ir umûr ve husûslarına karışub vâki‘ olan umûr ve 

husûslarından mugâyir-i emr û defter ve hilâf-ı şer‘ ve bi-gayri hakkın kendülerçün küllî 

akça ahz ve istihlâk itmeleriyle mezkûrun hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i emr û defter ve 

bi-gayri hakkın kendülerçün zulmen aldıkları ashâbına istirdâd ve icrâ-yı hakk olunmak 

içûn sâdır olan emri şerîfim ve fetâvâ-yı şerîfe mûcibince bade’l-murâfaa merkûmlar 

meclîs-i şer‘a iki bin guruş ikrâr ve itilâf ve ikrâr ile şer‘an sabît ve ashâb-ı hukûka devr 

ve teslîm içûn kabilü’ş-şer‘den hükm-i birle hüccet-i şer‘iyye virüldükden sonra 

beynlerine müstehâk-ı evsât ve sekiz yüz guruşu sahih ve bedel-i sahiha mezkûrlar 

ahâlî-i merkûma edâ ve teslîm ve birbirleri ile zimmetleri amme-i da‘vâdan ibrâ‘ ve 

ıskât ve kat‘ı nizâ‘ ve fazl-i husûs-ı birle kabilü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb ve bu 

makule bir def‘a şer‘le görilüb fazl‘ olunub ibrâ-i zimmet-i birle kabilü’ş-şer‘den 

hüccet-i şer‘iyye virilen da‘vânın tekrâr istimâ-ı memnuken mezkûr şirrete sülûk ve biz 

ol sahihi tutmazız sizler dahi ahâlî-i kazâdan siz bedel-i salihçün virdüginiz akçayı 
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sizden alıruz deyû hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye te‘âddî itmeğle hüccet-i 

şer‘iyyesi mûcibince ‘amel olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                           

   Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Segusun nâm karye sâkînlerinden İbrahim ve Süleyman 

nâm kimesneler ile Fatıma ve Ümmügülsüm nâm hatunlar gelüb bâbâları el-Hâcc 

Ahmed nâm kimesne fevt oldukda nukûdi akça ve sâ’ir emvâl ve eşyâsı ‘ırs-i şer‘le 

bunlara ve karye-i mezbûrda sâkîne üvey vâlîdeleri Rahime nâm hatuna intikal itmişken 

bunlar diyar-ı âharda olmağla üvey vâlîdeleri mezbûr Rahime bâbâlarının bin guruşluk 

nukudu akça ve beş yüz guruşluk eşyâ‘sın bi’l-külli ahz û kabz itmeğle diyar-ı âhardan 

gelüb nukûd ve emvâl ve eşyâ‘sından isâbet iden hisselerin taleb ve almak 

istediklerinde mezbûre nefsini mütegalliben ve eşrafdan ( ) nâm kimesneye tezvic 

itmeğle mezkûr dahi havâlîsine tâbi‘ ba‘zı mütegallibe ile yekdil ve yekcihet ve 

hisselerin virmeyüb gadr sevdâsında oldukların bildürüb şer‘le görilüb bâbâlarından 

müntakil nukûd ve eşyâ‘dan ve emvâlden isâbet iden hisselerin tamamen bunlara 

alıvirilüb ta‘allül ve muhâlefet itdirülmeyüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

    Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 (22–31 Ağustos 1742) 

 

Der-kenâr: Rumiline nakl olmuşdur. 

Ber-vech-i Arpalık Ohri Sancağına Mutasarrıf olan ( ) Dame İkbaluhuya 

Ohri Kâdîsına Hüküm ki 

Ohri kazâsına tâbi ‘ İstefrîm nâm karye ahâlisinden ( ) ve ( ) ve ( ) nâm zımmîler 

ve sâ‘irlerin gelüb karye-i mezbûrda sâkîn Vazir nâm nasrâniye kendü halinde olmayub 

şerir olmağla havâlîsine tâbi‘ bazı zımmî ve nasrâniye ile yekdil ve bunun ehl û 

ıyâlleriyle ta‘arruz ve te‘âddî ve tecâvizden hâlî olmayub mesfûrun mazarratdan emîn 

ve rahatları kalmayub kendü halinde olmak üzere cânibü’ş-şer‘den tenbih-i birle hüccet-

i şer‘iyye virilmüşken memnû‘ olmaduğundan yine kendü halinde turmayub hilâf-ı şer‘ 

ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye bin yüz elli ( ) senesinden berü bunların ehl û ıyâllerine 

evlâdiyetine ziyâde te‘âddî eyledüğin şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin 

bildürüb fetâvâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyye mûcibince şer‘le görilüb icrâsı ve zâhîr 

olan te‘âddîsi men‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek 

içûn yazılmışdır.                      Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 (22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

( ) ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler gelüb bunların mevrûseleri ( ) nâm sagireyi 

Akşehir kazâsı sâkînlerinden ( ) nâm kimesne kendü halinde olmayub ber-mûceb-i deyn 

olan akdi ile bin yüz elli ( ) senesinde müteddi (?) ve olduklarından nâşî müteveffâ olub 

bunlar dahi şer‘an lâzım gelen deyni taleb eyledikde bi-vech-i şer‘ ta‘allül eyledügi ve 

bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.         

                                                                                           Fî Evâhir-i C. Sene 1155 
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*** 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 (22–31 Ağustos 1742) 

 

Nevşehir Kâdîsına Hüküm ki 

Erbâb-ı tîmâr karyelerinden kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Uçhisar nâm karye re‘âyâsı 

gelüb bunların karyelerin sipâhîsi olan ( ) nâm sipâhî karye-i mezbûrı kendü zabt ve 

ta‘şir itmeyüb iltizâmını zalemeden ( ) nâm kimesneye deruhde ve iltizâm itmeğle 

mezbûr dahi kendü halinde olmayub aşâr-ı şer‘iyye ve sâ’ir hukûk ve rüsûmların kânûn 

ve defter mûcibince almağa kanâat itmeyüb hilâf-ı kânûn ve defter ziyâde talebiyle 

te‘âddî ve rencîde eyledüginden mâ-âdâ mukayyed ve muhammenen ve temessük ve 

“...” “...” bağ ve arpa ve saman ve sâ’ir zira ve mahsulleri olduğundan mâ-âdâ üzerlerine 

şer‘an bir nesne sabît olmamağın hilâf-ı şer‘ ve kanûn ve bi-gayri hakkın akçaların alub 

bunun emsâl-i zulm ve te‘âddîsinin nihâyeti olmayub perâkende ve perişân olmâlarına 

bais olduğun bildürüb zalemeden olan mezbûr subaşulıkdan ref‘ ve yerine“...” mesâlih 

ve re‘âyâya “...” kimesne subaşı nasb ve ta‘yîn olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledügin ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.      

  Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 17 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 (22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre Akşehir ve ( )  Kâdîlarına Hüküm ki 

İbrahim zîde kadrihû gelüb bunun uhde ve iltizâmı mukaddemâ Boğazlıyan 

ze‘âmeti karyeleri Akşehir kazâsına tâbi‘ Bend nâm karye sâkînlerinden Delibaş oğlı 

Ahmed nâm kimesne havâlîsine tâbi‘ Hatib oğullarından Mustafa ve karındaşı ve cedd-i 

mezbûrların ve Arab âdemi ile bin yüz elli senesinde müzayaka olunan medrese konağın 

basub mahbûs olan sabıka Abdi nâm kimesneyi fuzûlî darb ol-darbadan mâ-âdâ 

zimmetinde ma ‘lûmü’l-mikdâr eşyâ‘sın nehy ve garet ve onları darb ile üzerine hücum 

ve isâbet-i izan ve “...” ‘arz ve hilâf-ı şer‘i şerîf ziyâde te‘âddî ve rencîde eylediklerin 
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bildürüb senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma’rifetinle şer‘le görilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmeğe emrim olmuşdur.    

             Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 17 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 (22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Niğde Kâdîsına Hüküm ki  

Niğde kâdîsı mevlânâ Müslühiddin zîde ilmehû südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb Niğde kazâsına tâbi‘ Urumsun nâm karye sâkînlerinden Köse Ali bin 

Abdülmuttalib nâm kimesne meclîs-i şer‘a varub bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i 

şerîf kimesneye vaz‘ ve hareketi olmayub üzerine dahi şer‘an bir nesne sabît olmuş 

değil iken yine karye-i mezbûr sâkînlerinden Mustafa Beşe dimekli kimesne bunun 

nefsi içûn hakikât-i emr sâdır olmuş deyû hilâf-ı imtiha bundan akdem Konya 

mütesellimi tarafından hal-i ahar ile gelen Bektaş dimekli kimesneye ‘acz ve “...” virüb 

mezkûr dahi kırk elli tüfenkendaz ile bin yüz elli ( ) senesinde menzîlin basub 

derununda mevcud eşyâlarını bi-gayri hakkın nehy ve garet itmeğle su’âl ve takriri 

tahrîr olunan bu mezkûr Mustafa muvacehesinde evgahal(?) minvâl-i muharrîr üzere 

olduğu ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler meclîs-i şer‘de mezkûr Mustafa muvâcehesin ale’t-

tarîk iştirâ‘ haber virdüklerinden sonra karye-i mezbûre imâmı ve sâ’ir ahâlîsi mezkûr 

kendü halinde olmayub şer‘i bin-nar olduğın bi’l-muvâcehe haber virmeleriyle 

zimmetinde olan hukûk-ı iyâl(?) tahsîl ve ihkâk-ı hakk ve mazarratı vâki‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ verilmek ricâsına bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden 

senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görilüb ihkâk-ı hakk olunduktan sonra 

tekrâr ‘arz olunmak içûn yazılmışdır.      

     Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 17 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ra. 1156 ( 25 Nisan–4 Mayıs 1743) 

 

Der-kenâr: Tashih olduğu üzere Kayseriyye sancağı mutasarrıfları ile serir 

olmışdır.  

Fî Evâ’il-i Ra. Sene 1156 

*** 

Sahife No : 17 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C.Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Medîne-i Kayseriyye mahallâtından Hüsni Mahallesi ahâlîsinden Halil nâm 

kimesne ile sa’ir ahâli-i mahall gelüb bunlar mahalli-i mezbûrda vâki‘ hüsn-i murâbaha 

nukûdu mevkûfenin hüsn-i nazârları olmağla hâlâ murabaha-i merkûm nukudu 

mevkufesinin mütevellîsi olan Kayseriyye’de sâkîn Ahmed ve Ali ve Abdi nâm 

kimesneler halü vâki’ye-yi kemâl-i sadakât ve istikâmet üzere hıfz itmek içûn kendü 

umûrlarına sarf ve ıtlâk ve isâbet idüb vakfa gadr olunmağla mezbûrların ma‘rifet-i 

şer‘le muhâsebelerin görilüb zimmetlerinde olan mâl-ı vakfı zuhûra getürmek murad 

eylediklerinde mezbûrlar muhasebelerin görmekden emân ve imtina ve ol-vechile mâl-ı 

vakfa gadr murad eylediklerin ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin 

bildürüb fetâvâ-yı şerîfe mûcibince şer‘le görilüb mezbûrların muhâsebelerin mâl-ı 

vakfı zuhûra getirülmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden fetâvâ-yı şerîfe 

mûcibince şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.      

                                                                                        Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 17 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Ilgun Kâdîsına Hüküm ki 

Senki Ilgun kâdîsı mevlânâ es-Seyyid İbrahim zîde fazlihûsun südde-i sa‘âdetime 

mektûb gönderüb Ilgun kazâsına tâbi‘ Yolcı nâm karye sâkînlerinden Feyzullah Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesne meclîs-i şer‘a varub kazâ-yı mezbûrda vâki‘ ( ) nehir dimekle 

ma‘rûf nehr-i mazantı bunun kazâ-yı mezbûra tâbi‘Begdingi(?) ve Venk nâm karyeler 

toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğı rüsûmlu iki bâb degirmanını harman iden kadîmi 

suyuna âhardan bir dürlü dahl îcâb itmez iken degirmanı mezbûrların vakfında yine 

kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Mehmed ve Hisarlar ve Niğde ve Eylitaş nâm karye ahâlîleri zikr 

olunan degirmanlarının kadîmî suyunı iki def‘a mezrûatların saki itdikten sonra yine 

kanâat itmeyüb mücerred ve gasb ve “...” icrâ içûn ol-suyu mahallinden kadîm-i icrâsı 

ve bi’l-külli kat‘a ve bunun degirmanların ve âharına kesr ve noksan tertibine bais 

yerlerin olanlarıyla kurâ-yı mezbûr ahâlîlerinin hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir kadîm ol-

vechile zâhîr olan müdâhale ve te‘âddîleri men‘ ve bunun degirmanlarını kadîmden berü 

harman iden suyun kadîmî üzere icrâ itdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum virülmek 

ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.                                                                                                     

Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155  ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Nevşehir Kâdîsına Hüküm ki 

Sadât-ı kirâmdan Seyyid ‘Ömer zîde şerîfehu gelüb kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Uçhisar 

nâm karyeden beş bin akça tîmâra berât-ı şerîfimle mutasarrıf olan Mehmed nâm sipâhî 

zikr olunan tîmârın karyesinin iş bu bin yüz elli beş senesi mart ibtidâsında sene-i 

merkûm şevvâl ibtidâsına değin zâbitan bunun yerlerini beş guruşa der-uhde ve iltizâm 

ve bedel-i iltizâm olan meblâğ-ı merkûm tamamen alıvirilüb ve sipâhî-i merkûm 
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tarafından yedine memhûr zabtiçûn mu‘acceleye temessük virüldügin bildürüb nehy 

üzere zabt itmek mûcibince yine mezbûrın tîmâr-ı merkûm karyesi buna zabt ve vâki‘ 

olan aşâr ve sâ’ir hukûk ve rüsûmu kânûn ve defter mûcibince ahz û kabz itdirilüb 

mugâyir-i temessük âharın dahl û ta‘arruz itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin temessük mûcibince zabt itdirilmek içûn yazılmışdır.     

                                                                              Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Mehmed nâm kimesne ‘arz-ı hâl idüb bâbâsı el-Hâcc ‘Ali nâm kimesnenin 

Konyalı el-Hâcc Ahmed nâm kimesneden iki bin iki yüz on dört guruş alacağı olub ol- 

deyn bâbâsı merkûm fevt olmağla ‘ırs-i şer‘le buna intikal bu dahi ol-vâkitde sagir 

bulunmağla mezkûr el-Hâcc Ahmed meblâğ-ı merkûmdan beş yüz on dört guruşunı 

bunun zimmetinde ve ammisi el-Hâcc Mehmed nâm kimesneye teslîm bu dahi irişüb 

baliğ ve da‘vâya kadir oldukda bâki kalan bin yedi yüz guruşun da‘vâ itmek üzere iken 

mezkûr Hacı Ahmed dahi fevt olmağla muhallefâtı kabz iden müteveffâ-i mezbûrdan 

oğlı ( ) nâm kimesneden taleb eyledikde virmekde ta‘allül ve gadr murad eyledügi ve bu 

bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb 

alıvirülmek bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görilmek içûn yazılmışdır. 

           Fî Evâhir-i C. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Ilgın ve Kıreli ve Beyşehri ve Doğanhisarı ve ( ) ve Kâdîlarına Hüküm ki 

Havâs-ı hümâyûnumdan ( ) mukâta‘asının bi’l-fi‘l zâbiti olan ( ) ve zü‘emâdan ( ) 

zîde kadrihûma ile erbâb-ı tîmârdan ( ) nâm sipâhî gelüb berât-ı şerîfimle mutasarrıf 

oldukları havâs ve ze‘âmet ve tîmârları karyelerini Ilgun kazâsına tâbi‘ ( ) ve ( ) ve 
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tevâbi‘-i karyelerinin defterinde mukayyed ra‘iyyet ve ra‘iyyet oğullarından ( ) ve ( ) ve 

dahi bazıları kadîmi karyelerinden kalkub hâlâ varub taht-ı kazânızda vâki‘ bazı kuzât 

ve nüvvâb ve asker çiftliklerinde sâkîn ve mümekkin olmâlarıyla havâs ve ze‘âmet ve 

tîmârların mahsûlüne kesr ve noksan tertib eyledügin bildürüb ol-makule havas ve 

zeâmet ve tîmârların re‘âyâları bulundukları mahallerden kaldırulub kadîmî karyelerine 

nakl ve iskân itdirilüb re‘âyâya hilâf-ı kânûn ta‘allül ve bir dürlü muhâlefet ve âhara 

muhâlefet itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kânûn üzere iskân 

itdirilmek içûn yazılmışdır.       

                                                                                        Fî Evâhir-i C. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Akşehir Kâdîsına Hüküm 

Akşehir’de medfûn ağa-yı kirâmdan Hevace Nasruddin Kutsi el-serahû’l-fakirin 

türbe-i şerîfinde ber-vech-i hâs türbedârı olan eş-Şeyh Ahmed zîde salahûm gelüb gazi-i 

(?) mûmâ-ileyhin türbesini bundan akdem düstûru’l-mükerrem nizamü’l-âlem vezîrim 

Ebubekir Pâşâ edâmâllahû te’âlâ iclalehûnun müceddeden bina ve ihya itdikte bunu 

türbedâr ta‘yîn itmeğle bu dahi edâ-ı hıdmet idüb âhardan bir vechile dahl îcâb itmez 

iken ecânibden bazı kimesneler mücerred ta‘cîz içûn bilâ-berât ve bilâ-sened bunun 

türbedârlığına müdâhale ve te‘âddîden hâlî olmadıkların bildürüb mezkûrların bi-vech 

ve bilâ-sened ve bila-berât zâhîr olan müdâhale ve te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le men‘ olunmak içûn emr-i şerîife 

yazılmışdır.             

 Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 18 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Efkere nâm karyede mütemekkin Kirkor nâm zımmî ‘arz-

ı hâl idüb bâbâsı ( ) nâm zımmî karye-i mezbûrda mutasarrıf olduğu mülk-i bağ ve 

mülk-i bağçe ve ma‘lûmü’l-mikdâr eşyâ‘sın hâl-i hayatında ve kemâl-i akl-ı sıhhâtte 

bâkî hakları olan beş yüz guruşa buna bey‘ ve teslîm bu dahi iştirâ‘ ve teslîm ve 

meblâğ-ı merkûmu bît-tamâm edâ ve on beş seneden berü bilâ-nizâ zabt ve tasarrufu ve 

bu makûle bilâ-gadr-ı şer‘ on beş sene mezbûrların da‘vâsın istimâ‘-ı memnuken bâbâsı 

mesfûr mürd olmağla mezbûrların ( ) ve ( ) ve ( ) nâm nasrâniye zuhûr ve zevcîleri 

Mardros ve Mosis ve Avanis nâm zımmîleri vekîl ve mevrûsemiz mürd-i mesfûrun 

sinin-i merkûmdan mukaddem sana bey‘ eyledügin tutmazız zikr olunan emlâki 

perâkende olub mirası idhâl ideriz deyû te‘âddîden hâlî olmadıkların bildürüb hilâf-ı 

şer‘i şerîf te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.      

                                                                                     Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

İncesu ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Vezîr-i a‘zâm-ı esbak Kara Mustafa Pâşâ evkâfından İncesu kazâsı ahâlîleri gelüb 

yine İncesu sâkînlerinden Şahkara oğlı Mustafa ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler kendü 

hallerinde olmayub şerîr ve gammaz olub daima kâdî ve nâ’ib ve mütesellim ve sâ’ir 

ehl-i ‘örf tâ’ifesi yanına varub hilâf-ı vâki‘ mevâd istinadıyla gammâz ve tecerrüm ve 

alâkaya ve müdâhalelerin olmaduğun imdi mesâlihine ve bila-emr-i ‘âlî tekâlîfleri 

umûruna karışub perâkende olmarına bâ’is ve bâdî olmâlarıyla bundan akdem emr-i 

şerîfim virülmişken memnû‘ olmayub ana evvela zulm ve te‘âddîlerinin nihâyeti 

olmaduğun bildürüb men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri 
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ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.       

                     Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Danişmendlü ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Danişmendlü Türkman cemâ‘atlerinden Kacolur ve Herkeli ve Boynuincelü ve 

Zarikli ve Savhalı(?) ve “...” ve Körlü ve Kurlulu ve Develü “...” ve Kömrikli ve 

Durmuşlu ve Bor ve Mehmedlü ve Salariyeli Büzürk ve Salariyeli Küçük Türkman 

cemâ‘atlerinin mir-i aşiretleri olan Mehmed zîde fazlihû gelüb cemâ‘at-i merkûm 

kethüdâ ve sa’îr ma‘lûmü’l-esâmî ihtiyarları cümle ma’rifeti ve ma’rifet-i şer‘le buna 

mir-i aşiretin nasb ve umûr husûsların “...” içûn vekîl ve her ne mikdâr harc ve sarf ider 

isen sana edâ iderüz deyû huzuru şer‘i asgariyede ber-minvâl-i meşrûh emr ve 

bahânelerin meşair kabilü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virmeleriyle bu dahi mezkûrların 

emrlerine binaen umûr ve husûslarçün kendü mâlından şarte’r-rücu‘ bin yüz elli ( ) 

senesinden berü bin altı yüz guruş harc ve sarf itmeğle mutasarrıf olan meblâğ-ı 

merkûmu dahi mezkûrlardan taleb eyledikde ihtiyârların ba‘zıları hilâf-ı şer‘i şerîf ve 

mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve deyni edâda ta‘allül eylediklerin bildürüb mûcibince 

şer‘le görilüb mezkûrların emrlerine binaen mesârifatı olan merkûma alıvirülmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

             

                                                                                        Fî Evâhir-i C. Sene 1155    

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Ilgun Kâdîsına Hüküm  

Senki Ilgın kâdîsı mevlânâ-yı mûmâ-ileyh es-Seyyid İbrahim zîde ilmehûsun 

mektûb gönderüb Ilgun kazâsı ve kurâsı ahâlî ve re‘âyâları meclîs-i şer‘a varub Akşehir 
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sancağı mutasarrıflığı seferler vaktinde seferîyelerini sefersiz senelerde hazerîyelerini 

şurutaları üzere edâ iderleriken livâ-yı mezbûr mutasarrıfı Mehmed Pâşâ bu sene-i 

mübârekede hazerîyesin ve bade ba-fermân-ı ‘âlî mukaddem olan seferîyesin tamamen 

aldıkdan sonra kanâat itmeyüb iki “...” yüz elli nefer mikdârı bunların ile kazâ-yı 

mezbûr kurâlarını vürûd hakkı ve muhannen (?) sevk ideceklerinden mâ-âdâ beher 

karyede ikişer üçer âdemlerin bi-gayr-i hakkın ahz ve yigirmi beşer otuzar 

guruşlarınıahz itmeğle kazâ-yı mezbûr kurası ahâlîleri perâkende ve perişân olunmağla 

mezbûr tarafından imtihâ‘ ve fi ma-ba‘d livâ-yı mezbûr mutasarrıfı olanlar seferler 

vukû‘unda seferîyelerini ve ol-dahi gerek seferîyelerini aldıkdan sonra re‘âyâ fukarâsına 

ol-vechile ta’allül ve rencîde olunmayub te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak içûn emr-i ‘âlî 

verilmek rîcâsına emr itmeleri senki Ilgın kâdîsı mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin sefer ahâlîsi 

‘arz itmeğle imdâd-ı seferîye ve seferîye tertîb ve ihdâs gerekdirki Akşehir sancağında 

vâki‘ Ilgın kazâsında livâ-yı mezbûr mutasarrıflarçün bin beş yüz guruş imdâd-ı seferîye 

ve yedi yüz elli guruş imdâd-ı hazerîye tertib kılınub ahâlî-i kazâ seferler vukû‘unda 

seferîyelerini ve sefersiz vâkitlerde hazerîyelerini şuruta üzere mahalline götürüb edâ ve 

teslîm eyledikden sonra ziyâde tahmil-i hakk ve muhannen(?) mezkûrdan ve meşrutası 

mutâlebesiyle ve sa’îr mezâlim şehâdetiyle bir dürlü rencîde ve remîde olunmayub 

himâyet ve siyânet olunmaları bâbında bi’l-fi‘l reisü’l-küttabım olan Mehmed Ragıb 

dame mecduhû i’lâm itmeğin i’lâmı mucîbince ‘amel olunmak üzere fermân-ı ‘âlîşanım 

yazılmışdır.  

Fî Evâhir-i C. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine İncesu ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

İncesu kazâsı sükkanından sadât-ı kirâmdan Seyyid Osman zîde şerîfehû gelüb bu 

kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi olmayub şer‘an bir 

vechile dahl olunmak îcâb itmez iken kazâ-yı mezkûr ahâlîsinden ashâb-ı a‘râz ba‘zıları 

mücerred ta‘cîz ve celb-i mâl sevdâsıyla seni kazâ-yı mezbûrda sâkîn olduğın isimsiz 

menzîlinden ihrâc iderüz deyû hilâf-ı şer‘i şerîf ve bilâ-emr-i münîf bunun ta‘cîz ve 
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rencîdeden hâlî olmayub gadr murad eylediklerin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık 

fetâvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve 

mugâyir-i fetâvâ-yı şerîf ve bilâ-emr-i münîf ol-vechile zâhîr olan müdâhale ve 

te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le men‘ 

olunmağın emrim yazılmışdır.          

                                                                                       Fî Evâhir-i C. Sene  (1)155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Akşehir Kâdîsına Akşehir Sancağı Mütesellimine Hüküm 

Akşehir’de maktûlen fevt olan Hacı Pâşâzâde Ahmed’in zevcesi Şerîfe Âmine 

nâm hatun ‘arz-ı hâl idüb maktûl-i mezbûrdan müntakil merkûmenin Sülbü kızı Zeyneb 

Akşehir kâdîsı İbrahim nâm kimesne fuzûlî oğlına akd idüb lakîn hatun-ı merkûm 

hakkını mezkûr ile sadr-ı a‘zam huzûrunda murâfaa-i şer‘ olduklarında kerimesi 

merkum ile bu tarafda bulunmâları müstahak bulunmağla müteveffâ-i merkûmdan 

müntakil ma’rifet-i şer‘ ve mütevecih Pâşâ ma’rifetiyle ber-mûceb-i defter vaki‘ 

tersîât(?)olunan gümüş ve altun alanı “...” ile ma‘an kerîmesi mezbûre Zeyneb âsitâne-i 

sa‘âdetime ihzâr ve mezbûr sâdır olunmağın ihkâk-ı hakk olunmak içûn emr-i şerîfim 

südurunu istid‘â itmeğin vech-i meşrûh üzere ihzâr olunmak içûn yazılmışdır.  

   Fî Evâhir-i C. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

 Karaman Vâlîsine Ilgın Kâdîsına Hüküm ki 

 Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Bulcak nâm karyede vâki‘ Kâtib Ahmed Efendi nâm 

sahibü’l-hayrın bina eyledügi câmi-i şerîfin bi’l-fi‘l berât-ı şerîfimle imâm ve müezzini 

ve vakf-ı merkûmun mütevellîsi olan Salih ( ) zîde salahûm gelüb vakf-ı merkûmun 

selâtin “...” temlîği mucîbince defter-i hâkânîde mukayyed salifü’z-zikr karyesinin 
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muhtâr ve mu‘in hudûdı dâhilinde kadîmü’l-eyyâmdan berû ‘öşr ve resmi tarafı vakfa 

alınagelen ma’lûmü’l-hudûd yerlerin ‘öşr ve resmine âharın alakası olmayub dahl 

olunmak îcâb itmez iken civarında vâki‘ erbâb-ı tîmâr karyelerinden ( ) nâm karyenin 

zâbîtleri olan ( ) ve ( ) nâm sipâhîler zuhûr ve şirrete sülûk ve sabıka alınan vakf 

karylerinin bir mikdâr yerler içûn ol-yerler vâkıfın değildir bizim zâbîti olduğımız 

karye-i mezbûr yerlerindendir ‘öşr ve resmini biz alıruz deyû hilâf-ı kânûn ve defter 

fuzûlî müdâhale itmeleriyle bundan akdem sahib-i ‘arz temessügi üzerine murâfa‘a-i 

şer‘ ve hüsn ve ihtiyâr ve sözü hakk(?) kimesnelerden su’al olundukda menâzi-i fehime 

olan yerler vakf karyelerinin arâzîsinden olduğı şer‘an sâbit ve taraf-ı vakfa hükm ve 

mezbûrlar bi-vech mu‘arıza ve müdâhaleden men‘i birle cânibü’ş-şer‘den hüccet-i 

şer‘iyye virilmişken mezbûrlar yine murâfa‘a ve mündefi olmayub ol-hüccet-i şer‘iyye 

ve kadîmî mugâyir tekrâr nizâ ve ‘öşr ve resmine fuzûlî müdâhale ve te‘âddîden hâlî 

olmaduğun bildirüb yedinde olan hüccet-i şer‘iyye mucîbince ‘amel olunub ol-yerlerin 

‘öşr ve resmi kadîmi üzere taraf-ı vakfa ahz û kabz itidirilüb mezbûrları hilâf-ı kânûn ve 

mugâyir kadîm ve hüccet-i şer‘iyye dahl ü taarruz itdirmeyüb müdâhale ve te‘âddîleri 

men‘ û def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim rîcâ eyledügin ecilden kânûn üzere ‘amel 

olunmak içûn yazılmışdır.   

Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 20 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Şüca’eddin ve Bor Kâdîlarına Hüküm 

Halil zîde kadrihû gelüb bunun ( ) ve Salim Ağa dimekle ma‘rûf kimesnenin 

oğullarının taht-ı mezkûrede vâki‘ Gelinhisar ve ( ) ve ( ) nâm karyeler ahâlîlerinden 

ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler zimmetinde ber-mûceb-i temessük ve defter bin yüz elli ( ) 

senesinde murâbahasından ma‘lûmü’l-mikdâr akça alacak hakkı olub taleb eyledikde 

mezkûrlar bi-vech edâda ta‘allül ve gadr murad eylediklerin bildürüb şer‘le görilüb 

mezbûrların zimmetlerinde sabît ve müteveccih iden hakkı bi’t-tamâm alıvirülmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.    

     Fî Evâhir-i C. Sene 1155 
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Sahife No : 20 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Niğde Pâşâsına ve Niğde Kâdîsına Hüküm ki 

El-Hâcc Ahmed gelüb kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Salasar nâm karyede mutasarrıf 

olduğu beş kıt‘a tarlaların zabt û zirâ‘at ve ‘öşr ve resmini sahib-i ‘arza edâ idegeldiği 

arâzîsin Seyyid Yakub nâm kimesne fuzûlî zabt ve taraf-ı mirîden muhzır irsâl 

eyledikde ana gadr-ı şer‘ idüb gadr-ı külli eyledügin bildürüb alıvirülmek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.     

                     Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 20 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C. Sene 1155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Aksaray Kâdîsına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Aksaray’da sâkîn Mahmud ve ( ) nâm kimesneler gelüb bu Aksaray’da sâkîn 

Çepni oğlı dimekle ma‘rûf kimesnenin menzîline gider iken mezbûrı sahih irad ve 

yedlerine âtik nâm virüb dahl olunmak îcâb itmez iken mezbûr şirrete salik ve tekrâr 

hıdmet idiniz deyû te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmadıkların ve bu bâbda fetâvâ-yı 

şerîfesi olduğın bildürüb ol-vechile hükm-i hümâyûn ricâ eylemeğin şer‘le yazılmışdır. 

                                                                 Fî Evâhir-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 20 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i C Sene (1)155 ( 22–31 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Medîne-i Konya’da medfûn merhûm ve mağfûrle Sultan Alâaddin’in hatibi olan 

Molla İsmail nâm kimesne gelüb bunun mûmâ-ileyh Konya mahallâtından Ulu 

mahallâtı toprağında bi’l-fi ‘l zabt û tasarrufunda hâneye bağlı kadîmî emlâk ve yerleri 
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olmayub tekâlif talebiyle rencîde olunmak îcâb itmez iken mahalle-i mezbûr ahâlîsi 

birbirleriyle yekdil sen dahi avârız ve sâ’ir emr-i şerîfle vâki‘ olan tekâlifî bizimle maan 

vir deyû hilâf-ı kânûn te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmadıkların bildürüb mahall-i mezbûr 

ahâlîsinin hilâf-ı kânûn tekâlif talebiyle zâhîr olan te‘âddîleri men ‘ü def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır. 

           Fî Evâhir-i C Sene (1) 155 

*** 

Sahife No : 20 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Beyşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Beyşehri kazâsına tâbi‘ Huğlu nâm karye ahâlîsinden Ahmed Beşe ve Köçek ( ) ve 

Halim oğlı Molla Hasan ve Balıkçı oğlı dimekle ma‘rûf kimesneler ile Yusuf ve 

Teymürci ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler gelüb bunlar karye-i mezbûre toprağında vâki‘ 

Saraç mahallde on seneden mütecâviz ber-vech-i iştirâk zabt û zirâ‘at ‘öşr ve resmin 

beher sene sahib-i ‘arza edâ ide geldikleri yerlerine âharın alâkası olmayub dahl 

olunmak îcâb itmez iken Huğlu kazâsına tâbi‘ Edasilgücek (?) nâm karyeden Şa‘bân 

nâm kimesne zuhûr ve ol-yerler benim mülk-i arâzîmdir deyû iddiâ‘ ve mezkûr ile iki 

def‘a murâfa‘a-i şer‘ olduklarında şer‘an bunların üzerlerine bir nesne sabît olmuş değil 

iken havâlîsine tâbi‘ mütegallibeye istinaden bin yüz elli ( ) senesinde bi-gayri hakkın 

ve fuzûlî bunların bir def‘a yüz ve bir def‘a yüz altmış guruşlarını ahz idüb ziyâde gadr 

ve cevr eyledügi ve mezkûr hâlâ Beyşehri kazâsında olduğu bu bâbda da‘vâlarına 

muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldigi bildürüb mûcibince şer‘le görilüb 

mezkûrun bi-gayri hakkın ahz eyledügi ol mikdâr guruş hakların girü bunlara alıvirilüb 

icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.            

                                                                                            Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 20 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm 

Kazâ-yı mezbûrda vâki‘ Tavukçu Mahallesi sâkînlerinden Bayram veled-i 

Fares(?) nâm gelüb bunun üzerine şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken mahalli-i 

mezbûr ahâlîlerinden ma‘lûmü’l-esâmî zımmîler zuhûr oğlın Fares dahi düşüb fevt 

oldukda oğlın içûn ehl-i ‘örf tâ’ifesi tarafına iki yüz guruş virmişdik ol-akçayı senden 

alıruz deyû te‘âddî murâfa‘a-i şer‘î şerîf olduklarında husûsu mezbûra müteallik da‘vâ 

yerinden bunun zimmetine birle ve ıskat ve kat‘i murâ ve hâsıl-ı husûsu birle cânibü’ş-

şer‘den bunun yedine hüccet-i şer‘iyye virülmişken mesfûrların ashâb-ı a‘râzdan ve ( ) 

zımmîler mücerred tacîz içûn hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ol-vechile 

te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmadıkların bildürüb hüccet-i şer‘iyye mûcibince şer‘le 

görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ol-vechile te‘âddîleri men‘ü def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

               Fî Evâ’il-i B. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına ve Mütesellimine Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsı sâkînlerinden Hacı ‘Ali nâm kimesne südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı 

hâl idüb bunun Kayseriyye kazâsı sâkînlerinden karındaşı ( ) nâm kimesnenin hilâf-ı 

şer‘i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi yoğken karındaşı mezbûrun zevcesi ( ) nâm hatun 

karındaşı mezbûrı bin yüz elli ( ) senesinde bi-gayri hakkın katl‘ idüb ziyâde gadr ve 

fesâd eyledügin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüb 

mûcibince şer‘le görilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledigi ecilden mahallinde şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

               Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 21 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 ( 1–10 Eylül 1742) 

  

Yeni il Mea Türkman Halil Kâdîsına Hüküm ki 

Yeni il mahkemesine ba-berât-ı şerîf muhzırbaşı olan el-Hâcc Mustafa nâm 

kimesne hıdmet-i lâzımesinde mücerred ve münâzım mihmandar ve fakirü’l-hâl 

kebirü’l-‘ıyâl olub merteb-i cihetinin kadîmü’l-eyyâmdan berü Yeni il mahkemesinden 

viregeldikleri yigirmi guruş “...” merkûm el-Hâcc Mustafa’ya hıdmet-i mukâbelesinde 

virülmek bâbında fermân-ı ‘âlî virilmek ricâsında oldığın senki Yeni il ma‘a Türkman 

Halil kâdîsı mevlanâ el-Hâcc Mehmed zîde fazlihûsun tarafından ‘arz olunduğun bi’l-

fi‘l Anatoli kâdîaskeri olan mevlânâ Mehmed Emîn edâmâllahu te’âlâ fazlihû i‘lâm 

itmeğin mevlânâ-yı müşârün-ileyhin i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak bâbında fermân-ı 

‘âlîşanım yazılmışdır.                                                    

                                                                                       Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Der-kenâr: Tashih olunduğu üzere takrir olunmuşdur. 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsına ve Aksaray Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki Aksaray nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh eş-Şeyh Mustafa zîde ilmehûsun 

südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüb medîne-i Aksaray sâkînlerinden Havva nâm hatun 

meclîs-i şer‘a varub bin yüz elli ( ) senesinde maktûlen fevt olan karındaşı Mirveis(?) 

Mustafa nâm kimesnenin keyfiyeti katl‘ mahallinde olunmak bâbında şeref sudûr olan 

emr-i şerîfimle der-‘aliyemden mübâşir ta‘yîn ve irsâl olunan Mehmed zîde mecduhû ve 

senki vezîr-i müşârün-ileyhsin tarafına ba-buyruldı ta‘yîn olunan Başağan Hacı Hüseyin 

zîde kadrihû ma’rifetiyle Aksaray mahkemesine ‘ûlemâ ve sülehâ ve müşrik el-hükkâm 

sa’ir cem‘i gafîr olanlarından şer‘an ve alenen ihtiyâr olunduğun mezbûr Mirveis(?) 

Mustafa üzerine yine mucibi katl‘ olur ise nâ’ib olmaksızın matlu ma‘an gice ile on üç 

yerinden mecruhen maktûl-i bulunmağub katl‘ ve ol-vâkitde sabît şer‘ olan Abdülkerim 
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katl‘ tarihinden on iki gün sonra tama-ı hamı sebebiyle iki yüz elli guruş alub mürâsele 

ve hüccet virdügi müştehid ve mütevettirdir deyû haber virdiklerinden sonra emr-i 

şerîfimle mestûrü’l-esâmî olanlardan mübaşaran-ı mûmâ-ileyh ma’rifetleriyle Hacı 

Hasan nâm kimesne meclîs-i şer‘a ihzâr olundukta mezkûr Hacı Hasan bizâhî kazâya  

“...” ile darb ve cerh ve sâ’irleri sair olan harc ile darb ve cerh maktûle fevt olduğu 

mezbûrun üzerine şuhûd-ı udûl ile sabît olub bade’l-kabûl ve alınızki mezbûr Hacı 

Hüseyin’e kısas ile hükm ve hüccet olundukdan sonra meclîs-i ihrâc ve henüz şer‘iyye 

emr-i şerîfimle mestûru’l-esâmî olanlardan Hacı Abdullah nâm kimesne dahi bi’t-tevai‘ 

ve aldıkta ben dahi ma‘an katl‘ itdim deyû mübâşir-i mûmâ-ileyhin muhzırlarına ikrâr 

eyledügi tecessüsü şer‘iyye olunub keyfiyeti senki vezîr-i müşârün-ileyhsin tarafından 

vukû‘-ı üzere i’lâm ve icrâ-yı hakk olunmak içûn mezbûran mübâşirler ma’rifetiyle 

Karaman’a ihzâr olundukta hakları icrâ olunmağla ber-mûceb-i hüccet-i şer‘iyye ve 

fetâvâ-yı şerîfe icrâ-yı hakk olunmak içûn hükm-i hümâyûnum virülmek ricâsına bi’l-

iltimâs senki mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin ‘arz eyledügin ecilden senki vezîr-i müşârün-

ileyhsin hüccet-i şer‘iyye mûcibince icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmağın ihtirâm 

eylemek bâbında fermân-ı ‘âlîşanım yazılmışdır. 

               Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Nâ’ibine Hüküm 

Hacı Veli zîde kadrihû gelüb bunun Konya sâkînlerinden el-Hâcc Hüseyin nâm 

kimesne zimmetinde bin yüz elli ( ) senesinde karz-ı şer‘den beş kise akça şart er-rücû‘ 

emri ile mâlından umûruna sarf eyledügi yedi yüz guruş alacak hakkı olmağla 

zimmetiyle taleb eyledügi mezbûr mücerred virmemek ve ital-i hakk içûn dürlü illet ve 

tezvîrâta sülûk ve edâda ta‘allül ve muhâlefet eyledügi ve tarafına Hasan nâm kimesneyi 

vekîl eyledügin bildürüb şer‘le görilüb mezkûrun zimmetinde müteveccih ve sâbît olan 

hakkı tahsîl vekîle teslîm icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm ricâ 

eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

              Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 
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*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Adana Beğlerbegisine Niğde ve Adana ve ( ) Kâdîlarına 

Hüküm ki 

Niğde kazâsına tâbi‘ Bereketlü nâm karye ahâlîleri gelüb bunlar bin yüz elli beş 

senesinde zirâ‘atlarıyla hâsıl eyledikleri terekelerini henüz harman idüb Döğerli(?) 

konar ve göçer Türkman ve Yörükan tâ’ifelerinden ( ) ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler ile 

bazıları birbirleri ile müttefik ve bin üç yüz Niğde kilesi terekelerini ve temlîklerini 

cebren ahz ve istihlâk ve gadr itmeleriyle mezbûrlar ile bundan akdem murâfa‘a-yı şer‘ 

olduklarında ve vech-i meşrûh üzere olduğun şer‘an sabît ve tahsîl içûn kabilü’ş-şer‘den 

ve hüccet-i şer‘iyye virülmişken icrâ-yı hakk olunmaduğun mezbûrlar hâlâ taht-ı 

hükümet ve kazânızda mürûr ve ubûr üzere oldukların bildürüb zâbitleri ma’rifetiyle 

bulundukları mahallde şer‘le görilüb hüccet-i şer‘iyye mûcibince cebren ahz û kabz ve 

istihlâk eyledikleri terekelerin alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.    

                         Fî Evâ’il-i B. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki nâ’ib-i mûmâ-ileyh es-Seyyid Abbas zîde ilmehûsun südde-i sa‘âdetime 

mektûb gönderüb medîne-i Akşehir sâkînlerinden bundan akdem maktûlen fevt olan 

Hacı Pâşâzâde es-Seyyid Ahmed Beg dimekle ma‘rûf kimesnenin zevce-i 

metrûkesinden Şerîfe binti es-Seyyid Şerîfe nâm hatun meclîs-i şer‘a varub maktûl-i 

mezbûr es-Seyyid Ahmed’in hâli hayatında taht-ı nikâhında olduğu hasebiyle merkûm 

Ahmed kendü hânesine hâsıl bunun mutasarrıf olduğu bir bâb mülk-i menzîlini cebren 

ve kerhen iki yüz guruş bedel-i ahz ve meblâğ-ı mezbûre dahi cebren andan alub ikrâm-ı 
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hibe itdirdikden gayrı yine kazâ-yı mezbûrda acem cânibden mezbûrun müstakilen 

mutasarrıf olduğu sekiz bâb otaların dahi tegallüben zabt ve Salibe kızı Sadiye’nin dahi 

mutasarrıf olduğı mülk-i menzîlini cebren ve kerhen sekiz yüz guruş iştirâki zevcinden 

alacağım vardır deyû meblâğ-ı mezbûru dahi cebren andan ahz ve Sülbi oğlı Seyyid 

Haydar’ın dahi bin guruş kıymetli bir bâb mülk-i menzîlini dört yüz guruşa benden alub 

bey‘i mezkûrda takrîr ve gabn-ı fahiş vâki‘ olmağla bu makule eger kerhen ve gabn-ı 

fahiş ile olan bey‘i iştirâsı şer‘an sahih olmayub ancak mezkûrun tegallübünden nâşî 

hıyânetinden da‘vâ eylemeyüb mezbûr fevt ve talibi zayi olmağla bunlar ikrah hakları 

ve gabn-ı fahiş vech-i şer‘ üzere isbât ve emlâklerin alub zabt itmek istediklerinde 

maktûl-i mezbûrun kazâ-yı mezbûrda sâkîn mevrûsları zikr olunan emlâki mirasa idhâl 

ideriz deyû nizâ‘ ve husûs-ı mezbûru vakfnâme olan bi-garez müslümandan tefahhus ve 

su’âl olundukta emlâki mezkûrı maktûl-i mezbûr ber-vech-i muharrîr hayatında cebren 

ve kerhen ve noksan-ı fahiş ile alub zabt ve gadr-ı küllî eyledügi cem‘-i gafîr ve cem‘i 

ale’t-tarîk eşhadan meclîs-i şer‘a haber virmeleriyle emlâk-i mezbûr ma’rifet-i şer‘le 

mezbûre ile oğlı Haydar’a ve kızı Sadiye’ye alıvirilüb maktûl-i mezbûrun vereseleri 

tarafından kat‘a dahl û ta‘arruz ettirilmemek bâbında emr-i şerîfim virülmek ricâsına 

vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden vech-i meşrûh üzere şer‘le görilüb kerîmesi 

olduğu sabît olur ise istirdâd ve mezbûreye zabt itdirilmek içûn yazılmışdır.   

               Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Pirlevganda Kâdîsına Hüküm 

Pirlevganda kazâsı sâkînelerinden Şerîfe Fatıma nâm hatun gelüb bunun bâbâsı es-

Seyyid Mehmed bin el-Hâcc ‘Ali nâm kimesne bundan akdem fevt oldukta muhallefâtı 

‘ırs-i şer‘le bununla bâbâsı müteveffâ-i mezbûrun hemşiresi bunun hâlâsı olan Ümmi 

nâm hatuna min cihet-i el-asviye intikal ve mezbûre Ümmi meclîs-i şer‘de müteveffâ-i 

mezbûrın muhallefâtında hisse-i sâbıkası mukâbelesinde yüz otuz tokuz guruş ahz û 

kabz ve ale’t-tarîk-i imtiha-yı birle zamm ve bedel-i sahih olan meblâğ-ı mezbûrı 

tamamen ahz û kabz ve bunun zimmetine âid da‘vâdan ibrâz ve ıskât ve kat‘-ı nizâ‘ ve 
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kable’l-husûs-ı birle kabilü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb ve bu makule bir def‘a 

şer‘le görilüb fazl olunub ibrâ-i amme-i birle kabilü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virülen 

da‘vânın tekrâr istimâ-ı memnuken mezbûre şirrete salik ve enva-yı şerir ile mâ’rûf ve 

ecânibden Yusuf dimekle ma‘rûf kimesneyi vekîl ve mücerred celb-i mâl sevdâsıyla kâh 

bila-emr-i şerîf âhar kazâya ihzâr tekâlîfî ile ve kâh dürlü bahâne ile bunu ve vekîlini 

te‘âddî ve rencîde eyledügin bildürüb hüccet-i şer‘iyyesi mûcibince ‘amel olunub 

mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye zâhîr olan te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledigi ecilden mahallinde şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

             Fî Evâ’il-i B. sene (1)155  

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Tarih Belirtilmemiştir. 

 

Manyas ve ( ) Kâdîları Nâ’iblerine hüküm ki 

Senki Manyas kazâsı nâ’ibi mevlânâ Hasan zîde ilmehûsun mektûb gönderüb 

Mumcu Halil Beg evkâfının mütevellîsi olan ( ) zîde kadrihû meclîs-i şer‘a varub vakf-ı 

mezbûr karyelerinden Manyas nâhiyesine tâbi‘ Aşın ve Calır karyelerinin hâsılları 

tahtına bâd-ı hevâ ve cürm û cinayet ve resm-i arûsiye ve deştibanî ve tapu-yı zemîn 

defter-i hâkânîde cânib-i vakfa hâsıl yazılmağla kurâ-yı mezkûre min küllî vücûh-ı 

serbestîye olub rüsûm-ı serbestîyesine hâricden bir vechile dahl olunmak îcâb itmez 

iken Karesi...(Hükmün Üzerine Sehven İbaresi Konularak Tarih Belirtilmeden İptal 

Edilmiştir.)  

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm 

Senki mevlânâ el-Hâcc Ahmed zîde fazlihûsun mektûb gönderüb medîne-i 

Kayseriyye’de Hacılar Mahallesi sükkânından ashâb-ı kiramdan olan “...” Sa‘îd Mustafa 

nâm kimesnenin evlâd-ı evlâdına vakf eyledügi mahalle-i mezbûrda vâki‘ bir kıt‘a 
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menzîl mazrûr-ı izan ile harap olub bir vechile sâkîni kayd olmayub vakfın ta‘mîr ve 

zemîni müsait olmamağla tîmâr “...” ve ze‘âmetha-yı rüsûm ekl ve evkâr iden es-Seyyid 

el-Hâcc ‘Ali nâm kimesnenin iki bâb menzîlleriyle istimlâk olunmak bâbında atik-i 

hümâyûn virülmek ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden şerikat-i(?) 

şer‘iyyesi mûcibince fetâvâ-yı şerîfesi mucibince istimlâk olunmak içûn yazılmışdır.  

          Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki Konya nâ’ibi mevlânâ maktûl zâde Süleyman zîde ilmehûsun südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüb medîne-i Konya’da vâki‘ müteveffâ Abdurrahim nâm 

sahibü’l-hayrın müceddeden binâ ve ihyâ eyledügi câmi-i şerîf ve medresesinin tevlîyeti 

ve vakıfın  ve hitabet ve müştehid ve tedrîs ve sâ’ir cihete evlâd-ı vakf olanlara şart ve 

ta‘yîn olunduğu vakfiye muaccele bahasında ve mahsûb ve cüzhân-ı mezkûr hâlâ berât-ı 

‘âlîşânımla olan evlâd-ı vakf olanlarından ve hıdmet-i lâzımeleri dahi gene“...” edâ 

olunub âhardan kimesne müdâhale itmek iktizâ itmez iken ecânibden Emrullah Hâlîfe 

ve Mehmed nâm kimesneler biz müderrisin ve hatibin vekîli oluruz deyû hilâf-ı şart-ı 

vâkıfa müdâhale ve mu‘arızadan hâlî olmamâlarına kable’l-yevm cihet-i mütevirrede 

ber-mûceb-i şart-ı vâkıf olan evlâd-ı vakfın yedlerinde olan şartı şer‘iyye mûcibince 

kendüye zabt ve icrâ-yı hıdmet itdirilüb mezbûran Emrullah Hâlîfe ve Mehmed ve 

sâ’irleri hilâf-ı şart-ı vâkıf müdâhale ve muarıza itdirülmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum virülmek ricâsına arz ve hazine-i ‘amiremde mahfûz olan Anatoli 

muhasebesi defterlerine nazar olundukta medîne-i Konya’da menzîlhâne kurbunda 

müteveccih ve yine Konya’da vâki‘ mezkûrun câmi-i şerîfî vakfının yevmî üç akçe ile 

evlâd-ı vakfında ber-vech-i iştirâk ‘Osman Hâlîfe veled-i vâkıf ve es-Seyyid Mehmed 

Hâlîfe veled-i Hızır vakf üzerlerine olduğu mukayyed bulunmağın berâtları vech-i 

meşrûh üzere ‘amel olunmak bâbında fermân-ı ‘âlîşanım sâdır olunmuşdır.   

           Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 23 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Ilgın ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Doğanhisar kazâsı sâkînlerinden İsmihan nâm hatun gelüb bunun erbâb-ı tîmârdan 

bâbâsı Naci nâm sipâhî bin yüz elli ( ) senesinde fevt oldukda kazâ-yı mezbûrda vâki‘ 

mutasarrıf olduğu mülk-i bağ ve mülk-i bağçe ve mülk-i menzîl ve “...” ve sa’îr emlâk 

ve emvâl ve eşyâ‘sı müteveffâ-i mezbûr Naci sipâhînin vârisleri ‘Ali ve Mustafa nâm 

sipâhîler ile yekdil ve kable’l-taksim muhallefât-ı merkûmun cümlesinin ahz û kabz 

idüb buna bir nesne virmeyüb küll-i gadr ve te‘âddî itmeğle bu dahi bundan akdem 

muhallefât-ı merkûmun kısmet-i ‘aliyye ile taksim müteveffâ-i mezbûrdan müntakil 

mezbûrların ahz û kabz eyledikleri salifü’z-zikr emlâk ve sâ’ir emvâl ve eşyâ‘dan 

kendüye isâbet iden hissesin taleb ve almak istedikde mezbûrlar sen bizi ehl-i ‘örfe teşki 

ve gammâz eyledin deyû ital-i hakk sevdâsıyla hilâf ve dürlü illet ile virmeğe ta‘allül ve 

mezkûrların mu‘ayyen kesirleri olmağla mukâvemete iktidârı olmayub henüz icrâ-yı 

hakk olunmayub makrur olduğu ve fetâvâ-yı şerîfesi olduğın bildirüb fetâvâ-yı şerîfesi 

mucibine şer‘le görilüb bâbâsı müteveffâ-i mezbûrdan müntâkil zikr olunan emlâk ve 

sâ’ir emvâl ve eşyâ‘dan isâbet iden hisse-i şerîfesi tamamen tahsîl ve buna alıvirilüb 

mezbûrların hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i fetâvâ-yı münîf bir dürlü ta‘allül 

itdirülmeyüb ihkâk-ı hakk mümkün olmaz ise ihzâr içûn âsitâne-i sa‘âdetime ‘arz ve 

i’lâm olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediklerin ecilden mahallinde şer‘le 

görilüb ihkâk-ı hakk ve eger mümkün olmaz ise ihzâr içûn ‘arz olunmak emrim 

olmuşdur. 

  Fî Evâ’il-i B. Sene 1155  

*** 
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Sahife No : 23 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742)  

 

Karaman Vâlîsine Seyyidgazi ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Kütahya kazâsı nâ’ibi mevlânâ el-Hâcc ‘Ali zîde ilmehû südde-i saâdetime 

mektûb gönderüb hâlâ Anatoli vâlîsi ve Erzurum cânibi seraskeri vezîrim Ahmed Pâşâ 

edâmâllhu te’âlâ iclalehunun Rakka mâlikânesi iskânı perâkende ve re’âyâsının işbu bu 

sene-i mübârekede mâl-ı mirîlerin tahsîline ba-fermân-ı ‘âlî vezîr-i müşârün-ileyh 

tarafından buyruldı ile mezbûr evvela kıdvetü’l emâsil ve’l-akrân ‘Osman ve çukadâr 

‘Ali zîde kadrihûma medîne-i Kütahya’da meclîs-i şer‘a varub Seyyidgazi kazâsına tâbi‘ 

Arabviran (?) nâm karyeden yedi sekiz nefer mikdârı perâkende re‘âyâsı bulunmağla 

mâl-ı mirîlerin tahsîli içûn karye-i mezbûreye nüzullerine karye-i mezbûr ahâlîsinden 

ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler alet-i darb ile üzerlerine hücum ve beş re’s atlarını kurşun 

ile darb ve mecrûh olduğu bade’l-kest (?) bir re’s atları helâk ve mezbûr çukadâr Ali’yi 

ahz ve darb ve mâl-ı mirîden tahsîl olunmuş zinciri ve mecal virmeyüb iki bin guruşluk 

altunu ve mezbûr ‘Ali’nin kendi mâlından yüz elli sekiz zincir altunu ve iki kılıç ve bir 

sahan ve bir kapudan “...” “...” yakut kırmızı kazânı ocak ve bir halat sicim ve bir cedîd 

nefis çukasını ve sâ’ir eşyâların nehy ve garet itmeleriyle murâfa‘a-i şer‘ içûn da‘vâ-i 

şer‘ olduklarında merkûmlar bir-vechile itâat-i şer‘ eyleyüb icrâ-yı hakk olunmağın 

senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma’rifetinle şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum verilmek ricâsına vâki‘ hâlî mevlâna-yı mûmâ-ileyh bi’l-iltimâs 

‘arz eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.            

                                                                                            Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 23 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Konya sâkînlerinden Tuzcuzâde Seyyid Mustafa Efendi dimekle ma‘rûf kimesne 

gelüb Konya Kal‘ası kurbunda mülkiyeti üzere mutasarrıf olduğu ma‘lûmü’l-hudûd 
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mülk-i arâzîsine bir vechile dahl olunmak îcâb itmez iken kazâ-yı mezbûr sâkînlerinden 

ashâb-ı a‘râzdan bazı kimesneler mücerred ta‘cîz içûn ol-arâzîmizle ibka iderüz deyû bi-

vech ve hilâf-ı şer‘ müdâhale ve te‘âddî eylediklerin ve bu bâbda sened-i şer‘iyyesi 

olduğun bildürüb mûcibince ‘amel olunub hilâf-ı şer‘i şerîf mezkûrların vech-i meşrûh 

üzere te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.                                                           

                   Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 23 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 (1–10 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm 

Senki mevlânâ-yı mûmâ-ileyh el-Hâcc Ahmed zîde fazlihûsun mektûb gönderüb 

Kayseriyye’ye tâbi‘ Sarılı Kal‘ası mıntıkası teymürlerini (?) medîne-i mezbûra tâbi‘ 

Varsak nâm karyeden Ayani nâm zımmî götürüb ve hâsıl eyledi deyû ba‘zıları 

üzerlerine şer‘an bir nesne sabît olmadı Kayseriyye mutasarrıflarına ve Karaman 

vâlîlerine hilâf-ı şer‘ ve bilâ-emr-i münîf tecrîm ve ahâlî-i kazâ ve mezbûrdan istinkar 

olundukta bu misülli senede haber veren asl(?) olunmağla icrâ-yı şer‘ vâki‘ hali ‘arz 

itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

                                                                                         Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 23 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 (1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Mehmed nâm kimesne gelüb bunun bâbâsı Ali Ağa dimekle ma‘rûf kimesne fevt 

oldukta Kayseriyye’de vâki‘ mutasarrıf olduğu mülk-i menzîl ve mülk-i bağçe ve mülk-

i bağ ve mülk-i çiftlik ve sâ’ir emvâl ve eşyâ‘sı ‘ırs-i şer‘le buna intikal idüb lakîn bu ol- 

vâkitde sagîr ve İstanbul’da olmağla Kayseriyye sâkînlerinden amucası Mustafa Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesne mahallesin üzere ahz û kabz itmeğle hâlâ bu irüşüb bâlîğ ve 
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da‘vâya kadir oldukda varub bâbâsı müteveffâ-i mezbûrdan müntakil zikr olunan emlâk 

ve emvâl ve eşyâ‘yı mezbûrdan taleb eyledikde dürlü illet ile virmeyüb ziyâde gadr ve 

te‘âddî eyledügin ve bu bâbda hüccet-i şer‘iyyesi olduğun bildürüb şer‘le görilüb 

bâbâsından müntâkil mezkûrdan fuzûlî zabt eyledigi emlâk ve emvâl ve eşyâ‘sın 

alıvirülmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.            

   Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Aksaray ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Konya sipâhîyanından ve zümre-i silâhdârandan ( ) ve ( ) ve dahi ba‘zıların gelüb 

bunlar vâki‘ olan sefer ve sâ’ir hıdemât-ı ‘aliyyenin cümlesinde bayrakları altında 

mevcûd ve edâ-yı hıdmet idüb Aksaray kazâsı mahallâtından Sofiler ve Hasta (?) ve 

Havlikor (?) ve ( ) nâm mahalller topraklarında bi’l-fi‘l zabt û tasarruflarında tekâlif 

îcâb ider hâneye bağlu kadîm-i re’âyâsı emlâk ve yerleri olmayub tekâlif mutâlebesiyle 

te‘âddî olunmak iktiza itmez iken zikr olunan mahalller ahâlîleri hilâf-ı kânûn avârız ve 

sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ tekâliflerin hissen virün deyû te‘âddî ve ehl-i ‘örf tâ’ifesi 

taraflarından dahi bila-i emr-i şerîf tekâlif-i şakkâ talebiyle rencîde ve remîde oldukların 

bildürüb hilâf-ı kânûn ol-vechile te‘addileri men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eyledikleri ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.    

               Fî Evâ’il-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i M. Sene (1)155 (8–17 Mart 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Akşehir kazâsına tâbi‘ Pirmis nâm karyenin ehl-i zimmet re’âyâ tâ’ifesinden ( ) 

nâm zımmî gelüb üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ 
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tekâlif vesâ’ir ve imdâd-ı hazerîye ve seferîyenin tahammüllerine göre hisselerine 

düşeni edâda kusûrları olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken ecânibden ve 

mütegallibeden ba‘zıları ziyâde tekâlif mutâlebesiyle te‘addiden hâlî olmadıkların ve 

perâkende ve perişân olmalarına ba’is oldukların bildürüb men‘ ü def olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eylemeğin kânûn üzere yazılmışdır.    

    

   Fî Evâ’il-i M. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 ( 1–10 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Senki Kayseriyye kâdîsı mevlânâ el-Hâcc Ahmed zîde fazlihûsun südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüb Kayseriyye kazâsı muzâfâtından Kusdere nâhiyesine tâbi‘ 

Ağçakaya nâm karyenin ahâlîsi meclîs-i şer‘a varub mezbûrların kadîmden karyelerine 

hâric ve mahsûs müstakil şürb ve intifâ‘ idegeldikleri kadîmî sularına âharın bir dürlü 

alâkası ve menfâ‘atleri yoğken civarında vâki‘ Zincidere nâm karye ahâlîsi hilâf-ı kadîm 

karyelerine musallat-pirâ ve ol-suyu mecra-yı kadîmden ihrâc ve kendü karyelerine edâ 

ve bağ ve bağçelerini saki ve bunların müzâyaka ve gadr olunmağın bundan akdem 

murâfaa-i şer‘ olduklarında ol su mezbûr Ağçakaya karyesine kadîmî mahsûsu ve 

müstakil-i şürb ve intifâ‘ idegeldikleri suları olub ve mezkûr Zincidere karye 

ahâlîlerinin bir dürlü alâka ve hıdmetlerin olmadığun şer‘an sabît ve zâhîr ve müdâhale 

ve muayeneden men‘ ü def-i birle kabilü’ş-şer‘den yedlerine hüccet-i şer‘iyye virilüb ve 

ol-hüccet mûcibince ‘amel olunub karye-i mezbûr ahâlîlerinin kadîmî mugâyir 

müdâhaleleri men‘ ü def‘ olunmak içûn senki mevlânâ-yı mumâ-ileyhsin sana hitâben 

sâdır olan emr-i ‘âlî mûcibince mu‘arızadan men‘-i birle tenbiye olunmuşken mezbûrlar 

tenbiye olmayub yine ol-vechile müdâhale ve te‘addiden hâlî olmamâları ile zikr olunan 

suyu mezbûr Ağçakaya karyesi ahâlîlerine mahsûs ve müstâkil kadîmî suları olmağla 

mezbûrların kadîmî mugâyir müdâhale ve te’âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında 

senki vezîr-i müşârün-ileyhsin sana hitâben emr-i şerîfim virülmek ricâsına vâki’ hali 
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bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden hilâf-ı şer‘i envâr ve mugâyir-ikânûn ve defter 

te‘âddîleri men‘ olunmak içûn yazılmışdır.   

           Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Nevşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Neslihan nâm hatun gelüb bunun gulâmı olan ‘Ali nâm gulâmı âharın alâkası 

memnuken zevcî ( ) nâm kimesne fuzûlî bundan “...”  bin yüz elli ( ) senesinde 

Nevşehir’de sâkîn ( ) nâm kimesneler garez itmeğle bu dahi bey‘i muhâzir olunub 

gulâm-ı merkûma âid olduğın taleb eyledikde virmekde ta‘allül ve muhâlefet üzere 

oldukların bildürüb şer‘le görilüb vaz‘-ı yed olanlardan alıvirülmek bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylemeğin şer‘le yazılmışdır.    

                                    Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 ( 3–12 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Nevşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Nevşehir sükkânından Ahmed gelüb bunun Nevşehir’de sâkîn Katırcı (?) oğlı 

Mehmed ve Hacı Numan oğlı Mehmed ve mezbûr Mehmed ve Bozacı (?) Mustafa ve ( ) 

nâm kimesneler ile bin yüz elli ( ) senesinde husûsa müteallik ve fetâvâ-yı şerîfesi olub 

murâfa‘a-i şer‘i şerîf almak istedikde ta‘allül ve muhâlefet üzere oldukların bildürüb 

şer‘le vâki‘ icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le yazılmışdır. 

  

    Fî Evâ’il-i C. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 24 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155 ( 1–10 Eylül 1742) 

    

Karaman Vâlîsine ve Akşehir Kâdîsına Hüküm ki 

Akşehir’de vâki‘ Sultan Alâeddin’in binâ eyledügi câmi-i şerîf evkâfında hâlâ 

berât-ı şerîfimle mütevellîsi olan es-Seyyid Hızır zîde şerîfehu gelüb vakf-ı mezbûrun 

bundan akdem mütevellîsi olan yine kazâ-yı mezbûrda sâkîn Abdullah nâm kimesne 

oğlı Kadir(?) Ahmed dimekle ma‘rûf kimesne ile yekdil ve vakfın tevlîyeti bin yüz kırk 

altı senesinden berü vakf-ı mezbûrun hayır olan gallesini ahz û kabz ve beher sene 

ihtiyaç olunan nukûd-ı mevkufesin mütevellî olanlara ahz û kabz idüb lakîn sadakât ve 

istikâmet üzere zabt itmeyüb mevad-ı mevkûfesi sarf ve akal “...” ve anların ba‘zısı ve 

vakfa hıyaneti zâhîr ve inkişârı olmağla mezbûrun üzerine tevlîyet-i merkûm bundan 

akdem ref‘ ve bunun tevlîyeti ve hâlâ berât-ı şerîfimle vakf-ı mezbûra mütevellî olmağla 

tevlîyeti hasebiyle mezbûrun ma’rifet-i şer‘le mahkemelerin görilüb mâl-ı vakfı zuhûra 

getirilüb vakf çûn bila-tevlîyet ahz û kabz itmek istedikde mezbûrlar havâlîlerine tâbi‘ 

kimesnelere istinâden mahkemelerin görülmekten imtina ve vakf-ı şerîfe küll-î gadr 

eylediklerin bildürüb mezbûrların ma‘rifet-i şer‘le muhâsebelerin görilüb mâl-ı vakf 

zuhûra getirilüb tevlîyeti hasebiyle alıvirilüb taraf-ı vakfa zabt itdirilmek bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.         

                                                                                       Fî Evâ’il-i B. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 25 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Sene [11]12 

 

Karaman Vâlîsine ve Nevşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Kırca Göziler(?) cemâ‘atinden Hacı Murtaza oğlı Süleyman nâm kimesne gelüb 

bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi olmayub ve üzerine 

dahi şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken bundan akdem Nevşehir kazâsına tâbi‘ 

Kırmelik karyesinde vâki‘ kapudan su çeküb hayvanâtların suvarırken yine karye-i 

mezbûr sâkînlerinden olub cemâ‘at-i mezbûrdan Ammi zâdesi Kır Yusuf ve oğlı Numan 
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ve dahi Ahmed nâm kimesneler üzerlerine alet-i darb ile hücum ve darb ve sağ elinin 

parmaklarını mecrûh ve ziyâde gadr eylediklerin bildürüb şer‘le görilüb ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügin ecilden şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır. 

  Sene [11]12 

*** 

Sahife No : 25 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Zü‘emâdan Mehmed veled-i Ahmed zîde kadrihû gelüb Kayseriyye sancağında 

Koramaz nâhiyesinde Sarımsaklı nâm karye ve gayriden otuz beş bin iki yüz altmış 

tokuz akça ze‘âmete berât-ı şerîfimle mutasarrıf olub Kayseriyye kazâsı muzâfâtından 

Halil Çelebi nâhiyesine tâbi‘ Çay nâm-ı diger Sefer nâm karyenin mâlikânesi vakf ve 

dîvânisi tîmâr ve müşterekleriyle muma-ileyhin kayd ve berâtına dâhil olmağla karye-i 

merkûm toprağından zirâ‘at ve hırâset idenlerin zirâ‘atleri ile hâsıl eyledikleri 

terekelerinden kânûn ve defter mûcibince ‘öşrleri ve bağlarından dahi defterde ‘öşr-i 

bağ hâsıl yazılmağla ol bağların dahi hâsıl olan mahsûllerinden şer‘le müteveccih olan 

‘öşrleri müşterekleri ile taleb ve almak istediklerinde Kayseriyye’de vâki’ Cemâat-i 

Şeyh-i İbrahim evlâdından olanların nefs-i Kayseriyye’de tahtında sınırunda mutasarrıf 

oldukların bağ ve bağçe ve yerlerinden ‘öşr taleb olunmaya deyû defter-i hâkânîde 

olduğundan nâşî hâlâ Kayseriyye sükkânından Softalızâde Seyyid Ali ve biraderleri ve 

Mezarcızâde Seyyid Salih dimekle ma‘rûf kimesneler dahi sadâtdan ba‘zıları 

Kayseriyye toprağında olan bağ ve bağçe ve yerlerimizden ‘öşr alıruz deyû muma-

ileyhin ze‘âmeti mülhakâtından müşterekleriyle kayd ve berâtlarına dâhil salifü’z-zikr 

Çay nâm-ı diger Sefer karyesinin muhtâr ve mu‘ayyen sınurı dâhiline mutasarrıf 

oldukları tarla ve bağlarından hâsıl olan mahsûllerinden teveccüh iden ‘öşrlerin hilâf-ı 

kânûn ve defter edâda ta‘allül ve ze‘âmeti mahsûlüne gadr-ı küll-i itmeleri ile kânûn ve 

defter mûcibince teveccüh iden ‘öşrlerin Niğde kilesiyle alıvirilüb hilâf-ı kânûn ve 

defter ta‘allül itdirilmemek bâbında bundan akdem emr-i şerîfim sudûrunu istid‘â ve 

defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 
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mufassâla müraca‘at olundukta Cebel-i Erciyes nâhiyesine tâbi‘ otuz altı nefer re‘âyâ üç 

aded zemîn-i karye-i Çay nâm-ı diger Seferli hâsıl-ı dîvâni hums-ı öşr-i gallât gendüm 

ve şa’îr ve resm-i çift ve bennak ve nısf ‘öşr-i bağ yekün ma gayriha üç bin beş yüz ve 

mâlikâne vakfı müstecid ital-i gazi (?) ve bil-vakf-ı müstecid hassı ve bila-vakf-ı an 

Mehmed zemîn gendüm ve şa’îr nüzul ‘öşr-i bağ yekün ma gayriha iki bin iki yüz 

seksen akça yazu ile defter-i mufassâla muharrîr kalemiyle tahrîr ve üç bin beş yüz akça 

dîvâni yazusu ile defter-i icmâlde Sahra nâhiyesine tâbi‘ Salur nâm karye ve gayri ile bir 

görilüb otuz iki bin tokuz yüz akça zeâmet bu yer icmâl ve icmâl-i mezbûrun on altı bin 

iki yüz akçası muma-ileyh Mehmed veled-i Ahmed’in bakisi müşterekleri kaydına ve 

mîrlivâ haslarından nefs-i Kayseriyye tahtında kırk üç nefer cemâ‘atin ma‘an kayd ve an 

evlâdı Şeyh İbrahim der-zâviye-i Şeyh-i İbrahim hâlâ câmii olmuşdır mezkûr Şeyh 

İbrahim evlâdının rüsûmu ‘örfiyeden mu‘af olmâlarıyla vikâyet-i akd mestûr olub ve 

ellerinde olan hükm-i şerîfe mûcibince kemâkân maan kaydları defter-i âtikde 

mestûrdur bade merhum Sultan Süleyman Han aleyhi rahme ve’l-gufran bağlarından ve 

bağçelerinden ve ellerinde tasarruf idenlerin yerlerinden ve fukarâlarından ‘öşr ve 

koyunlarından resm taleb olunmaya deyû sarf itdügi hükmü şerîfi sâdır ve “...” sabık 

tekrâr idüb tokuz yüz seksen üç senesi muharreminin evâ’hiri ile ibrâz idüb nişan-ı şerîf 

mûcibince defter-i cedîdde kayd olundı vesâ’ir on dört nefer da‘vâları “...” idenlerin 

sahihü’n-neseb olanları bade’l “...” hücceti havale olındı deyû hâsıl-ı tahtında ‘öşr-i 

gallât ve salariye an sınur-ı Kayseriyye ve ‘öşr-i bağât-ı Kayseriyye yekün ma gayriha 

on üç bin akça yazu ile defter-i mufassâlda ol-dahi muharrîr kalemiyle tahrîr ve defter 

olunduğu ve defter emîni Mehmed Emin ‘arz ve ‘arzı mûcibince ‘amel olunmak 

bâbında amr-i ‘ali sâdır olundukta herkes ber-mûceb-i emr-i ‘ali ‘öşrlerin edâ iderler 

iken bu def‘a Kayseriyye’de sâkîn Kazancı(?) oğlı Seyyid Mustafa ve biraderi Seyyid 

Ahmed ve Niğdeli Seyyid Osman nâm kimesnelerin karye-i mezbûr toprağında 

zirâ‘atları ile hâsıl eyledikleri tereke ve bağlarından ‘öşrleri taleb olundukta havâlîlerine 

tâbi‘ nâ’ibe istinâden hilâf-ı defter-i hâkânî-pira eyledikleri hüccet ibrâzıyla edâda 

ta‘allül ve muma-ileyhin zeâmeti mahsûlüne kesr ü noksan tertîbine ba’is oldukların 

bildürüb karye-i merkûm toprağında zirâ‘atlarıyla hâsıl eyledikleri terekelerinden kânûn 

ve defter mûcibince ve bağlarının dahi mahsûllerinden şer‘le müteveccih iden ‘öşrleri 

alıvirilüb hilâf-ı kânûn ve defter ve mugâyir-i emr-i ‘âli ol-hüccet ibrâzıyla bir dürlü 

ta‘allül itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden dîvân-ı 
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hümâyûnumda mahfûz olan kuyûd-ı ahkâma müracâ‘at olundukta ber-vech-i muharrîr 

defter emîni muma-ileyhin ‘arzı mûcibince emr-i şerîfim virüldügi mestûr ve mukayyed 

bulunmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcibince ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.  

              Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 25 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Erkilet nâm karye sâkînlerinden zımmî tâ’ifesinden 

Sekur veled-i Nubar ve Sefrolos ve Vanil ve Avanis ve Kara Hacir veled-i Vasis ve ( ) 

ve ( ) nâm zımmîler gelüb bunlar yine karye-i mezbûr sâkînlerinden Boynuinceoğlı ( ) 

nâm zımmîye virecekleri olmayub ve üzerlerine dahi şuhûd-ı udûl ile şer‘an bir nesne 

sabît olmuş değil iken mesfûr zımmî ziyâde işradan olmağla pira eyledügi müzevver 

defter ile benim bâbâmın ve dedemin sizin bâbâlarınızın ve dedelerinizin zimmetlerinde 

otuz kırk seneden mukaddem alacağı var imiş deyû iddiâ‘ ve bu makûle gadr-ı şer‘ on 

beş sene mürûr iden hukûk-ı da‘vâsının istimâ‘ı memnûken şahit-i zôr akametle bi-gayri 

hakkın ızrâr kasdıyla bunları ta‘cîz ve rencîdeden hâlî olmaduğun bildürüb hilâf-ı şer‘i 

şerîf ol-vechile olan te‘addisi men‘ ü def olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

    Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155    

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Erkilet nâm karyeden zımmî tâ’ifesinden Öküz oğlı 

Azir ve karındaşı Gürede nâm nasrânîye gelüb bunlar karye-i mezbûr toprağında vâki‘ 

ma‘lûmü’l-hudûd bir kıt‘a bağçeye karındaşları İskezir nâm zımmî ile mesa‘i ve 
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müşterek mutasarrıflar olub bunların ol-bağçede olan hisseleri karındaşları mezfûr 

İskezir’e bey‘-i bât ve kat‘i ile bey‘ itmeyüb ve mesfûr İskezir’in bunların hisselerinde 

bir dürlü alâkası yoğken bundan akdem mürd olmağla yine karye-i mezbûr 

sâkînlerinden Hacı Abdurrahim nâm kimesne zuhûr ve ol-bağçeyi mesfûr İskezir hâl-i 

hayatında bana hibe itmişdi deyû iddiâ‘ ve üzerlerine şuhûd-ı udûl ile şer‘an bir nesne 

sabît olmadı bin yüz elli ( ) senesinde bunların hisselerin dahi zabt ve gadr eyledügi ve 

bu bâbda fetâvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüb şer‘le görilüb bağçe-i mezbûrdan olan 

hisselerin kendülere alıvirilüb hilâf-ı şer‘i şerîf bir dürlü ta‘allül itdirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.              

                                                                                            Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Niğde ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki  

Niğde sancağı ve nâhiyesi muzâfâtından ( ) nâm karye sükkânından Za‘im Ahmed 

nâm kimesne südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bu berât-ı şerîfimle mutasarrıf olduğu 

icmâllü ze‘âmeti karyesinin rüsûmu serbestiyesine haricden dahl olunmak îcâb itmez 

iken imdi icmâllü zeâmeti serbest olunmak kânûn mukerrerdir rüsûmu serbestiyesine 

haricden müdâhale olunmayub bu bâbda kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.  

             Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre Kazâ-yı Erzincan Müftisi Mevlânâ Es-Seyyid Ahmed 

Zîde Fazlihûya Hüküm ki 

Bundan akdem Bor kazâsı ahâlîsinden Kalaycı zâde el-Hâcc Muhammed Ağa ve 

Darıcazâde Beg dimekle ma‘rûf kimesneler fevt olub terekeleri mevad-ı mahsûseden 

olmağla veresesi kadîmî üzere bu tarafa tahrîri içûn mevlânâ-yı mûmâ-ileyh emr-i 
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şerîfimle me‘mûren mahall-i mezbûreye varub tahrîre mübâşeret murad eyledikde kazâ-

yı mezbûr ahâlîsinden mütegallibeden olan Sadullah oğlı Seyyid Osman ve sâ’ir te‘âvün 

iden kimesneler kazâmız cânibinde biz terekesin aldık deyû hilâf-ı şer‘i şerîf tegallüben 

muhâlefet ve husûlen emr-i şerîfim muhâlefetine cesaret itmeleriyle senki vezîr-i 

müşârün-ileyhsin mübâşeretinle mütehassıs mezkûrenin terekelerin ve tereke-i 

mezbûrenin mevlânâ-yı mûmâ-ileyh ma’rifetiyle vech-i şer‘ üzere tahrîr ve beyne’l-

verese ‘âlî mâ-karz içûn mezkûr emr-i şerîfim sudûrı bâbında bi’l-fil‘l Anatoli 

kâdîaskeri olan mevlânâ Mehmed Emin edâmâllahû te’âlâ fazlihû i’lâm itmeğin 

mevlânâ-yı mumâ-ileyh i’lâmı mûcibince ‘amel olunmak bâbında fermân-ı ‘âlîşânım 

yazılmışdır.          

Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Ereğli ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Mehmed zîde kadrihû gelüb mûmâ-ileyh sabıka Kırımi Ali Pâşânın ve âdemleri ve 

hazinedârlığı hıdmetinde bulunmak takriri ile bundan akdem Pâşâ-yı merkûm Karaman 

Eyâletinde mutasarrıf oldukda bin yüz elli ( ) senesinde Gammâzzâde Osman Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesneyi mütesellim nasb eyleyüb birkaç ay zâbitlikden sonra ‘azl ve 

bir def‘a mühürdâr Mustafa Ağa dimekle meşhur kimesneyi irsâl ol-dahi birkaç ay 

zâbitlikden sonra Pâşâ-ı müşârün-ileyh mûmâ-ileyhi vekîl eyleyüb kadîm-i hânesine 

‘arz olunmasıyla âsitâneye gelüb kapu kethüdâsı Salih Efendi dimekle meşhûr kimesne 

mütesellimân-ı merkûm menzîl hânesine götürüb hesâb-ı kitabların gördükde imdâd-ı 

seferîye ve hazerîyeden olmak üzere Gammâzzâde ‘Osman’ın zimmetinde beş bin beş 

yüz guruşu baki kalub defa‘atle kendüden taleb olundukta mezkûr yarısın virürüm deyû 

‘avk ve te‘hîr bade hakkına delâleti olan Ereğli’ye za‘im Pâşâ-ı mûmâ-ileyh dahi fevt 

oldukda bu dahi kadîm-i görüb evlâd ve vârislerin buna vekîl ve tekrâr âsitâne-i 

sa‘âdetime geldügin bildürüb ol-tarafa âhar husûsuyla mübâşir ta‘yîn olunan ( ) zîde 

kadrihû ma’rifetiyle meblâğ-ı mezkûr tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin 

husûs-ı mezbûrı senki vezîr-i müşârün-ileyhsin bade’l-nüfûs vech-i meşrûh üzere 
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zimmetinde kalan meblâğ-ı mezbûru tahsîl ve teslîm eylemek bâbında fermân-ı 

‘âlîşanım sâdır olmuşdur.   

    Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155  ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Danişmendlü ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Danişmendlü kazâsına tâbi‘ Herkil cemâ‘atinden Merdan ‘Ali nâm kimesne gelüb 

yine cemâ‘at-i mezbûreden olub eşkıyâdan ‘Ali Kethüdâ ve Hacı Süleyman oğlı Hasan 

ve Mehmed ve diğer Mehmed bin Molla ‘Ali ve İbrahim bin Yusuf nâm kimesneler 

kendü hallerinde olmayub havâlîlerine tâbi‘ on nefer eşkıyâ ile yekdil ve bin yüz elli ( ) 

senesinde bunun oğlı Mehmed nâm kimesneyi yigirmi beş re’s develerini tahmîl ve âhar 

mahallde vilâyete varınca esnâ-i tarîkde Karatuzcı dimekle ma‘rûf mahallde önüne atub 

kılıç ve mızrak ve tüfenk ile üzerlerine hücum ve zikr olunan develeri ve hayvanları ve 

havâlîleri ile ahz ve götürüb cemâat-i mezbûre voyvodasına teslîm eylediklerinden mâ-

âdâ oğlı mezkûru dahi kırk beş gün habs ve gadr ve te‘âddî ve bundan akdem 

havâlîlerinde vâki‘ Karacakurd ve cemâ‘ati ahâlîsinden vukûf-nâmı olanlardan su’âl 

olundukta eşkıyâ-yı merkûm bunun oğlı mezbûrun nehy ve garet eyledikleri deve 

vesâ’ir emvâl ve eşyâ beş yüz guruşa baliğ olub henüz ihkâk-ı hakk olmaduğun müş‘ir-i 

tarîk-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye olduğun bildürüb hüccet-i şer‘iyyesi mûcibince şer‘le 

görilüb nehy ve garet eyledikleri develeri ve emvâl ve eşyâsı kendüye alıvirilüb icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügi ecilden şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.         

 Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 26 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

    

Karaman Vâlîsine Karataş ( ) ve Kazâları Nâ’ibine Hüküm ki 

Karataş kazâsına tâbi‘ Köskil nâm karyeden Seyyid Taha nâm kimesne gelüb bu 

kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf vaz‘ ve hareketi olmayub ve üzerlerine dahi şer‘an 

bir nesne sabît olmuş değil iken yine kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Katırya nâm karye 

sâkînlerinden Kara Muhammed nâm kimesne kendü halinde olmayub mücerred ve 

bunun olanı gasb kasdıyla icrâ ve celb-i mâl sevdâsı ile bizim karyemizde zâyi‘ olan 

avreti sen sarf eyledün deyû bin yüz elli ( ) senesinde havâlîsine tâbi‘ ehl-i ‘örf ile 

yekdil ve hilâf-ı şer‘i şerîf ol-vechile bunun bin iki yüz guruşuyla iki re’s deve ve iki 

atını fuzûlî ve cebren nehy ve garet ve ziyâde gadr ve te‘addi eyledügi ve bu bâbda 

da‘vâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfesi oldığun bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi 

mûcibince şer‘le görilüb nehy ve garet olunan ol-mikdâr guruşuyla at ve devesi 

alıvirilüb ber-mûceb-i fetâvâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                                                                      

                                                                                         Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Aksaray ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Abdullah nâm müteveffânın esâmî İbrahim ve Hasan ve Fatıma nâm sagirlerin 

vâsileri olan ammileri Seyyid Feyzullah zîde şerifehû gelüb İbrahimin(?) bâbâları 

Abdullah kendü halinde iken Aksarayda sâkîn Şeyh oğlı Ahmed ve Mustafa oğlı Deli 

Süleyman ve Hasan nâm şâkîler havâlîlerine tâbi‘ eşkıyâ ile hilâf-ı şer‘i şerîf bin yüz elli 

( ) senesinde gice ile mezbûr Abdullahın menzîline kadar gelüb mezbûr sol uyluğunu 

tüfenk ile darb ve ol-darbdan kâin ve mecruh vesair ol darb sebebiyle katl kasdıyla 

murad kapusuna derununa Emin Mehmed irişüb hâlâs ve tenbih “...” “...” ve hüccet “...” 

“...” mezkûr Abdullah fevt olub ol-dahi bundan akdem murâfa‘a-i şer‘i şerîf 
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olduklarında diyetine bais ve kısaslarına bermûceb-i hüccet-i şer‘iyye virüldügin 

bildirüb icrâ-yı hakk olduğun bildirüb mucîbince şer‘le görilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîfim rîcâ eylemeğin şer‘le yazılmışdır.    

Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı C Sene (1)155 ( 12–22 Ağustos 1742) 

 

 Karaman Vâlîsine ve Aksaray Kâdîsına Hüküm 

 Kazâ-yı mezbûr “...” Emir Şeyh Hamidi Veli câmi-i şerîfinin şeyhi olan es-

Seyyid Hafız Mehmed zîde salahûm gelüb bâbâsı mahallâtı evlâdiyet mutasarrıfı Emir 

Şeyh üzere olub ol-dahi hıdmet idüb şeyh olanlara meşrûta mezra‘ları âharın alakası 

yoğken yin evlâd ve Emin Mehmed bin Şeyh nâm kimesne zuhûra gelüb ben ve 

umûruna şart(?) hıdmet oldığı salifü’z-zikr Haydar Veli ve mûmâ-ileyh üzerine zâhîr 

olan ba‘zılara terk itmişdir deyû iddiâ‘ ve murâfa‘a-i şer‘i şerîf olduklarında meşâhiyet 

olunduğu sabît ve deyn-i şer‘i mu‘arızadan men‘i birle hüccet-i şer‘iyye virildükde 

mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle alub tekrâr karyeye ihzâr ve hıdemâtı dahi “...” murâfa‘a-i şer‘i 

şerîf olduklarında minvâl-i meşrûh üzere sabît ve mûmâ-ileyhe bir def‘a daha hakk-ı 

şer‘iyye virildikde tekrâr da‘vâya kasdı ve ta‘cîzden hâlî olmaduğın bildirüb hüccet-i 

şer‘iyye ve vazife hilâf-ı imtiha‘ ve fetâvâ-yı şerîfe mugâyir mûmâ-ileyhe “...” üzere 

emr-i şerîfim istimâ olunub âsitâne-i saâdetime havâle olunmak bâbında emr-i şerîfim 

rîcâ itmeğin vech-i meşrûh üzere havale mahalline yazılmışdır.   

Fî Evâsıt-ı C. Sene (1)155 
*** 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Aksaray kazâsı nâ’ibi mevlânâ Şeyh Mustafa zîde ilmehû mektûb gönderüb 

Aksaray kazâsı ahâlîsi bi’l-cümle meclîs-i şer‘a varub Karaman Eyâletine nasb olunan 

imdâd-ı seferîyeden Aksaray sancağına iki bin üç yüz guruş isâbet itmeğle meblâğ-ı 
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mezkûrun bin yüz elli guruşu Aksaray kazâsı ahâlîsiyle kazâ-yı mezbûrda sâkîn tekâlîf 

alınmak îcâb ider emlâk ve arâzî tasarruf iden bi’l-cümle Hacı Ahmedlü ve şark-ı ekradı 

ve Muhacirin ve Danişmendlü ve Akkaş Beydilli ve Şıhlu cemâatine ve baki bin yüz elli 

guruş dahi liva-i mezbûrda vâki‘ olur ise Koçhisar kazâları ahâlîleri ile kazâ-yı 

mezbûranda sâkîn Türkman cemâ‘atlerine isâbet idüb beş altı sene bu vech üzere edâ 

iderler iken zikr olunan cemâ‘atler mâlikâne olmağla seferîyeleri serbest ve âhardan 

taleb olunmak üzere emr-i ‘âlî sâdır olmuşken mezkûr Hacı Ahmedlü cemâ‘atinin yüz 

guruş ve Şıhlu cemâ‘atini yigirmi guruş ve Akkaş Beydilli cemâ‘atinin elli guruş ve 

Danişmendlü cemâ‘atinin elli guruş cem‘an iki yüz yigirmi guruş hisselerine isâbet iden 

seferîyeleri tahsîl ve şurût-ı hatt-ı hümâyûn mûcibince mübâşiriye ve hâric bâb ve 

vâkiye ve kâtibe ve sâ’ir bahâne ile nesne taleb olunmamak bâbında senki vezîr-i 

müşârün-ileyh ve mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin size hitâben fermân-ı ‘âlîşanım sudûrı 

olmâlarıyla mevlânâ-yı mûmâ-ileyh ‘arz itmeğle kuyûd-ı ahkâm görildikde Şıhlu ma 

Hacı Ahmedlü mukâta‘ası olub Karaman vilâyeti ve Aksaray mutasarrıflarının imdâd-ı 

seferîyeleri mu‘af olmak üzere otuz beş tarihinde emr-i şerîfim virülmek mukayyed 

bulunmağın bu takrir ber-vech-i seferîyeden mu‘afiyetleri içûn emr-i şerîfim 

virilmemeğle ancak hazerîyeden mu‘af olmaları iktizâ‘ idüb seferîyeden tahammüllerine 

göre hisselerine düşeni bulundukları kazâ ahâlîleri ile ma‘an virmek lâzım gelirki bi’l-

fil‘l re’îsü‘l-küttâbım olan Mehmed Ragıb dame mecduhû i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.        

                                                                  Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

Aksaray Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki mevlânâ-yı mûmâ-ileyh eş-Şeyh Mustafa zîde ilmehûsun mektûb gönderüb 

medîne-i mezbûr mahallâtından Gülcek Mahallesi kethüdâsı Mustafa ve Teftiş 

Mahallesi kethüdâsı Karahan oğlı Abdullah ve Miran Mahallesi kethüdâsı Hasan ve 

Horsile Mahallesi kethüdâsı el-Muzaffer ve Kızılca Mahallesi kethüdâsı Mehmed ve 

Sofiler Mahallesi kethüdâsı Salih ve Molla Mehmed ve Köseoğlı Miranik Mahallesi 

kethüdâsı Halil ve Tîmârhâne Mahallesi kethüdâsı Yusuf ve Bâbü’s-Sefir Mahallesi 
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kethüdâsı Berber Veli Kerimli Mahallesi kethüdâsı Hacı oğlı Mehmed ve Şeyh Hamidi 

Veli Mahallesi kethüdâsı Molla Abdurrahim ve Seyyid Mahallesi kethüdâsı Ahmed ve 

Mehmed Çelebi Mahallesi kethüdâsı Zeynel oğlı ‘Ali ile mahallât ahâlîleri meclîs-i 

şer‘a varub zikr olunan mahallât ahâlîlerinin vâki‘ olan umûr ve husûsları içûn 

taraflarından ba-hüccet-i şer‘iyye vekîlleri olan es-Seyyid Mustafa Çelebi dimekle 

ma‘rûf kimesne tahsîs ol-iktiza‘ ba‘zı umûr ve husûslarçün âsitâne-i sa‘âdetime râhi 

oldukda tarafından birine oğulları olduğı   ( ) ve ( ) nâm kimesneleri vekîl nasb ve ta‘yîn 

itmeğle mezbûrlar dahi vâki‘ olan umûr ve husûsların mesârifi ve sadakât ve istikâmet 

üzere ruid (?)ve herkes kendüden hoşnut olub dahl îcâb itmez iken ashâb-ı a‘râzdan 

bazıları hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-vech umûruna müdâhale ve te‘âddî itmeleriyle men‘ ü 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum virülmek ricâsına vâki‘ hâlî bi’l-iltimâs ‘arz 

eyledügin ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                                Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155   

*** 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Aksaray Sancağında Vâki’ Kuzât ve Nüvvâba Hüküm 

Mustafa zîde mecduhû ‘arz-ı hâl idüb mûmâ-ileyhin kapu kethüdâsı olduğu livâ-i 

mezbûr mutasarrıfı Seyyid Mustafa dame ikbaluhû sefer-i hümâyûnumda olmak 

maksadıyla liva-i mezkûra bundan akdem tarafından livâ-i mezbûr mütesellim nasb 

olunan Seyyid el-Hâcc Abdullah nâm kimesnenin ahâlî ve re‘âyâ ba‘zı şerîr 

hareketlerinden nâşî mütesellimlikden ‘azl ve ref‘i münâsib olundukta mezkûr ‘azl ve 

yerine re‘âyâ perver ve mütesellimlik uhdesinde gelmeğe sahib-i iktidâr ( ) zîde 

kadrihûya liva-i mezbûr mütesellimliği nasb ve ta‘yîn olunduğun bildürüb siz ki mûmâ-

ileyhsiz livâ-i mezbûr mütesellimliğini mûmâ-ileyhe zabt û rabt ve mûmâ-ileyhe âid 

olan her ne ise tam tahakkûk ve defter mûcibince ahz û kabz itdirilüb mütesellimin 

umûrlarına âharı bir dürlü dahl û ta‘arruz itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.    

                                                                  Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155  

*** 
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Sahife No : 28 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Kayseriyye Monlasına ve ( ) ve ( ) Kâdîlarına ve Konya 

Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsında Erkilet nâm karye sâkînleriden Terir nâm zımmî gelüb 

bunun karye-i mezbûr sâkînlerinden Mesabat nâm bikr-i balîğ tasarruflarına “...” üzere 

rızâsıyla bundan akdem kendüye akd-i nikâh itdirdüb ve mezbûr içûn bir mikdâr akça 

dahi harc ve sarf idüb zevce-i menkûhası mezbûreye teklif itmeyüb dahl olunmak îcâb 

itmez iken yine karye-i mezbûr sâkînlerinden olub şekâvet ile meşhûr mütegallibeden 

Mehab nâm zımmî kendü halinde olmayub buna ‘arz ve adevân itmeğle mücerred icrâ-

yı ‘arz içûn bu ticâret tarîkiyle diyâr-ı âharda iken zevce-i menkûhası mezbûreyi cebren 

ahz ve kendüye nikâh itdirdüb gadr-ı külli eyledügi ve mezbûr hâlâ taht-ı hükümet ve 

kazânızda mürûr ve ubûr üzere olduğun bildürüb bu da‘vâ mahalli şer‘le görilüb 

menkûhası mezbûr buna alıvirilüb bir dürlü ta‘allül ve muhâlefet itdirülmeyüb icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylemeğin şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.                                                                             

Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 28 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Ilgun Kâdîsına Hüküm ki 

Zeliha ve ( ) ve ( ) nâm hatunlar gelüb bunların bâbâları Seyyid İbrahim nâm 

kimesne medîne-i Ilgun kazâsında sâkîn Ilgun voyvodası Abdulbaki nâm kimesne 

zimmetinde bin yüz elli ( ) senesinde yedi yüz otuz altı guruş alacak hakkı olmağla 

almadığı bâbâları mezkûr fevt olub meblâğ-ı merkûm ‘ırs-i şer ‘le bunlara intikâl 

itmeğle bunlar dahi defa‘atle taleb eylediklerinde virmekde ta‘allül ve muhâlefet ve ital-

i hak ve gadr murad eyledügi ve bu bâbda yedinde hüccet-i şer‘iyyeleri olduğın bildürüb 

mûcibince şer‘le görilüb alıvirilüb ta‘allül ve muhâlefet itdirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 



 142 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek 

içûn yazılmışdır.                                                                   

                                                                                            Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 28 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Kırşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Kırşehri sâkînlerinden ‘ûlemâdan İbrahim zîde ilmehû gelüb Kırşehri sancağında 

Günyüzi nâhiyesinde Çakır nâm karyenin defter-i hâkânîde mâlikânesi mülk-i âhara ve 

mahdâd dîvânisi mîrlivâ-i Kırşehri hassı mülhakâtından ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi ‘ 

mezra‘-i Çakır ağıl nâm-ı diger Dügül Ören “...” zirâ‘at iderler deyû defter-i hâkânîde 

mukayyıd mezra‘-i İnek(?) dahi mâlikânesi mülk-i âhara mahdûd mâlikâneye mutasarrıf 

olanlar sefer-i hümâyûnda vâki‘ oldukça bir cebelü eşeriz ve Kırşehri nâhiyesinde 

Harasakor(?) nâm-ı diger Şar nâm karyenin dahi bazı mâlikânesi mülk-i âhara mahdûd 

ve “...” ve kânûn âhar vakıfha ma Kırşehri ve vakf-ı zâviye-i âhar Ören vakf-ı zâviyeyi 

‘Âşık Pâşâ dîvâni tîmâr olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve müteveffâ-i mezkûr 

âhara mahdûd zikr olunan Çakırya ve Çakır Ağıl nâm karye ve mezra-i mâlikâne ile 

Harsakor(?) nâm karyede olan mâlikâne hissesin zâviye hıdmet(?)  zâviyedârlıklara şart 

ve ta‘yîn ve mûmâ-ileyh hâlâ berât-ı şerîfimle zâviyedâr olub dahl îcâb itmez iken 

margizkir Çakırya ve Çakır ağıl nâm karye ve mezra‘nın dîvânilerine mutasarrıf olanlar 

deyû anı tarîk-i ced olan anın mahsûl ve rüsûmu kânûn ve defter mûcibince ahz û kabza 

kanâat itmeyüb hilâf-ı defter-i hâkânî mâlikâne tarafına âid olan mahsûlüne müdâhale 

ve te‘âddî eylediklerinden mâ-âdâ ‘Âşık Pâşâ dahi Ören zâviyesin zâviyedârları 

Marsakor(?) karyesinde mâlikâne tarafına âid olan mahsûlüne Aşık Pâşâ dahi Ören 

zâviyesine isâbet iden hisselerin almağa kanâat itmeyüb âhar mahdûd vakf tarafına ‘âid 

olan kânûn mâlikâne mahsûlüne fuzûlî müdâhale ve ahz û kabzına muhâlefet ve te‘âddî 

eylediklerin bildürüb defter-i hâkânî mûcibince ‘amel olunub hilâf-ı defter-i hâkânî ol-

vechile olan müdâhale ve te‘addileri men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ ve defterhâne-i  ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassâla ve defter-i evkâfa müracâ‘at olundukta Kırşehri nâhiyesine tâbi‘ bin akça 
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yazu ile an karye-i Çakır ve beş yüz toksan dört akça yazu ile mezra‘-i Çakırya nâm-ı 

diger Dügül Ören mülk-i âhara mahdûd ber-mûceb-i defter-i âtik kâh mülkiyeti ve kâh 

tevlîyeti tîmâr deyû da‘vâ olunub fazl olunmadı mâlikâneye mutasarrıf olanlar sefer-i 

hümâyûn vâki‘ oldukça bir cebelü eşdirir deyû mukayyed der-âtik deyû defter-i evkâfda 

muharrîr kalemiyle tahrîr ve Günyüzi nâhiyesine tâbi ‘ yigirmi tokuz nefer re’âyâ ve on 

bir zemîn ve hâsıl-ı dîvani gendüm ve şa’îr yekün ma gayri iki bin yedi yüz toksan iki 

ve mâlikâne gendüm ve şa’îr ve gayri yekün ma gayri bin akça yazular ile karye-i Çakır 

mâlikane-i mülk-i âhara mahdûd ve “...” deyû defter-i mufassala muharrîr kalemiyle 

tahrîr ve defter-i icmâlde dîvâni yazusu olan iki bin yedi yüz toksan iki akçası yine 

nâhiye-i Arslan “...” nâm karye ile bir görilüb mîrlivâ-yı Kırşehri hass-ı mülhakâtından 

olunmak üzere tahrîr ve yine Kırşehri nâhiyesine tâbi‘ yigirmi tokuz nefer re‘âyâ ile 

karye-i Harsakor(?) nâm-ı diger Şar kânûnu mâlikâne mülk-i âhara mahdûd ve “...” ve 

kânûn âhar vakf câmii Kırşehri ve vakf-ı zâviye-i âhar Ören vakf-ı zâviye-i Aşık Pâşâ 

dîvâni tîmâr hâsıl-ı dîvâni gendüm ve şa’îr ve gayri yekün ma gayri bin akça ve kânûn 

mâlikâne mülki mahdûd “...” ve kânûn-ı âhar ve vakf-ı zâviye-i âhar Ören ve zâviye-i 

Aşık Pâşâ ve câmi-i şerîf gendüm ve şa‘îr ve gayri yekün ma gayri yedi yüz akça 

yazular ve tahtına cihet-i mülk-i âhara mahdûd ve “...” ve kânûn-ı mülki cihet-i vakf-ı  

Aşık Pâşâ ve cihet-i vakf-ı zâviye-i âhar Ören ve cihet-i vakf-ı câmi-i şerîf temessükleri 

görüldügi ecilden mevkufu üzerine yazılmışdır deyû mukayyed der-defter-i ‘âtik deyû 

ol-dahi defter-i mufassâlâ muharrîr kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde bin akça dîvâni 

yazusu “...” mahallât deyû bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun yüz yetmiş akçası tezkîre ile 

Ali ve dört yüz on beş akçası Hasan ol-mikdâr akçası dahi Yusuf bin Ali’nindir hass-

ı(?) tezkîreleri ile üzerlerinde ve yine Günyüzi nâhiyesine tâbi‘ mezra‘-i Çakır ağıl nâm-

ı diger Dügül Ören  “...” zirâ‘at iderler hâsıl-ı dîvâni gendüm ve şa’îr ve gayri yekün ma 

gayri altı yüz yigirmi iki akça yazu ve mâlikâne temessügi görülmedi gendüm ve şa’îr 

ve gayri yekün beş yüz toksan dört akça yazu defter-i âtikde mülk-i kayd “... “ mülkiyeti 

fermân-ı ‘âlîşânım mevkufdur deyû ol-dahi defter-i mufassâla muharrîr kalemiyle tahrîr 

ve defter-i icmâlde dîvâni yazusu altı yüz yigirmi iki akça müstakil mahsûlat deyû bir 

icmâl ve icmâl-i mezbûr defter-i hâkânîde mestûr olduğu üzere kimesnenin der-

tasarrufu olmamağın ber-mûceb-i defter-i hâkânîde zikr olunan kurâ ve mezra‘nın 

dîvâni tarafları başka ve mâlikâne tarafları dahi başka olmağla mâlikâne 

mutasarrıflarının yedlerinde olan vakfiye-i ma‘mûl baha virenler mûcibince hisselerine 
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isâbet ideni zabt itmeleri iktizâ‘ eyledügi bi’l-fi‘l defter emîni olan Halil Şerîf dame 

mecduhû ‘arz itmeğin defter emîni ‘arzı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır. 

                       Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155   

*** 

Sahife No : 29 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 (10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Niğde sâkînlerinden Abdülkerim nâm kimesne ‘arz-ı hâl idüb bunun bâbâsı ( ) 

nâm kimesne bin yüz elli ( ) senesinde fevt oldukta emvâl ve eşyâ‘sı ‘ırs-i şer‘le ve 

Niğde kazâsı toprağında vâki‘ tasarrufında olan ma‘lûmü’l-hudûd yerler dahi 

muhannen(?) buna ve diğer karındaşları ( ) ve ( ) nâm kimesnelere intikâl itmeğle 

muhallefât-ı merkûm taraf-ı şer‘le kısmet ‘âdeti ile iltizâm ve herkes hisse-i sabıkasın 

ahz û kabz ve arâzîlerin dahi hisselerine ifrâz ve müstakilen zabt ve herkes istimâ‘-i 

hakk idüb hukûku da‘vâsında kimesnenin hissesin takrîr ve gabn-ı fahîş olmayub bir 

vechile dahl îcâb itmez iken karındaşları mezkûrlar fevt olmarıyla evlâdların zuhûr ve 

ashâb-ı a’râzdan bazı kimesnelerin tahrik ve alakası şirrete salîk ve bâbâlarımız 

müteveffâ-i mezkûrların hisseleri takrîr ve gabn-ı fahîş bâki olmağla mücerred ve 

taksîm itdiririz deyû hilâf-ı şer‘ ve kânûn te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmadığın ve bu 

bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi 

mûcibince ‘amel olunub hilâf-ı şer‘ ve kânûn te‘âddî itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn emr-i şerîfim yazılmışdır.     

                 

                                                                                         Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 29 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 (10–20 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm 

Senki Kayseriyye kâdîsı mevlânâ el-Hâcc Ahmed Efendi zîde fazlihûsun mektûb 

gönderüb medîne-i Kayseriyye’de vâki‘ Sultan kâdî evkâfından “...” mevkînde vâki‘ 

“...” mescid-i şerîfinin bi’l-fi‘l tevlîyeti üzere cüzhânı es-Seyyid Mehmed zîde salahû 

meclîs-i şer‘a varub mûmâ-ileyhin mütevellîsi olduğu mescid-i şerîfin defter-i hâkânî ve 

vakfiye-i ma‘mûl bâhâsından mukayyed karyelerine kazâ-yı mezbûra tâbi‘ ( ) nâm 

karye toprağında vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd iki kıt‘a tarlaların ‘öşr ve resmini kadîmü’l- 

eyyâmdan berü taraf-ı vakfa edâ idegeldikleri da‘vâ medîne-i mezbûrda medfûn nazâr 

olunan mukayyed Şeyh İbrahim tevabî‘-i karyesinde “...” mülhakâtından olub üç beş 

sene mikdârı mesa‘î tedrîs-i ulûm ile meşgul iken bu sene-i mübârekede Kayseriyye 

sancağı mülhakâtından ( ) nâm kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve edâ-yı birle mîrlivâ-i 

Kayseriyye karyelerinin civarında vâki‘ ( ) nâm karye toprağında ‘öşr ve resmini alırum 

deyû hilâf-ı defter-i hâkânî ve mugâyir-i vakf-ı ma‘mûl bâhâsına nice dürlü rencîde-i 

hıdmet ile vakfa gadr murad itmeğle mezkûrın hilâf-ı müdâhale ve mugâyir-i vakf-ı 

ma‘mûl bâhâ ol-vechile zâhîr olan müdâhale ve te‘âddîsi men‘ ü def‘ ve ol-yerlerin ‘öşr 

ve resmi kadîmü’t-tarîk ve mezbûra ahz û kabz itdirilmek bâbında vâki‘ hale hükm-i 

hümâyûnum verilmek ricâsına bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden kânûn üzere ‘amel 

oluna deyû yazılmışdır.           

                                                                                         Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 29 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kâdîsına ve Aksaray Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Konya kazâsı nâ’ibi mevlânâ Süleyman zîde ilmehû südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb Aksaray’da vâki‘ İncirlü medresesinin ber-vech-i iştirâk berât-ı şerîfimle 

müderrisleri olan Ahmed ve karındaşı es-Seyyid Feyzullah zîde ilmehûma meclîs-i şer‘a 
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varub Aksaray sancağında Olur-ili (?) nâhiyesinde hâsıl mâlikâne karye-i Örge ve 

Akhisar ve Yazı ve Bağluh(?) nâm karyeler defter-i hâkânîde medrese-i mezbûr vakf-ı 

mülhakâtından ve tahtında el-tasarruf bade’l dükkân vazîfe-i medrese-i merkûm yigirmi 

beş ve vazîfe-i külliye-i ulûm fî yevm beş ve vazîfe-i tevlîyet ve cibâyet fî yevm iki 

deyû defter-i evkâfda muharrîr kalemiyle tahrîr ve kurâ-yı merkûmdan senede hâsıl olan 

aşar ve rüsûm kadîmü’l-eyyâmdan ili tasarruf iden sihâm itibariyle otuz iki sehimden 

yigirmi beş sehimi medrese-i vakf-ı sehim talebe-i ulum ile sehim tevlîyeti ta‘yîn ve 

“...” berü mütevellî ile “...”mezkûr “...” ele gelüb ve elli bir sene mukaddem istihlâkı(?) 

ile nizâ‘ ve terafi-i şer‘ oldukda “...” sabıkadan berü sihâmı itibarı ele geldügi cem‘-i 

kesr sehimlerine sabît ve hüccet-i şer‘iyye virilüb ve olhüccet-i şer‘iyye ba-fermân-ı ‘âli 

defterhâne-i ‘amiremde mahfûz kadîmü’l-eyyâmdan berû “...” “...” cari olduğu vech 

üzere ta‘yîn ve istihlâk(?) medreselerinde Şehabeddin Efendi ve Tîmârlı Ali Efendi ve 

Halil Efendi ve Fazıl Ahmed dimekle ma‘rûf ve sâ’irleri taraflarından dahi bu minvâl 

üzere “...” ve ahz û kabz ve kabzları içûn iki “...” olub ber-vech-i ziyâde aldıkları 

yoğken hâlâ vakf-ı mezbûra mütevellî olan Osman nâm kimesne vakf-ı mezbûr 

karyelerini kadîm-i mugâyir altı yüz guruşa “...” ve mûmâ-ileyhi “...” akça tekâlîfî ile 

gadra sai‘ ve talebe-i ulûm dahi ba‘zı vakfa bir sene virmeyüb gadr-ı küllî itmeğle fi 

ma‘ ba‘d vakf-ı mezbûr kurâsından ‘ala fi kemâl-i kadîm ber-mûcebi hüccet-i şer‘iyye 

ve fetâvâ-yı münîf ber-minvâl-i muharrîr birbirlerine taksîm itdirilmek içûn ‘arz 

olunmasın istid‘â ve hakiki hâl bazı müselmana bade’t-tahsis ve on beş tarihi mevlânâ-

yı mûmâ-ileyhe tegallüben mâlum olmağla müderris-i mezkûranın istid‘âlarına 

müteallik emr-i şerîfim virülmek ricâsına Konya nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh ile ve 

senki Aksaray nâ’ibi mevlânâ Abdulkerim zîde ilmehûsun ‘arz ve defterhâne-i 

‘amiremde mahfûz olan defter-i evkâfa müracâ‘at olundukta Olur-ili nâhiyesine tâbi‘ 

hâsıl-ı an ‘öşr-i gallât ve bağçe ve bostan ve “...” resm-i asiyab bin dört yüz toksan akça 

yazar karye-i Bağluh cemâ‘ati “...” kadîm-i zirâ‘at ider yekün ma gayri on tokuz bin üç 

yüz akça yazularına el-tasarruf bade’l rikab talebe-i medrese fî yevm yigirmi beş akça 

ve vazîfe-i talebe-i ulûm fî yevm beş akça ve vazîfe-i tevlîyet-i cibâiyet fî yevmî iki 

akça ile vakf-ı medrese-i İncirlü der-nefs-i Aksaray deyû defter-i evkâfda muharrîr 

kalemiyle ve kura-i mezbûrdan senede hâsıl olan aşar-ı şer‘iyye ve rüsûm-ı ‘örfiyeden 

otuz iki sehimden yigirmi beş sehim müderrise ve beş sehim talebe-i ulûma ve iki sehim 

mütevellîye ta‘yîn ve mutasarrıf olan minvâlî üzerine gelmişdir deyû “...” berü sihâm-ı 
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mezkûreye itibâr ile ele geldügi şahâdet olunmağla sihâm-ı mezkûreye itibaren hükm-i 

birle yüz beş akça yazar tahtına virülen hüccet ve defter-i hâkânîde mestûr olduğu üzere 

elli beş senesi cemâziye’l-ahiresinde ba-fermân-ı ‘âlî defterhâne-i ‘amiremde hıfz 

olunduğu bi’l-fi‘l defter emîni Seyyid Halil Şerif dame mecduhû ‘arz ve ber-minvâl-i 

meşrûh Konya nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh ile senki Aksaray nâ’ibi mevlânâ-yı 

mûmâ-ileyhsin başka başka ‘arz eyledügin bi’l-fi‘l re’îsü‘l-küttâbım Mehmed Ragıb 

dame mecduhû i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.   

    Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155   

*** 
Sahife No : 30 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Bor ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Ali nâm kimesne gelüb Viranşehir kazâsına tâbi‘ Sarı nâm karye sâkînlerinden 

bunun bâbâsı Mustafa nâm kimesne kendü halinde arâzîyle mukayyed olub hilâf-ı şer‘i 

şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi yoğken Bor kazâsına tâbi‘( ) nâm karye sâkînlerinden 

zümre-i eşkıyâdan Taşlu oğlı ( ) nâm kimesne bâbâsı mezbûrı bin yüz elli ( ) senesinde 

ahz ve hilâf-ı şer‘i şerîf darb-ı şerir ile darb ve mecrûh ve üzerinde mevcûd olan üç yüz 

guruşu mütecâviz nukûd akçasını ve vasıtalı (?) bir re’s at ve sâ’ir eşyâsını ahz û gasb 

eyledikden mâ-âdâ bâbâsı mezbûr ol-darbdan haiz fevt olub ziyâde gadr ve şekâvet 

eyledügin bildürüb şer‘le görilüb mezbûrın gasb ve garez eyledügi ol-mikdâr guruş 

akçası ve bir vasıtalı(?) atı vesâ’ir eşyâsı alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledigi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

            Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 30 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B Sene (1)155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm  

Medîne-i Kayseriyyede vâki‘ müteveffâ Mahmud Kâdî evkafının evlâdiyet ve 

meşrûta üzere tasarrufı tevlîyetine bi’l-fi‘l berât-ı şerîfimle mutasarrıf olan sadât-ı 
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kirâmdan es-Seyyid el-Hâcc Mahmud bin es-Seyyid Takiüddin zîde şerifehu gelüb 

medîne-i mezbûrda vâki‘ evkaf-ı mezbûr mütevellîsinin hassı olan arâzîye ber-mûceb-i 

şart-ı vâkıf ihtimam itibariyle evlâd-ı vakfa tevzî ve her bir hassı ahz û kabz ider iken 

bundan akdem medîne-i vâki‘ hıdmetinde vakf-ı mezkûr muzâfâtından ta‘cîz ve remîde 

iktiza iden mahallerini tevlîyet hasebiyle dükkân-ı mezkûr müstecirlerine ahz eyledügi 

âharına da‘vâ ve ba‘zı kimesnelerden istikrâz eyledügi iki bin guruş ile ma‘rifet-i şer‘le 

tacîz ve tecrîm eyledikden sonra vakf-ı mezbûr tevlîyetine tasarruf üzere mutasarrıf olan 

es-Seyyid Mehmed ve karındaşı es-Seyyid Ali ibn-i es-Seyyid Mehmed’in ve karındaşı 

oğlı es-Seyyid İbrahim ibn-i es-Seyyid Mustafa nâm kimesneler ile olan vakıfda es-

Seyyid Sadullah ve es-Seyyid Ali bin es-Seyyid el-Hâcc Vahab es-Seyyid Mehmed 

veled-i Mustafa ve es-Seyyid İbrahim nâm kimesnelerden mukaddemâ dükkân-ı 

mezbûrı tacîz ve tecrim içûn istikrâz meblâğ-ı mezbûrı iltizâma virmek içûn dürlü dürlü 

tezvirata sülûk ve şerîr zimmetinde âhardan vakfa vazifemiz virün deyû iddiâ‘ “...” 

müsamaha şart ve husûs üzere birbirlerinin zimmetleri ibrâ‘ ve hıfz-ı birle kabilü’ş-

şer‘den yedine hüccet-i şer‘iyye ve ol-makule murâfa‘a-i şer‘le görilüb fazl olunub kat‘i 

nizâ‘ ve fazl-ı husûs ve ibrâdan birle kabilü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virülen da‘vânın 

tekrâr istimâ‘ı memnûken mezkûrlar ol-hüccet-i şer‘iyye mugâyir tekrâr müdâhale ve 

murâfa‘aları hüccet-i şer‘iyye üzere bir def‘a ‘arz olunmuşken mezbûrlar yine memnû‘ 

olmayub hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir hüccet-i şer‘iyye ol-vechile müdâhale ve 

te‘âddîden hâlî olmadıkların bildirüb hüccet-i şer‘iyye mucîbince ‘amel olunub 

mezkûrların hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ol-vechile zâhîr olan 

müdâhale ve te‘âddîleri men‘ ve murâfa‘a olunmamak bâbında hükm-i hümâyûnum rîcâ 

eylemeğin şer‘le görile deyû emr-i şerîfim yazılmışdır.    

Fî Evâsıt-ı B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 30 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene 1155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

İnce Mehmed nâm kimesne südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb kazâ-yı mezbûrda 

vâki’ Talas mukâta‘ası mâlından olmak üzere yevm-i dört akça vazîfeye berât-ı 
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şerîfimle mutasarrıf olub yedinde olan berâtı mûcibince müstahak olduğu vazîfesin 

kazâ-yı mezbûrda sâkîn mukâta‘a-i mezbûrun emîni olan ( ) nâm kimesneden taleb 

eyledikde dürlü illet ve bahâne ile iki seneden berü müstahâk olduğu vazîfesin 

virmeyüb zimmetinde kaldığun bildürüb şer‘le görilüb berâtı mucibine müstahâk olduğu 

vazîfesin mezkûrun zimmetinde şer‘le tevcih iden hakkı tahsîl olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin cedîd berâtı mûcibince şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                                              Fî Evâhir-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 30 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B Sene 1155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

( ) Kâdîsına ve İshaklu Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki nâ’ib-i mûmâ-ileyh el-Hâcc ‘Ali zîde ilmehûsun südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb İshaklu kazâsında Yakub Ağa ve Abdurrahim dimekle ma‘rûf kimesneler 

meclîs-i şer‘a varub İshaklu kazâsına tâbi‘ mezra‘-i Karamekkar(?) ve Taşluca nâm 

muhidde olan Göl “...” vâki‘ “...” emlâki ve on iki sehîm aşâr olub on sehimine cedleri 

Ahmed Ağa ve iki sehîmine Tuğun (?)‘Ömer ve Çoban Veli nâm kimesneler mülkiyet 

üzere mutasarrıflar iken zikr olunan iki sehim dahi mezbûr Ahmed iştirâ‘ ve hissesine 

mutasarrıf mezbûr “...” bâbâları Hasan Ağa zabt itdirdügi fevtinden sonra ‘ırs-i şer‘le 

mezbûrlara intikal ve mezbûrlar dahi mülkiyet üzere zabt ve zira‘ olunan arâzînin 

‘öşrünü edâya razı olub dahl îcâb itmez iken mezra‘-i mezbûr mutasarrıfı dergâh-ı 

muâllâm çâvûşlarından Süleyman çâvûş zikr olunan bi’l kadr-i da‘vânın arâzînin 

‘öşrünü almağa kanâat itmeyüb ze‘âmet-i aklâmından yeri zabt iderim deyû hilâf-ı 

kânûn müdâhale ve bundan akdem defter emîni ‘arzıyla sâdır olan emr-i şerîfim 

mucîbince mahalli berây-ı ‘aliyye üzerinde vukûfu olan ba‘zı kimesnelerden tefahhus ve 

yedlerinde olan âtik hüccetleri ibrâz ve cem‘i gafîr ve cem‘i kesîreleri dahi salifü’z-zikr 

bilâ-da‘vânın bağıdır mezbûrlar mülkiyeti üzere mutasarrıf oldıkları ale’t-tarîki şehâde 

“...”cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb ve mucîbince tekrâr emr-i şerîfim sâdır 

olub bilâ-nizâ‘ zabt ve zira‘ olunan ve ‘öşrünü edâ eylemişler iken yüz elli dört 

senesinde Akşehir â‘yânından mültezim olan kimesneler zuhûr ile ısdâr itdürdigi emr ile 

yine müdâhale ve zabt murad itmeğle husûs-ı mezbûr kazâ-yı mezbûrın ‘ûlemâ ve 
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sülehâ ve sa‘ir re‘âyâsından istifâ olundukda zikr olunan bilâ-da‘vânın bağça cedd-i 

mezkûrun mülkiyeti üzere mutasarrıflar olub mezbûr Süleyman çâvûşun nizâ‘-ı bi-vech 

olduğu ale’t-tarîki şehâde haber virmeleriyle yedlerinde olan senedâtları mucîbince 

mezbûrana zabt itdirilüb mezbûr Süleymanın müdâhalesi men‘ û def‘ olunmak bâbında 

vâki‘ hale hükm-i hümâyûnum virilmek rîcâsına bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden 

defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala mürâcâ‘at olundukda Akşehir nâhiyesine tâbi‘ mezra‘-i Karamekkar(?) ve 

Taşluca ve bila-da‘vânın vesair karye hâsıl-ı an ‘öşri vireler deyû bin yüz akça yazu ile 

defter-i mufassâla muharrîr kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde yazı-ı mezbûr ile mezra-

i Karamekkar(?) ve Taşluca ve “...” tâbi‘ İshaklu deyû tahrîr ve Akşehir nâhiyesine tâbi‘ 

Bozdoğan nâm karye ile bir görilüb on bin akça yer icmâl ve tamamen dergâh-ı 

mu‘âllâm çâvûşlarından Süleyman çâvûşun terekesi ile kaydına olmağla bilâ-tahrîr 

olunduğu vechile bilâ-da‘vânın mülkiyeti husûsuna sizleri mücahiye mahallinde 

ma‘rifet-i şer‘le kayd virülmek üzere emr-i şerîfim sudûrı bâbında bi’l-fi‘l defter emîni 

olan Halil Şerif dame mecduhû ‘arz itmeğin ‘arz-ı mucîbince mahallinde şer‘le 

görilmek içûn yazılmışdır.      

Fî Evâhir-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 31 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Turgud Kâdîsına Eski il Hassı Voyvodası ( ) Zîde Mecduhûya Hüküm 

Hâlâ Belgrad muhafızı olan vezîrim Pir el-Hâcc Mustafa edâmâllahû te’âlâ 

iclalehû südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl gönderüb vezîr-i müşârün-ileyhin ber-vech-i 

mâlikâne uhdesinde olan Espkeşan hassı mülhakâtından kazâ-yı mezbûrda Kuzviran 

nâm karye sâkînlerinden Tuna oğlı Hüseyin ve karındaşı ve Natkâr karyesinden Deli 

Bektaş nâm kimesneler kendü hallerinde olmayub eşkıyâdan olmarıyla bin yüz elli ( ) 

senesinde bir mikdâr tüfenkendaz eşkıyâyı başlarına cem‘ ve mahkeme-i şerîfe 

mahkemeye bıçak ile hücûm ve mâl-ı mukâta‘adan mahsûli beş bin guruş dahi gasb ve 

garet ve vâki‘ hâl taraf-ı şer‘den i‘lâm olunmağla mezkûrların gasb ve garet eyledikleri 

mâl-ı mirî kendülerden tamamen tahsîl olunmak bâbında siz ki mevlânâ ve voyvoda-yı 
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mûmâ-ileyhimasız size hitâben emr-i şerîfim sudûrunu istid‘â-‘arz itmeğin vech-i 

meşrûh üzere şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                                                   

                                                                                            Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 31 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı B Sene 1155 ( 10–20 Eylül 1742) 

 

Turgud Kâdîsına Eski-il Hassı Voyvodasına Hüküm 

Kazâ-yı mezbûr ahâlîsi gelüb kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Kuzviran nâm karye 

sâkînlerinden Tuna oğlı Hüseyin nâm kimesne zimmetinde bin yüz elli iki senesinden 

berü ber-mûceb-i hüccet-i şer‘iyye beş bin guruş hukûku meseleleri olub taleb 

eylediklerinde mezkûr mütegallibeden olmağla edâ itmeyüb zimmetinde kaldığun 

bildürüb alıvirülmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzere 

şer‘le görilmek içûn yazılmışdır.                                 

      Fî Evâsıt-ı B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 31 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

   

Aksaray Kazâsı Nâ’ibine Hüküm 

Senki Aksaray kazâsı nâ’ibi mevlânâ Şeyh Mustafa zîde ilmehûsun mektûb 

gönderüb Aksaray kazâsı ahâlîsi meclîs-i şer‘a varub imdâd-ı seferîye ve hazerîyeden 

muaf ve gayr-i mu‘af müsavi iken medîne-i Aksaray’da sâkîn askeri tâ’ifesi ve sadât-ı 

kirâm birbirlerine ve tasarruflarında hâne-i avârız ve tekâlif ve îcâb ider emlâk ve 

arâzîlerinin imdâd-ı seferîye ve hazerîyeden lâzım gelen hisselerini virmediklerinden 

mâ-âdâ mücerred celb-i mâl içûn vergüden alâkası olmayan kimesneleri dahi kethüdâ 

yeri ve sipâh ihtiyârları itdirdüb ve dürlü dürlü bahâneler ile tekâlîften hisse 

virdirmeyüb bu vechile emr-i şerîfim ile vaz‘ olan tekâlîfin tahsîlini men‘ ve nizâm-ı 

memleket de ihtilale bais olmarıyla ol-makûle sipâh ve yeniçeri ve kuloğulları ve sadât-ı 

kirâm ve bi’l-cümle tevâif-i askeriyenin tekâlîf îcâb ider emlâk ve yerler içûn seferi ve 
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hazerîyeden hisselerine isâbet ideni cem‘ ve tahsîl ahâlî-i kazâ ile ma‘an edâ itdirilmek 

bâbında hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs sen ‘arz ve kazâ-yı 

mezbûrun yüz altmış altı aded ve ref‘i avârız hânesi olduğu ve avârız hânesine bağlu 

emlâk ve arâzîye mutasarrıf olan gerek askerî ve gerek gayri olsun avârız vesâ’ir emr-i 

şerîfimle vâki‘ olan bi’l-cümle tekâlîfden tahammüllerine göre ma‘rifet-i şer‘le 

hisselerine düşen imdâd-ı seferîye ve hazerîyeden mu‘af ve gayrî mu‘af dâhil olmak 

şurutu seferîyeden olduğundan dîvân-ı hümâyûnumda mahfûz olan seferîye tertibi 

defterlerinde mukayyed olunmağın şurûta mûcibince ‘amel olunmak içûn emr-i şerîfim 

tahrîri bâbında bi’l-fi‘l başdefterdarım ‘Ali dame uluvvuhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır. 

          Fî Evâhir-i B. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 31 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Tarih belirtilmeden iptal edilmiştir. 

 

Karaman Vâlîsine Turgud Kazâsı Nâ’ibine ve Eski il Hassı Voyvodası ve 

Konya Kal’ası Dizdarına Hüküm ki 

 Senki Turgud kazâsı nâ’ibi mevlânâ Ali zîde ilmehûsun mektûb gönderüb Turgud 

kazâsında vâki‘ Espkeşan mukâta‘ası re‘âyâlarının bundan akdem bilâ-fevt arz ve 

muhzır-ı birle fitne ve fesâdları zâhîr olan Tuna oğlı... (Hüküm iptal edilmiştir.) 

                                                               *** 

Sahife No : 31 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Seydişehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Senki Seydişehri kâdîsı mevlânâ Hacı Ali zîde fazlihûsun mektûb gönderüb 

medîne-i Seydişehri sükkânından Gelevir oğlı Has(?) Hüseyin beşe dimekle ma‘rûf 

kimesne meclîs-i şer‘a varub sabıka kazâ-yı mezbûrda nâ’ib olan Seyyid Osman Efendi 

dimekle ma‘rûf kimesne mücerred ve gasb ve tevlîyet-i edâ kasdıyla mezbûr Hüseyin 

içûn kendü halinde olub da’imâ ibadullah mâlına ve gasb-ı ta’arruz eyledikden gayrı 
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şerîr-i cem‘i-yet olub medîne-i mezbûra gelen kâdîlara icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyye 

itdirmeyüb ve vâki‘ olan umûr cihetinin tevlîyetine bais olmağla şer‘i hıdmeti ibadullah 

üzerlerine men‘ ü def‘  olunmak bâbında senki vezîr-i müşârün-ileyhsin sana hitâben 

emr-i şerîfim virilmek ricâsına nâ’ib-i mezbûr ‘arz ve mûcibince emr-i ‘âli ısdâr 

itdirdügi mezkûr Hüseyin’in mâlum olmağla keyfiyet-i ‘ûlemâ ve sülehâ ve cem‘i gafîr 

ahâlînden su’âl olundukta öteden berü hüsn-i haliyle mevsuf ve kendü haliyle meşgul ve 

arâzîsiyle mukayyed ve mukaddemâ çift olan mücerred ve gadr sevdâsıyla ifâde ve iftirâ 

ve bühtân-ı izan ve kezb-i cürm ve ashâb-ı a’râz “...” hilâf-ı şer‘i şerîf te‘âddî 

itdirilmemek bâbında varidü’l-mikdâr ‘arz itdirür deyû el-Hâcc ve i‘lâm itmeleriyle 

vâki‘ hale hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına mevlânâ-yı mûmâ-ileyh ‘arz eyledügin 

ecilden vech-i meşrûh üzere hilâf-ı şer‘i şerîf te’âddî itdirilmemek içûn yazılmışdır.        

                                                                                        Fî Evâhir-i B. Sene (1)155        

*** 

Sahife No : 32 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve “...”  ve İnsuyu ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Berât-ı hümâyûnum virilen dergâh-ı mu‘allâm müteferrikalarından Mehmed 

veled-i Abdurrahim zîde kadrihû gelüb Konya ve civar sancakların ve gayr-i yerlerinde 

Kelman(?) nâm karye ve gayriden altmış iki bin dört yüz otuz tokuz akça ze‘âmete 

berât-ı şerîfimle mutasarrıf olub ze‘âmeti mülhakâtından olub ve İnsuyu nâhiyesine tâbi 

bin iki yüz elli üç akça yazu ile karye-i Gönderlü(?) mukayyed ve ol diyarda üzerine 

“...” Tekir “...” ve Hatunsaray nâhiyesine tâbi‘ sekiz yüz akça yazu ile mezra‘-i Köyağıl 

deyû mukayyed ve ol-diyârda ise “...” Tosmahan deyû teslîm olunan karye ve mezra‘ 

müstakilen mûmâ-ileyhin kayd ve berâtına dâhil olub âharın alâkası olmayub bir vechile 

dahl olunmak îcâb itmez iken âhardan Arab Halil dimekle ma‘rûf kimesne sabıka alınan 

Köyağıl mezra‘sın ve Seyyid Mehmed nâm kimesne dahi kendü karyesin hilâf-ı defter-i 

hâkânî fuzûlî zabt ve mahsûl ve rüsûmunu tegallüben ahz û kabz idüb re‘âyâ mahsûlüne 

gadr eylediklerin bildürüb zikr olunan karye ve mezra‘ya ber-mûceb-i defter-i hâkânî 

müstakilen ze‘âmeti tarafından subaşıya zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu ahz û 

kabz itdirilüb mezkûr re‘âyâdan ve Seyyid Mehmed’in ve Seyyid Ahmed’in ber-vech-i 
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dahl û ta’arruz itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ ve defterhâne-i ‘amiremde 

mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassâla müracâ‘at olundukta 

İnsuyu nâhiyesine tâbi‘ yedi nefer re‘âyâ ve hâsıl-ı ‘öşr-i gallât ve salariye gendüm ve 

şa’îr yekün ma gayriha bin iki yüz elli üç akça yazar karye-i Gönderlü ve Hatun saray 

nâhiyesine tâbi‘ hâsıl-ı ‘öşrü gallât ve salariye gendüm ve şa’îr yekün ma gayriha sekiz 

yüz akça yazar mezra‘-i Köyağıl ki kurbu bila-cânib “...” müstecid “...” varınca ve tarîk-

i “...” berû “...” varınca idecek deyû dürlü “...” deyû defter-i mufassâla muharrîr 

kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde yine İnsuyu nâhiyesine tâbi‘ Üçhal nâm 

karye ve ma‘gayri yer görilüb sekiz yüz akça ze‘âmet deyû yer icmâl ve icmâl-i 

merkûm tamamen mûmâ-ileyhin ze‘âmeti mülhakâtından olduğun mestûr ve mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                                                                      

                                                                                        Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 32 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Turgud ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Erbâb-ı tîmârdan Seyyid İsmail veled-i Mahmud nâm sipâhî gelüb Konya 

sancağında Aladağ nâhiyesi Sami nâm karye ve gayriden on bir bin sekiz yüz akça 

tîmâra ber-vech-i tekaüd berât-ı şerîfimle mutasarrıf olub tîmârı mülhakâtından 

müşterekiyle kayd ve berâtına dahl Turgud nâhiyesinde “...” ve “...” nâm-ı diger Körlülü 

nâm karyeler ile “...” “...”süvari nâm mezraların âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb 

itmez iken Esirköy(?) mukâta’ası voyvodası olanlar zuhûr ve Ferişözü kazâsına tâbi‘ 

Yedikapı nâm karyeye haricden kayd olunan iki nefer Espkeşan re’âyâsının resmleri 

almağa kanâat itmeyüb hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i defter-i hâkânî müşterekiyle kayd ve 

berâtına dâhil haric ez-zikr kurâ ve mezra‘lar içûn kul “...” mukâta‘a-yı merkûm 

mülhakâtından olmak üzere fuzûlî müdâhale ve re‘âyâ ve toprak gadr deyû hilâf-ı 

defter-i hâkânîye nizâ‘dan hâlî olmadığun bildürüb hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i defter-i 

hâkânî mukâta’a-yı mezbûrda voyvodasının zâhîr olan müdâhale ve te‘âddîsi men‘ ü 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i  ‘amiremde mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassâla müracâ‘at olundukta Turgud 
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nâhiyesine tâbi‘ sekiz nefer re‘âyâ ve hâsılı tahtında gendüm ve şa’îr ve resm-i çift ve 

bennâk ve hınta yekün ma gayri altı yüz akça yazar karye-i “...” haric ez-defter ve beş 

nefer re‘âyâ ve hâsıl-ı tahtında gendüm ve şa’îr ve resm-i çift ve bennâk ve hınta yekün 

ma gayri üç yüz yigirmi akça yazar karye-i “...” nâm-ı diger Körlülü hâsılı an ‘öşrü 

gallât ve gayrı dört yüz akça yazu ile mezra‘-yı “...” kışlası der-civarı Örüye ve mezra‘-

yı Akağıl ve Döki ve Sogulgan köyi ve hâsıl-ı tahtında gendüm ve şa’îr yekün ma gayri 

dört yüz elli akça yazu ile mezra‘-ı Yedikapı Atçeken cemâ‘at-i mükerremede Bozarlı 

nâm tâ’ife zirâ‘at iderler deyû defter-i mufassâla muharrîr kalemiyle başka başka tahrîr 

ve defter-i icmâlde âhar karyeler ile bir görilüb üç bin altı yüz akça yer icmâl ve icmâl-i 

mezbûr Sami nâm karye ve gayriyle bir görilüb cem‘i yigirmi üç bin altı yüz akça 

zeâmetin “...”on bir bin sekiz yüz akçası mûmâ-ileyh Seyyid İsma‘il veled-i Mahmud ve 

bâkisi müştereki kaydına ve yüz kırk yedi tarihinde ba-fermân-ı ‘ali defterhâne-i 

‘amiremde mahfûz olunan ze‘âmet-i mukâta‘a-i Espkeşan defterinde der-karye-i 

Yedikapu tâbi‘ kazâ-yı Ferişözi nefer iki mezbûrlar haric tahrîr olmağla ba-fermân-ı ‘ali 

ber-vech-i iştirâk kayd olındı deyû Atlu(?)cemâ‘atinin yörükleri ile müşterekleridir deyû 

defter-i âtikde mukayyed olmağın kemâkan kayd olındı deyû defter-i hâkânîde mestûr 

olduğı üzere ol-dahi defter-i mezbûrda tahrîr olunmağın ber-mûceb-i defter-i hâkânîde 

tîmâr-ı mezbûra hâsıl kayd olunan salifü’z-zikr kurâ ve mezra‘ arâzîsinin Espkeşan 

tarafına alâkası olmamağla hâsıl olan aşârı ve tîmâr re‘âyâsının rüsûmâtı tîmâr 

tarafından zabt olunmak iktizâ‘ eyledügi defter emîni Halil Şerîf dame mecduhû ‘arz 

itmeğin ‘arzı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır. 

           Fî Evâhir-i B. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 32 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Konya Nâ’ibine Hüküm 

Aksaray kazâsı sâkînlerinden Hacı Hüseyin nâm kimesne gelüb bu kendü halinde 

olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi olmayub dahl olunmak îcâb itmez 

iken Aksaray kazâsından Hiros nâm kimesnenin da‘vâsıçûn bin yüz elli ( ) senesinde 

senki vezîr-i müşârün-ileyhsin tarafından buyruldı ile ta‘yîn olunan mübâşir Mehmed 
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ile hâlâ Konya kazâsında Pâşâ Ağa dimekle ma ‘rûf Hüseyin nâm kimesne Aksaray’a 

vardukda mezbûr Hüseyin hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın yigirmi yedi çift 

camusun almağla ve öküzlerin sürüb Konya’ya götürüb ziyâde gadr eyledügin bildürüb 

mezbûrın bi-gayri hakkın ahz eyledügi camusları kendüye tahsîl ve alıvirülmek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

           Fî Evâhir-i B. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene 1155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 
Karaman Vâlîsine Niğde ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Niğde mahallâtından Aknaz(?) mahallesi sâkînlerinden Abdurrahim nâm kimesne 

gelüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi olmayub üzerine 

şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken mahalle-i mezbûr sâkînlerinden Ömer ve 

Hüseyin nâm kimesneler birbirleriyle yekdil ve mezbûr Ömer mücerred celb-i mâl 

kasdıyla karındaşım mezbûr Hüseyin’in menkûhası Fatıma nâm hatunu katl-i şen‘-i 

kasdı itmişsin deyû bin yüz elli ( ) senesinde bağ arâzîsi tâbir olunur mıntıkada hilâf-ı 

şer‘i şerîf bunu darb-ı şerir ile darb eylediklerinden mâ-âdâ büzürk(?) bıçak ile sol elini 

dahi darb ve ol-darbdan üç aded parmakların mecrûh ve ‘amel mande idüb gadr 

eylediklerin ve tarafından bâbâsı Hacı Mehmed nâm kimesneyi vekîl eyledügi şeyhü’l-

islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb icrâ-yı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                   

                                                                                                    Fî Evâhir-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B Sene 1155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Niğde Kâdîsına ve Niğde Sancağı Mütesellimine Hüküm ki 

Abdülfettar(?) sâkîni Ebubekir zîde kadrihû gelüb Niğde kazâsı civârında vâki‘ 

“...” çiftliği ahâlîleri kazâ-yı mezbûr sâkînlerinden ba‘zı kimesneler fevt ve sâ’iren 

havâlîlerin hevadârları mahsuli zabt itmeyüb bunun Niğde kazâsı toprağında vâki‘ 
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mutasarrıf olduğu tarlaların ve sair mürır-ı ‘âmm iderse satulduğun bildürüb ve çekdirüb 

hükm sâdır ve sabık eylediklerin bildürüb mezbûrların ol-vechile zâhîr olan te‘addileri 

men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylemeğin hilâf-i şer‘i şerîf 

te‘addilerin men‘ olunmak içûn yazılmışdır.                                             

                                                                                           Fî Evâhir-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene 1155 (20–30 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ( ) Kâdîsına ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Sadât-ı kirâmdan Seyyid Hamid zîde şerîfehu gelüb bâbâsı Abdurrahman Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesne ile mukaddemâ şark seferine gitdiklerinde bâbâsı mezbûr 

şehâdeten fevt ve bunun dahi istirdâd müştereki ve edâsıyla şai‘ oldukda vâlîdesi ( ) 

nâm hatun bunun bâbâsı mezbûrun mâlından dört bin guruşluk nakd akçayı yine Konya 

sâkînlerinden Adanalı Mehmed dimekle ma‘rûf kimesneye emaneten vaz‘ itmeğle buna 

esir gelen(?) hilâf ve gelüb vâlidesi mezbûrenin emânete vaz‘ eyledügi dört bin guruşun 

merkûm Mehmed’den taleb eyledikde mezbûr havâlîsine tâbi‘ â‘yândan Çâvûşzâde 

Abdurrahman dimekle ma‘rûf kimesneye istinâden meblâğ-ı merkûmu tamamen 

virmeyüb ancak bin guruşun edâ itmeğle salih bedel deyû buna cebren ve kerhen 

yedinde bir tarîkle salih hücceti olub ol-vechile buna gadr-ı küllî itmeğle bundan akdem 

ta‘yîn olunan mübâşir ma’rifetiyle ihkâk-ı hakk iktidâr itdirdüginiz emr-i şerîfim 

murâfa‘a-i şer‘olduğunda meblâğ-ı mezkûr üzerinde sabît ve iki yüz elli guruş dahi edâ 

ve bâki beş buçuk kise akça zimmetinde iken mezbûr Mehmed fevt olmağla muhallefât 

ve eşyâsın yine Konya sâkînlerinden oğlı Hamid nâm kimesne ahz û kabz idüb meblâğ-ı 

mezbûru mezbûr Hamid’den taleb eyledikde ol-dahi havalisindeki eşkıyâdan Dayı 

Mehmed ile yekdil ve mücerred virmemek içûn dürlü dürlü hile ve tezvîrata sülûk ve 

edâda ta‘allül ve muhâlefet eyledügi ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan 

yedine fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb alıvirilüb ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim eyledügi ecilden yedinde olan fetâvâ-yı şerîfe 

mûcibince şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

            Fî Evâhir-i B. Sene 1155 
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Sahife No : 33 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına ve Kayseriyye Sancağı Mütesellimine Hüküm 

Senki Kayseriyye kâdîsı mevlânâ el-Hâcc Ahmed “...” zîde fazlihûsun cânib-i(?) 

Sivas şehri üzerine mebni Gürci Hisarı vakfının mütevellîsi ile Kayseriyye kazâsına 

tâbi‘ Çukur nâm karye ahâlîsi meclîs-i şer‘a varub karye-i mezbûr tevabi-i vakfı 

ze‘âmeti vakfa âharı dahlü şehr mezkûr üzere mebni Gürci Hisarı dimekle ma‘rûf 

hisarın tamir ve termîmi meşrûta olmağla karye-i mezkûrun vakf-ı akarına mutasarrıf 

olan zü‘emâdan es-Seyyid Ali Ağa dimekle ma‘rûf kimesne me‘mûr olduğu sefer-i 

hümâyûnumda hüsnü aded de subaşı nasb eyledügi kazâ-yı mezbûr sâkînlerinden ( ) 

nâm kimesne dört beş nefer atlu ile bin yüz elli ( ) senesinde karye-i mezkûreye su’âl ve 

hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i kânûn mukayyed ve meccânen (?) ve sâ’ir hazireleri ahz 

eyledügi dahi kanâat itmeyüb ecânibden ba‘zıları bi-gayri hakkın ahz û habs ve cerime 

nâmıyla küll-i akçaların almağla vâki‘ olan aşar-ı şer‘iyye ve sâ’ir hukûk ve rüsûmları 

kânûn ve defter mûcibince tamamen edâ ve teslîm eyledikden sonra karye-i mezkûrede 

iktizâ‘ itmeyüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve kânûn mukaddemâ ve meccânen(?) ve sâ’ir hazire 

mutâlebesiyle te‘âddî ve rencîde itdirilmeyüb cerime nâmıyla bi-gayr-i hakkın aldığı 

“...” ve bade’l-ta‘yîn alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum verilmek ricâsına vâki‘ 

hali bi’l-iltimâs ‘arz eyledigin ecilden vech-i meşrûh üzere hilâf-ı şer‘ ve kânûn 

te‘âddîsi men‘ ve ihkâk-ı hakk oluna deyû yazılmışdır.     

               Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene 1155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsına ve Konya ve Sille Kazâları Nâ’iblerine 

Hüküm ki  

Senki Sille kazâsı nâ’ibi mevlânâ Mustafa zîde ilmehûsun südde-i sa‘âdetime 

mektûb gönderüb Sille kazâsına tâbi‘ Kara karyesi ahâlîsi meclîs-i şer‘a varub Sille 
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kazâsı sâkînlerinden Arslangazi oğlı Ali nâm kimesne kendü halinde olub bin yüz elli  ( 

) senesinden berü kazâ-yı mezbûr mutasarrıfı bi’l-fil‘l emr-i şerîfimle vâki‘ tekâliflerin 

mukayyıd(?) şer‘ üzere ve mugâyir olduğu ve bi-gayri hakkın kendüçün tekâlîf ve 

cerime nâmıyla on bin guruşdan mütecaviz emvâl ve eşyâları gasb ve ahz û kabz 

eyledikden mâ-âdâ yigirmi beş sene cem‘i dahi sebebiyle “...” eyledükde kimesneler 

nizâ‘ ve bunun emsâl-i zulm ve te‘âddîsinin nihâyeti olmayub ve mezkûr Seyyid Ali 

medîne-i mezkûrda ve kazâ “...” kadir üzere olmağla bir vechile mahallinde zâbit 

ma‘rifetiyle şer‘le görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i emr ü münîf ve bi-gayri hakkın 

kendü içûn zulmen alduğu akçaların ashâbına alıverililüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmeğin emrim 

yazılmışdır.  

                                                                                           Fî Evâhir-i B. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 34 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

( ) Kâdîsına Hüküm ki 

Niğde karyesinde Bor kazâsı ahâlîsinden iken bundan akdem vefâd iden Balıkçı 

oğlı el-Hâcc İbrahim nâm kimesnenin terekesin tahrîri husûsu sana tefahhus ve sipariş 

olunmuşdur gerektirki mütteki‘ ta‘yîn ve irsâl olunan çukadâr ma’rifetiyle tereke-i 

müteveffâ-i mezbûrı tahrîr ve terkîm ve beyne’l-verese vech-i şer‘ üzere tevzî ve taksîm 

ve esna-i tahrîrde ve yine verese-i beynlerinde vâki‘ olan da‘vâyı şer‘le istimâ ve fazl 

idüb rüsûmu avârızdan hâsıl olan meblâğ-ı defterî kassâm ile çukadâr-ı merkûm yediyle 

bu tarafa irsâl eyleyesin deyû bi‘l fi‘l Anatoli kâdîaskeri mevlânâ Boluluzâde es-Seyyid 

Mehmed Emin zîde fazlihûya mühürlü mektûb virilmeğle vech-i meşrûh üzere ‘amel 

olunmak içûn yazılmışdır.                             

                                                                                       Fî Evâhir-i B. Sene (1) 155  

*** 
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Sahife No : 34 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Ilgın Kâdîsına Hüküm ki 

Ilgun kazâsı sâkînlerinden Fazullah zîde kadrihû gelüb fi’l-asl Ilgun kazâsı 

sükkânından es-Seyyid Abdullah Efendi kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve bundan 

akdem bâbâm ( ) nâm kimesne fevt oldukdan naşi ol-vâkit diyar-ı âharda olmağla 

muhallefâtı sen ahz û kabz itmişsin deyû hilâf-ı şer‘ da‘vâya virülen ahz ve defterlerine 

müteallik hukûk-ı iddia ve bundan akdem mezbûrlar ile biz dahi murâfaa-i şer‘i şerîf 

olduklarında mezbûrun iddiası “...” ve mahsûs şirreti olduğu şer‘an zâhîr da‘vâ-i şer‘den 

bunun yedine iki kıta‘ hüccet-i şer‘iyye virilüb bu makule bir def‘a şer‘le görilüb fazl 

olunub icrâ-yı kânûn-ı birle cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb da‘vânın tekrâr 

istimâ‘-ı memnûken mezbûr kanâat itmeyüb tama-ı hamından nâşî mücerred celb-i mâl 

ve ısrâr kasdıyla havâlîsine tâbi‘ Sofi Mehmed dimekle mâ‘rûf kimesne ile yekdil ve 

havâlîsine tâbi‘ ehl-i ‘örfe istinaden hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye 

buna yine ol-vechile te‘âddî ve rencîde gadr sevdâsında olduğun bildürüb hüccet-i 

şer‘iyyeleri mûcibince ‘amel olunub mezkûrun hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i hüccet-i 

şer‘iyye bunun te‘âddî ve rencîde itdirülmeyüb te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

                                                                 Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 34 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene 1155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Talas nâm karye sâkînlerinden Parsam veled-i David 

nâm zımmî gelüb yine karye-i mezbûr ahâlîlerinden Karaman oğlı Aslan ve karındaşları 

Katya Bali ve Karabet ve Mardros ve oğlı Kirkor ve Hanik oğlı Delur ve karındaşı 

Kesper ve Sabuncı oğlı Vanil ve Umur oğlı Yani ve Toros ve mezbûr Vanil’in oğlı 

Hafir ve Şehil oğlı Bali ve Mihail oğlı Posok ve ( ) ve ( ) ve ( ) nâm zımmîler bin yüz 
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elli ( ) senesinde karye-i mezbûrun umûr ve husûsu ruid içûn bunı âsitâne-i sa‘âdetime 

gönderdiklerinde buna bin guruş ücret virmek üzere kavl ve yeri(?) memhûr temessük 

ve taraf-ı şer‘den yedine hüccet-i şer‘iyye virilmeğle şart er-rücû‘ emirlerine binaen 

umûrları ruid ve harc ve sarf ve kavl eyledügi meblâğ-ı mezkûru mesfûrlardan taleb 

eyledikde edâda ta‘allül ve muhâlefet ve gadr sevdâsında oldukların ve tarafına ( ) nâm 

kimesneyi vekîl eyledügin bildürüb karye-i mezbûr zâbiti ma’rifetiyle şer‘le görilüb 

mezbûrların emirlerine bina’en şart er-rücû‘ harc ve sarf ve kavl eyledügi meblâğ-ı 

mezkûr hakkı alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                                

                                                                                           Fî Evâhir-i B. Sene 1155    

*** 

Sahife No : 34 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

Karaman Vâlîsine Akşehir ve ( ) Kâdîsına Hüküm ki 

Akşehir sükkânından olub bundan akdem “...” ba-evkâfa müteveffâ Halil oğlı 

Şeyh İbrahim zîde ilmehû gelüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve 

te‘âddîsi olmayub üzerine dahi şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken bu sene-i 

mübârekede kazâlarının ihtilâle ba’is ve bâdî olub kâdîlarının ma’rifetiyle ol-emr-i 

şerîfe sâdır olan birkaç nefer kimesnelerin tahrikiyle mecmû‘dar ol-eşkıyâ tâ’ifesine 

mutasarrıf ve envâ‘-i fesâda şürû‘ ve teftişleri sebebiyle ehl-i ‘örf perâkende ve perişân 

bunun ve pederinin ve ehl-i âyânlık umûr ve rızaları olmayub eşkıyâ-ı merkûm bunların 

emlâk ve eşyâ‘ ve arabalarına ta‘arruz ve bunun emsâl-i te’âddî ve tecâvüzlerinden 

ahvâlleri perişân ve perâkende iden bu taraf kalub dîvân-ı kesîre müttefik olduğun 

bildürüb ol-tarafda olan emlâk ve eşyâ‘sını bey‘ ve şir‘a ve mutasarrıf olduğu zâviyesin 

“...” kimesne muhâlefet ve müdâhale itmeyüb mücerred ikrâr kasdıyla şirret virür 

da‘vâya kasd idenlerin da‘vâları ol-tarafda istimâ‘ olunmayub mezbûrlar hakkından 

gelinmek üzere havâle olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istirhâm itmeğin hilâf-ı 

şer‘i şerîf ve bila-emr-i münîf te‘âddî olunur ise vech-i meşrûh üzere âsitâne-i 

sa‘âdetime havâle olunmak içûn yazılmışdır.                

                                                                                       Fî Evâhir-i B. Sene (1) 155 

*** 
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Sahife No : 34 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155 ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Ürgüb ve İshaklı Kâdîlarına Hüküm ki 

Erbâb-ı tîmâr karyelerinden Ürgüb kazâsına tâbi‘ Delime nâm karye ahâlîsi gelüb 

bunların karyelerinde mutasarrıf olan İshaklı kazâsında sâkîn Abdurrahman nâm sipâhî 

karye-i mezbûreyi beher sene tama-ı hamından nâşî zalemeden birer kimesneye iltizâm 

idüb merkûm dahi on beş atlu âdem ile karye-i mezbûreye aşâr-ı şer‘iyye ve sâ’ir hukûk 

ve rüsûmların kânûn ve defter mûcibince almağa kanâat itmeyüb hilâf-ı kânûn ve defter 

ziyâde talebiyle te‘âddî ve rencîde eylediginden gayrı mukaddemâ ve meccânen(?) inek 

ve koyun ve kuzi ve tavar ve bal ve bağ ve sâ’ir efrak(?) emtiası mezkûrenin talebiyle 

cevr û vaz‘iyet ve zulm û te‘âddîsinin nihayeti olmaduğundan ahâlî ve re‘âyânın 

ahvâlleri diğer gûn ve perâkende ve perişân olmâlarına bais olduğun ve husûs-ı mezbûr 

minvâl-i meşrûh üzere olduğun senki Ürgüb kâdîsı mevlânâ Seyyid Ali zîde fazlihûsun 

tarafından dahi ‘arz olunduğun bildürüb zalemeden olan merkûm subaşılığın ref‘ ve 

re‘âyâya “...” ve müşteki ve re‘âyâ perver kimesne subaşı nasb olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                           

                                                                                    Fî Evâhir-i B. Sene (1) 155 

*** 

Sahife No : 34 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâhir-i B. Sene (1)155  ( 20–30 Eylül 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm  

Medîne-i Kayseriyye mahallâtından el-Hâcc Abdullah mahallesinde vâki‘ mekteb-

i şerîftde ber-vech-i hüsn-i mu‘allim siyânet evlâdiye Hafız Seyyid Mustafa Hâlîfe ‘arz-

ı hâl idüb mekteb-i mezbûrda talim-i sıyanet idüb hıdmette kusûru yoğken ecânibden 

Hafız Mehmed nâm kimesne hilaf-ı imtiha‘ bir takrir ile ashâb-ı birle itdirüb gadr 

itmeğle “...” zikr olunan mu‘allim-i sıbyânluk kendüye ifa‘ ve hâlâ berât-ı şerîfimle 

üzerinde olub dahl îcâb itmez iken mezbûr Hafız Mehmed bunun yedinde olan berâtına 

mugâyir bi-vech ve bilâ-sened müdâhale ve gadr murad eyledügin bildürüb yedinde 



 163 

olan berât mûcibince ‘amel olunub te‘âddî ve âharı bi-vech ve bilâ-sened müdâhale 

itdirmeyüb zâhîr olan te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

         Fî Evâhir-i B. Sene (1) 155 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Aksaray ve ( ) Kâdîlarına Hüküm  

Aksaray kazâsı sâkînlerinden Seyyid Mustafa zîde şerîfehu ile Ümmühan nâm 

hatun gelüb bunlara dahl olmak îcâb itmez iken Küçük Hasan nâm kimesne zuhûr 

mezbûr Mustafa’ya bâbân mezbûr hatun zevciyken Seyyid Feyzullahzâde Seyyid 

Mehmed nâm müteveffâ hal-i hayatında bir sandık ve derununa bir mikdâr kitab ve 

ma‘lûmü’l-mikdâr eşyâ‘ ile ale’t-tarîkü’l-emânete teslîm itmişdim deyû bunlar dahi 

mezkûr Hasan’a müteveffâ-i mezbûrun zimmetinde olub ale’l-bedel-i iştirâ‘ ve kabz 

eyledügin iki yüz fındık(?) akça ve iki buçuk vukûye adedi ve on aded bendî sarık 

“...”ve sonra iki bin yedi yüz guruş sened hakkım vardır deyû iddiâ‘ bundan akdem 

âsitâne-i sa‘âdetimde Mahmut Pâşâ mahkemesinde murâfa‘a-i şer‘ olunduklarından 

müddeiler vech-i şer‘ üzere isbâta kadir olmayub yanlarına “...”post ve elli guruş 

üzerine salih ve bedel-i saliha bunların yedlerinden tamamen ahz û kabz ve her bir 

hareketlerin ibrâ‘ ve ıskât ve kat‘i nizâ‘ ve fazl-ı husûsun ve ibrâ‘-i zimmeti birle 

cânibü’ş-şerden bunların yedlerine i‘lâmı şer‘iyye virülmişken bir müddet mürûrunda 

mezbûr Hasan zuhûr ve şirrete sülûk bedel-i ibrâ‘ ve i‘lâm-ı şer‘iyyeye mugâyir 

mücerred ta‘cîz ve celb-i akça içûn âsitânede salih ve ibrâ‘ olurum kitablardan almadım 

deyû havâlîsine tâbi‘ mütegallibeye istinâden hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i i’lâm-ı şer‘ 

ol-vechile te‘âddî ve rencideden hâlî olmadığın bildürüb şer‘le görilüb mezbûrların 

hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i i‘lâm-ı şer‘iyye ol-vechile müdâhale ve te‘âddîsi men‘ ü 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır. 

                                           Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 35 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Kırşehri Kâdîsına Hüküm  

Hâlâ Kırşehri kazâsında mu‘avin ba-evkâfı(?) olan mevlânâ İbrahim zîde ilmehû 

südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb mûmâ-ileyhin hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye te‘âddîsi 

olmayub dahl îcâb itmez iken yine Kırşehri sükkânından ashâb-ı a‘râzdan Osman ve 

Seyyid Mustafa ve Seyyid Mehmed nâm kimesnelerin havâlîlerine tâbi‘ oldukları içûn 

hevadârları ta‘arruzı eşkıyâ ile yekdil ve mücerred mûmâ-ileyhi rencîde içûn hilâf-ı şer‘ 

hukûk iddia ve bila “...” mevad isnatlarıyla daima rencîdeden hâlî olmayub ahvâlî diğer 

gûne oldığın bildürüb mezkûrların ve sâ’ir hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın da‘vâ ve 

rencîde sevdâsında oldukların da‘vâları mezbûr mahallinde ve ol-havasın istimâ‘ ve 

ibkâ olunmayub huzuru ıskât görülmek içûn âsitâne-i sa‘âdetime havâle olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügi ecilden vech-i meşrûh üzere havâle olunmak 

içûn yazılmışdır.                                   

                                                                                          Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)115 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîr ( ) Pâşâya Konya Kazâsı Nâ’ibi Şer‘-i Olan Mevlânâ ( ) 

Zîde İlmehuya Hüküm ki 

Akşehir kazâsına tâbi‘ ( ) nâm karye sâkînlerinden İbrahim nâm kimesne südde-i 

sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf bir ferde vaz‘ ve 

te‘âddîsi yoğken Dereköy’lü Hacı Halil nâm kimesne ziyâde mütegallibeden olmağla 

bin yüz elli ( ) senesinde karye-i mezbûreye varub bunun bir çift karasığır ve otuz re’s 

koyun ve kuzi ve bir re’s merkeb ile yigirmi beş guruşun alub ziyâde gadr ve te‘âddî 

eyledügi ve mezbûr hâlâ kazâ-yı mezbûrda sâkîn oldığın bildürüb şer‘le görilüb hilâf-ı 

şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın aldığı sığır ve koyun ve kuzi ve merkeb ve akçasın 
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alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.                      

                                                                                             Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Endürlük nâm karyenin ehl-i zimmet ahâlîsi ‘arz-ı hâl idüb 

kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Hisarcık nâm karyede sâkîn Hacı Ömer oğulları Hacı Mehmed ve 

Hacı ‘Osman nâm kimesnelerden bin yüz elli ( ) senesinde istikrâz eyledikleri akça 

beher sene bunların üzerlerine devr-i şer‘i ve ilzâm-ı rıbh olmuş değil iken mezbûr 

murabâha nâmıyla küll-i akçaların alub gadr eylediklerin ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan 

fetâvâ-yı şerîfe virüldügi ve bunlar taraflarından Zennecioğlı Mustafa Ağa dimekle 

ma‘rûf kimesneyi vekîl eylediklerin bildürüb fetâvâ-yı şerîfe mûcibince şer‘le görilüb 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek 

içûn yazılmışdır.                  

                                                                                          Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

İstanbul’da Ayasofya-yı kebirde mahdûd binâ ve ihyâ kılınan kitabhâne vakfı 

karyelerinden karye-i mezbûra tâbi‘ Azlaşar (?) nâm karye re’âyâlarından Posok ve 

karındaşı İram nâm zımmîler gelüb bunların kimesneye deyni olmayub akça 

mutâlebesiyle te‘âddî ve rencîde olunmak îcâb itmeyüb ve bila-gadr-ı şer‘ on beş sene 

mürûr olunan hukûk-ı da‘vâların istimâ-ı memnû‘ken Konya sâkînlerinden Kara Hacı 

Şerîf oğlı Hacı Süleyman kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve ben sizin mürd olan bâbânız 

Kabail’den kırk seneden mukaddem dört bin guruş alacak hakkım var idi deyû beyan 
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eyledügi mezbûr temessük ibrâzıyla hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın akça 

mutâlebesiyle te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmayub ahvâlleri diğer gûne oldığın ve bu 

bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince ‘amel olunub 

hilâf-ı şer‘i şerîf kasd-ı fesadı men‘ ü def‘  olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

                                            Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155   

*** 

Sahife No : 36 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Konya kazâsına tâbi‘ Sille nâm karyede vâki‘ Şeyh ‘Ali zâviyesinin bi’l-fi‘l berât-ı 

şerîfimle zâviyedârı ve tekkenişini olan ( ) zîde salahûm gelüb kazâ-yı mezbûra tâbi‘ ( ) 

nâm karye toprağında vâki‘ tahminen on üç dönüm yerler sulatıp kaza-i mezbûrda(?) ( ) 

nâm kimesneye hibe ve temlîk ve yedine mülknâme-i hümâyûn virüldükden sonra ol-

dahi ol -yerlerin vâkıf ve tasarruf gallesin zâviye-i mezbûrda zâviyedârlıklar üzere ve 

zâviyeye talim(?) itmek üzere şart ve ta‘yîn eylediği defter-i hâkânî ve vakfiye-i ma‘mûl 

bâhâsında mestûr ve mukayyed deyû hâlâ berât-ı şerîfimle zâviyeye gadr olub şart-ı 

vakfiyeye icrâ ve hilaf-ı şart-ı vâkıfa dahl olunmak îcâb itmez iken Ilgun kazâsında 

vâki‘ Hacı Nasuh oğlı ( ) nâm kimesne zuhûr ve zikr olunan arâzîler icrâcımız vakıfdır 

deyû fuzûlî ve hilâf-ı kânûn müdâhale ve te‘âddîden hâlî olmadığun bildürüb şer‘le 

görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i şart-ı vâkıf ol-vechile zâhîr olan müdâhalesi men‘ 

ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledigi ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak 

içûn yazılmışdır. 

                       Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 36 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Der-kenâr: Mahalline nakl olunmuşdır. 

Alaiye ve (Boş ) Kâdîlarına ve Alaiye Sancağı Mütesellimine Hüküm 

Alaiye kazâsına tâbi‘ Kargovas nâm karye sâkînlerinden Molla Hasan oğlı Seyyid 

Mehmed nâm kimesneler gelüb bunlar kendü hallerinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf 

kimesneye vaz‘ ve te‘âddîleri olmayub ve üzerlerine dahi udûl ile şer‘an bir nesne sâbît 

olmuş değil iken yine karye-i mezbûr sâkînlerinden ( ) nâm kimesne zuhûr ve şirrete 

sülûk ve mücerred ta‘cîz kasdıyla sen benim menzîlimi ihrâk idermişsin deyû 

müddeasın vech-i şer‘ üzere isbât itmedi hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın havâlîsine 

tâbi‘ ehl-i ‘örfe istinâden bin yüz elli ( ) senesinde iki yüz guruşluk emvâl ve eşyâ‘ ve 

seksen guruş dahi akçasın alub ziyâde gadr eyledügi ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık 

şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb hilâf-ı 

şer‘ ve bi-gayri hakkın alduğu akçasın alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbına hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                          Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 36 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Konya Nâ’ibine Hüküm  

Konya sükkânından Ahmed nâm kimesne gelüb bunun Konya mümekkinlerinden 

Yasur veled-i Menat nâm zımmî zimmetinde bin yüz kırk ( ) senesinde cihet-i karz-ı 

şer‘den ba-temessük yüz dört guruş alacak hakkı olmağla mezbûrdan taleb eyledügi 

içûn buna garez ve mücerred icrâ-yı ‘arz ve ital-ı hakk sevdâsıyla havâlîsine tâbi‘ 

mütegallibeye istinâden hilâf-ı vâki‘ mevâd isnâtlarıyla bunu ehl-i ‘örfe ‘arz-ı hâl-i birle 

teşki ve bunun üzerine şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-

gayri hakkın sekiz gün mikdârı bunun ahz ve habs itdirdikden gayrı beş yüz on guruş 

akçası dahi cebren ve kahren nehy ve garet ve ziyâde gadr eyledügin bildürüb yedinde 
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olan fetâvâ-yı şerîfe mûcibince şer‘le görilüb mezbûrun zimmetinde olan yüz dört 

guruşu ile nehy ve garet eyledigi ol-mikdâr guruş hakkı tahsîl ve tamamen alıvirilüb 

icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden fetâvâ-yı şerîfesi 

mûcibince şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                 

                                                                                          Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 36 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre Kuzâtdan Ürgüb Müftisi Mevlânâ Feyzullah zîde 

Fazlihûya Hüküm ki 

Bundan akdem Bor kazâsı ahâlîsinden iken vefâd iden Kalaycızâde el-Hâcc 

Muhammed Ağa ve Darıcazâde Beg dimekle ma‘rûf kimesnelerin terekelerine dair 

kadîmü üzere mevâd-ı husûsiye tahrîri kuzât ve nüvvâb men‘ olunduklarına bina’en 

Anatoli kâdîaskeri tarafından Erzincan müftisi mevlânâ es-Seyyid Ahmed zîde ilmehû 

tahrîr içûn emr-i şerîfimle kassâm-ı askerî ta‘yîn ve husûsu mezbûrı tahrîre mübâşeret 

itdikte kazâ-yı mezbûr ahâlîsinden ve mütegallibeden Hayreddin oğlı Seyyid Osman ve 

sâ’ir te‘avün iden kimesneler kazâmız cânibinden bend-i tezkîresin aldık deyû hilâf-ı 

şer‘i şerîf muhâlefet ve husûsu emr-i şerîfimle muhâlefete cesâret itmeleriyle senki 

mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin çukadâr ( ) ma’rifetiyle tereke-i müteveffâ-i mezbûrların 

Karaman vâlîsi vezîr-i müşârün-ileyh ma’rifeti ve re’isi ile tahrîr ve terkîm deyni olursa 

tevzî ve taksim ve muhâlefet idenleri def‘ ve te‘avün(?) eylemek bâbında emr-i şerîfim 

ricâ sudûrını hâlâ Anatoli kâdîaskeri mevlana Boluluzâde Mehmed Emin edâmâllahû 

te’âlâ fazlihû i’lâm itmeğin mevlânâ-yı müşârün-ileyh i’lâmı mûcibince ‘amel olunmak 

bâbında fermân-ı ‘âlîşanım yazılmışdır.   

            Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 36 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Kırşehri Sancağı Mutasarrıfına ve Kırşehri Kâdîsına Hüküm 

Nişan-ı hümâyûnum verilen dergâh-ı mu‘âllâm gediklülerinden Mahmud zîde 

mecduhû gelüb mûmâ-ileyh Kırşehri kazâsına tâbi‘ Kurugöl nâm karye sâkînlerinden 

Türkman oğlı el-Hâcc Halil nâm kimesne zimmetinde ma‘mûleye deyn temessükleri ve 

hükümetleri mûcibince bin yüz elli ( ) senesinde bin iki yüz kırk dört guruş alacak hakkı 

olub mezkûr bundan akdem yüz guruşun buna irsâl ve bu dahi ahz û kabz ve 

temessügüne zuhûre ve bin yüz kırk dört guruşu zimmetinde iken fevt olmağla 

muhallefâtı kabz iden oğlı Kırşehri sâkînlerinden Murtaza ‘Ali nâm vârislerinden 

ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler taleb eyledikde edâsına bi-vech-i şer‘ itiraz ve muhâlefet 

üzere oldukların ve sâ’irelerin hâlâ âsitâne-i sa‘âdetimde olduğın bildürüb bu def‘ a dahi 

ma‘rifet-i şer‘le görilüb müteveccih olan hakkını tarafından vekîli ( ) nâm kimesneye 

edâda ta‘allül iderler ise âsitâne-i sa‘âdetime ihzâr ve huzûr-ı asgariyede şer’le görilüb 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügi ecilden vech-i meşrûh 

üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                 

                                                                                         Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1) 155 

*** 

Sahife No : 37 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kırşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Erbâb-ı tîmârdan İbrahim veled-i Ömer nâm sipâhî südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl 

idüb Kırşehri sancağında Günyüzi nâhiyesinde Günviran (?) nâm karye ve gayriden on 

beş bin akça tîmâr bâbâsı merkûm Ömer’in fevtinden bundan akdem tamamen oğlı 

mezbûr İbrahim’e vakf-ı viran içûn âsitâne-i sa‘âdetime irsâl eyledikde âhardan hakkı 

tîmâr-ı mezbûrı bâbâsı merkûma bila-veled fevtinden olmak üzere berât hasebiyle başka 

mu‘akkib Mehmed’e ve anların tasarrufında diğer Mehmed’e berât ve gadr 

eylediklerinden gayrı sancağı askerî bayrağını âhardan na-mevcûd olmağla elli dört 
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senesi zi-l-ka’desinin beşinci gününde Erzurum cânibi seraskerî vezîrim Numan Pâşâ 

tarafından merkûm İbrahim’e tevcîh ve bu kerre ba‘de cânibi mezbûr Seraskeri 

düsturu’l-mükerrem müşir-i mufahham nizamü’l-âlem vezîrim Ahmed Pâşâ edâmâllahû 

te’âlâ iclalehûnun tarafından mevcud-ı ifa ve virülen tezkire mûcibince iş bu bin yüz elli 

beş senesi martının üçüncü gününde âsitâne-i sa‘âdetimde fazl-ı berât idüb hâlâ berât-ı 

şerîfimle üzerinde olduğun tîmâr-ı mezbûr yedinde olan berât-ı şerîfim mûcibince 

kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu kânûn ve defter mûcibince ahz û kabz 

itdirüb berâtına mugâyir mezkûr Mehmed’i ve âharı bir dürlü dahl û ta‘arruz 

itdirülmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûna müracâ‘at olundukta tîmâr-ı mezbûr vech-i meşrûh üzere 

merkûm İbrahim veled-i ‘Ömer’e tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfimle üzerinde oldığu mestûr 

ve mukayyed bulunmağın berât mûcibince zabt itdirilmek içûn yazılmışdır.    

       Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 37 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 (1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Medîne-i Akşehir’de vâki‘ Seyyid Mahmud ve Bayram-ı Veli zâviyesi evkâfında 

berât-ı şerîfimle zâviyedâr ve mütevellîsi olan sülehadan Şeyh İbrahim zîde salahûm 

gelüb zâviye-i mezbûrun selâtini kâdî temlîği mûcibince defter-i hâkânîde mukayyıd 

evkâfın kazâ-yı Akşehir toprağında vâki‘ kadîmden berü zabt ve zirâât ve ‘öşr ve resmin 

taraf-ı vakfa alınagelen ma‘lûmü’l-hudûd arâzî ve bağlara âhardan bir vechile dahl 

olunmak îcâb itmez iken birkaç seneden berü Akşehir sancağı mutasarrıfları tarafına 

mîrlivâ hassı mültezimi olanlar mîrlivâ hassı arâzîsinden olmak üzere hilâf-ı kânûn ve 

defter ve mugâyir-i kadîm fuzûlî müdâhale ve birkaç def‘a mahalli nizâ‘nın üzerine 

bundan akdem murâfa‘a-i şer‘ olduklarında “...” olan bağlar ve zemîn-i zâviye-i 

merkûm vakfının defter-i hâkânîde mukayyed kadîmden ‘öşr ve resmi cânib-i vakfa 

alınagelen yerlerden olduğu şer‘an sabît ve zâhîr ve mirlivâ hassı voyvodası 

mültezimleri mu‘arızadan men‘ ve kadîmî üzere cânib-i vakfa hükm-i birle kabilü’ş-

şer‘den hüccet-i şer‘iyye ve mürasele-i şer‘iyye virülmişken merkûmlar vâki‘ ve 
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mündefi‘ olmayub ol- yerlere ‘öşr ve resmini hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i kadîm-i hüccet-

i şer‘iyye ve mürâsele kemâ fi’l-evvel müdâhale ve kâh mahsûlü vâkıfdan akça 

mutâlebe ve bu vechile zâviye-i mezbûrenin “...” bâdî oldukların bildürüb yedinde olan 

hüccet-i şer‘iyye ve mürâsele-i şer‘iyye ve sûret-i defter-i hâkânî mûcibince ‘amel 

olunub hilâf-ı kânûn ve defter ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve kadîm-i mugâyir 

te‘âddîlerin men‘ ü def‘ ve ol-yerlerin ‘öşr ve resmini kadîmî üzere cânib-i vakfa 

tevlîyeti hasebiyle buna ahz û kabz itdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledigi 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                   

       Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 37 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Medîne-i Konya mahallâtından Sekiz Kuruş Mahallesi sükkânından Ahmed nâm 

kimesne gelüb zevcesi Saliha nâm hatunun bâbâsı el-Hâcc Abdullah ibn-i el-Hâcc 

Mustafa Efendi dimekle ma‘rûf kimesne hâl-i hayatında ve kemâl-i akl ü sıhhâtte sülasa 

mâlikâne ba-hüccet-i şer‘iyye ve havâle yerinde zevcesi mezbûre Saliha’yı sülüsünde ve 

vâsi‘-i nasb ve mutasarrıfen ale’l-vâsi fevt ve mâl-ı sülüs zevcesi mezbûre ahz ve bunun 

tarafından ba-hüccet-i şer‘iyye bunu vekîl ve bu dahi ve vekâleten mâl-ı sülüs ve havale 

yerinde harc ve sarf ve mâl-ı sülüsün zimmetinde bir nesne kalmayub ve bundan akdem 

murâfaa-i şer‘ hesâbı görildikde dahi zimmetinde mâl-ı sülüsden bir nesne zuhûr 

itmeyüb ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken senki mevlânâ-yı 

mûmâ-ileyhsin tarafından tekrâr hesâbını göririm deyû te‘âddî ve rencîde oldığın 

bildürüb hilâf-ı şer‘i şerîf zâhîr olan te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                              

                                                                                         Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 37 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Ürgüb Kazâsı Müftisi Feyzullah Zîde Fazlihûya Hüküm ki 

Niğde kazâsı ahâlîsinden Mükreminoğlı Mehmed Beg ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler 

fevt olmağla terekelerinin tahrîri husûsu sana ta‘yîn-i nasb ve sipariş olunmağla hâlâ 

Anatoli kâdîaskeri olan mevlânâ es-Seyyid Mehmed Emin Konevizâde edâmâllahû 

te’âlâ fazlihû tarafından ta‘yîn olan Çukadâr Mustafa ma‘rifetiyle müteveffâ-i 

mezbûrların terekelerini tahrîr ve taksîm ve beyne’l-verese ‘âli ma-karz olur ise tevzî‘ 

ve taksîm ve esnâ-i tahrîrde vereselerinde vâki‘ olan da‘vâ-ı şer‘iyyeyi istimâ‘ ve karar 

idüb rüsûmu ariyyeden hâsıl olan meblâğ-ı çukadâr-ı merkûm yediyle suret-i defter ve 

taksim tarafına irsâl eyleyüb husûsat-ı merkûmlar mevâdd-ı mahsûseden olmağla kuzât 

ve nüvvâb men‘ olunduklarına binaen tahrîr olunur ise dahi na-meşrû olmağla mevcûd 

tahrîr ve muhâlefet iderler ise tarafına i‘lâm eyleyesün deyû mevlânâ-yı müşârün-ileyh 

tarafından mühürlü mektûb virilmeğle vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.                                                     

                                                                                             Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Kırşehri ve ( ) Kâdîlarına 

Erbâb-ı tîmârdan İbrahim veled-i Ömer nâm sipâhî gelüb Kırşehri sancağında 

Günyüzi nâhiyesinde Günviran iki karye ve gayriden on beş bin akça tîmâr bâbâsı 

merkûm Ömer’in fevtinden bundan akdem tamamen oğlı mezkûr İbrahim’e ‘arz ve 

berât içûn âsitâne-i sa‘âdetime irsâl eyledikde âhardan Cafer tîmârı mezbûrı bâbâsı 

merkûma bilâ-veled fevtinden olmak üzere alub berât ba‘de hasebinden nâşî der-akd 

Mehmed’e virülmedügi kasdı yedinden diğer Mehmed’e berât ve gadr eyledüginden 

gayrı sancağı askerî ile bayrağı altında mevcud olmağla elli dört senesi zilhiccesinin 

beşinci gününde Erzurum cânibi seraskerî vezîrim Numan Pâşâ tarafından merkûm 
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İbrahime tevcîh ve tezkîre ve ba‘de cânibi seraskerî vezîr Ahmed Pâşâ tarafından 

müceddeden ibkâ ve virülen tezkire mûcibince iş bu bin yüz elli beş senesi şabanının 

üçüncü gününde âsitâne-i sa‘âdetimden dahi berât itdirüb hâlâ berât-ı şerîfimle üzerinde 

olduğun bildürüb tîmâr-ı mezbûr yedinde olan berât-ı şerîfim mûcibince kendüye zabt 

ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmı kânûn ve defter mûcibince ahz û kabz itdirilüb berâtına 

mugâyir mezkûr Mehmed’i ve âharı bir dürlü dahl ü ta‘arruz itdirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i 

hümâyûnuma müracâ‘at olundukta tîmâr-ı mezbûr vech-i meşrûh üzere merkûm 

İbrahim veled-i Ömer’e tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfimle üzerinde olduğun mestûr ve 

mukayyed bulunmağın berâtı mûcibince zabt itdirülmek içûn yazılmışdır.   

              Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Konya’dan Âsitâne-i Saâdetime Gelince Yol Üzerinde Vâki‘ Kuzât ve 

Nüvvâb Kethüdâ Yeri ve Yeniçeri Serdarları ve Voyvodalar ve sâ’ir Zâbitana 

Hüküm ki 

Şeyhzâde Şeyh Ebubekir Mevlüdi zîde salahûm gelüb mûmâ-ileyhin zevcesi ( ) 

nâm hatunun fi’l-asl İstanbul sâkînelerinden bundan akdem Konya’da hazret-i Mevlana 

kabristânında “...”âsitâneye rahi olundukta zevcesi mezbûreyi dahi ma‘an medîne-i 

Konya’ya götürüb hâlâ âsitâne-i sa‘âdetimde hânesine avdet murad eyledikde esna-i 

rahta mürûruna muhâlefet olunduğun bildürüb ol-bâbda âsitâne-i ‘aliyeme i‘lâm 

eyledügin ecilden vech-i meşrûh üzere mürûruna muhâlefet olunmamak içûn 

yazılmışdır.  

                                                                                             Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 38 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûr ahâlîsi gelüb Süleyman Efendi dimekle ma‘rûf kimesne kazâ-yı 

mezbûr mahkemesinde bilâ-berât kâtib olmağla kendü halinde olmayub mücerred celb-i 

mâl sevdâsına düşüb iki hakkı da‘vâ ile mahkemeye vardukda na-hakk olan kimesneler 

ahz ve şekâvet itmeğle ol-tarafı himaye ve ehl-i ‘örf tâ’ifesiyle müttefik ve fukarâ-i acz 

ü garib ve bi-gayri hakkın akçaların alub kandırmağa ba’is olmağla bunun emsâl-i zulm 

ve te‘âddîsinin nihayeti olmayub perâkende ve perişân olmâlarına ba’is ve bâdî olduğun 

bildürüb bilâ-berât kâtib olan mezbûru kitabetteden ref‘ ve fi ma‘ ba‘d kitâbet 

hıdmetinde istihdâm olunmamak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügin ecilden kânûn 

üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                                                            

                                                                                             Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Akşehir Nâ’ibine Hüküm  

Senki Akşehir nâ’ibi es-Seyyid Abdi zîde ilmehûsun mektûb gönderüb kazâ-yı 

mezbûra tâbi‘ Suruk (?) nâm karyede medfun İbrahim Sultan ve Şeyh Hasan zâviyesi 

türbesi câmi-i şerîfin vakf-ı hayr zâviyedârları ile mezbûr “...” medîne-i Akşehirde vâki‘ 

Bayram Hacı dimekle ma‘rûf Hakkı Hacı Bayram meşrûta ve ta‘mîr ve tazmime 

halib(?)işler ihtiyâcı ile mahdûm olmağla hâlâ vak-ı mezkûrun evlâdiyet ve meşruta 

üzere mütevellîsi olan Şeyh Mehmed nâm kimesnenin “...” zikr olunan türbe ve câmi-i 

şerîf ve cem‘i kabilü’ş-şer‘den kifâyet mugâyir olanlara yerine câmi-i şerîfe vaz‘ları 

hakkı(?) civârları bin yüz guruş ve yevm-i mezkûr dahi bin dört guruş ma’a hâsıl el-

mecmû‘ iki bin guruş ile birer altun zahîr meblâğ-ı mezbûrın mütevellî-i mezbûr bade’l-

kesîre ibrâ‘ ve vakfa ahz itmek üzere cânibü’ş-şer‘den yedine hüccet-i şer‘iyye 

mûcîbince devr-i bade’l-gafîr (?)murâfa‘a eylemiş ve meblâğ-ı mezbûrı galle-i vakfa 
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ahz û kabz eylemek istediklerinde vakf-ı mezbûr murâbahayla virülen fetâvâ-i şerîfe ve 

hüccet-i şer‘iyye mugâyir ahz û kabz ve bi- vech-i şer‘ mezbûra ve mütevellî-i mûmâ-

ileyh gadr sevdâsında oldukların ve keyfiyeti su’âl yerlerinde olduğına siz dahi ilmen 

mahfûz olunub ol-bâbda emr-i şerîfim virilmek rîcâsına vâki‘ hâli bi’l-iltimâs ‘arz 

eyledügin ecilden fetâvâ-yı şerîfe mucîbince şer‘le görilmek içûn yazılmışdır.                         

       Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Ber-vech-i Arpalık Aksaray Sancağı Mutasarrıfına ve Aksaray Kâdîsına 

Hüküm ki 

Medîne-i Aksaray sâkînlerinden Osman nâm kimesne ile Havva nâm hatun gelüb 

yine Aksaray sâkînlerinden bunların karındaşı Mustafa nâm kimesne kendü halinde 

olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi olmayub ve üzerlerine şer‘an bir 

nesne sabît olmuş değil iken medîne-i mezbûr sâkînlerinden eşkıyâdan el-Hâcc 

Abdullah ve Hacı Ömer oğlı el-Hâcc Hasan ve es-Seyyid İsmail ve Seyyid Cafer ve el-

Hâcc Kâzım nâm kimesneler birbirleri ile yekdil otuz altı nefer “...” ve sâ’irleri 

ceraretiyle bin yüz elli ( ) senesinde karındaşı mezkûru on üç yerinden darb-ı şerîr ile 

darb ve katl‘ itmeleriyle husûs-ı mezbûr bundan akdem üzerlerine şuhûd ve udûl ile 

şer‘an sabît ve hükm-i birle cânibü’ş-şer‘den ma’rifet-i şer‘le tetkik içûn hüccet-i 

şer‘iyye virülmişken Karaman vâlîsi ma‘rifetiyle müceddeden medîne-i Konya’ya ihzâr 

olundukta eşkıyâ-yı mezkûrların hakk-ı kesîresi olmağla vezîrim müşârün-ileyh ‘ifal ve 

bunlara dürlü cevr-i vaz‘i-yet ve hilâf-ı şer‘ “...” ile ital-i hakk murad itmeleriyle tekrâr 

medîne-i mezbûr ahâlîsinden ‘ûlemâ ve sülehâ ve eimme(?) hutebâ ale’t-taif imtihâ‘da 

haber virmeleriyle bu vechile icrâ-yı hakk mümkün olmayub mağdûr oldukların 

bildürüb senki mirî-mirân-ı mûmâ-ileyhsin ma’rifetinle ta‘yîn olunan mübâşir ve 

zâbitler ma’rifetiyle mahallinde şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden senki mirî-mirân-ı mûmâ-ileyhsin ma’rifetinle 

mahallinde şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olunmak içûn yazılmışdır.  

                         Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155  
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Sahife No : 39 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Bozulus Kâdîsına Hüküm ki 

Hâlâ İstanbul Baruthânesi nâzırı olan el-Hâcc İbrahim zîde mecduhû gelüb işbu 

sene-i mübârekede mûmâ-ileyhin uhde ve iltizâmında olan Bozulus mukâta‘ası 

mülhakâtından Kadınhanı kurbunda sâkîn İzzeddinlü ve Armudlı cemâ‘atleri 

re‘âyâlarının zimmetlerinde mâl-ı mukâta‘adan ma‘lûmü’l-mikdâr akça alacağı olub 

taleb eyledikde mezbûrlar bi-vech-i şer‘ illet ve bahâne ile edâda ta‘allül ve muhâlefet 

üzere oldukların ve mûmâ-ileyh tarafından Kadınhânı zâbiti ( ) zîde kadrihûyu vekîl 

eyledügin bildürüb şer‘le görilüb mezbûrların zimmetlerinde mâl-ı mukâta‘adan tevcîh 

iden hakkı tamamen tahsîl ve vekîl-i mûmâ-ileyhe alıverililüb ta‘allül itdirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

             Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Gesi nâm karye sâkînlerinden eimme ve hutebâdan Ahmed 

Hâlîfe ‘arz-ı hâl idüb bu kendü halinde olub kimesneye hilâf-ı şer‘i şerîf vaz‘ ve 

te‘âddîsi yoğken yine karye-i mezbûrdan Hüseyin ve Halil nâm kimesneler bin yüz elli  

( ) senesinde bunun ibka’-i şerr ve kapumuz kırub altı yüz otuz guruşumuzı aldı deyû 

ifâde ve iftirâ ve hilâf-ı şer‘i şerîf şutûm-ı galize ile şetm ve kelimâtı na-sezaya cesâret 

ile hetk-i ‘ırz ve te‘âddî eylediklerin ve fetâvâsı olduğun bildürüb şer‘le görilüb icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve keyfiyet ahvâlî sahih üzere ‘arz ve i‘lâm olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                          Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 

*** 

 



 177 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Akşehir kazâsına tâbi‘ ( ) nâm karye ahâlîsinden ( ) ve ( ) ve dahi ba‘zıları südde-i 

sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bunlar karye-i mezbûre ahâlîsinden fakirü’l-hâl olub 

üzerlerine lâzım gelen avârız ve imdâd-ı hazerîye ve seferîyeler ve “...” imdâd-ı seferîye 

ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ olan tekâliften âlâ ve evsâd ve ednâ itibariyle 

tahammüllerine göre hisselerine düşeni virmeğe razılar iken karye-i mezbûre 

ahâlîsinden bazı deyn-i kudret ve mütegallibeden olanlar mücerred ve kendü 

tekâlifleriyle himâyesinde olanların tekâliflerin hıfzı içûn bunlara tahammüllerinden 

ziyâde tekâlîf tahmîl ve ol-vechile gadr-ı küllî eylediklerin bildürüb tahammüllerinden 

ziyâde tekâlîf talebiyle rencîde ve remîde itdirilmeyüb men‘ ü def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.  

                                                             

Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

İzzeddinlü cemâ‘ati fukarâsı ‘arz-ı hâl idüb bunlar Karaman sâkînlerinden Bozulus 

mukâta‘ası cemâ‘atlerinden İzzeddinlü cemâ‘ati ahâlîsinden olub kat‘a kimesneye bir 

akça deynleri yoğken sarrâf tâ’ifesinden Alek nâm zımmî bin yüz kırk ( ) senesinde 

bunların aşiretleri ahâlîsinden Hacı Bekir Beg ve Haşim Ahmed Beg ve Delice Beg 

dimekle ma‘rûf kimesnelere ber-mûceb-i temessük dört bin yedi yüz on tokuz guruş 

virdüm deyû iddiâ‘ ve şer‘le görülmek içûn bundan akdem senki vezîr-i müşârün-

ileyhsin sana hitâben emr-i şerîfim ısdâr ve tarafından mübâşir ta‘yîn olunan kimesne 

temessükde olan kimesneleri aramayub ve bunların temessük-i mezbûrda alâka ve 

duhulleri yoğken mübâşir-i mezkûr cemâ‘atlerinden rast geldiği kimesneyi ahz ve davar 
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ve hayvanâtların ahz û gasb idüb gadr-ı küllî eyledügin bildürüb derûnu temesükde olan 

kimesnelerden mâ-âdâ bir kimesnenin emvâl ve eşyâ‘sına ta‘arruz olunmayub hüsn 

olunan âdemleri ve tavarı ve hayvanâtları girü buna devr ve teslîm olmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzere derûn-ı temessükte mestûru’l-esâmî 

olanlardan mâ-âdâ bir kimesnenin emvâl ve eşyâ‘sına ta’arruz olunmayub girü devr ve 

kendüleri ahz ve hasebiyle rencîde olunmamak içûn yazılmışdır. 

                          Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 
*** 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Kayseriyye’de vâki‘ Kurşunlı câmi-i şerîfi evkâfından kazâ-yı mezbûra tâbi‘ 

Tomarza nâm karye re‘âyâsından olub İstanbul’a birkaç kapu kurbunda Papas oğlı ve 

Kurşunlı hânların mütemekkinleri Hamamcı Serkeş veled-i Tais ve Tacir Toros veled-i 

Mardros ve Serkis veled-i Foloş ve Hamâmcı Tatur veled-i Melkon ve Tacir Totağ 

veled-i Mois ve Hamamcı Serkiz veled-i Vartan ve Banos veled-i Avanis ve Ağya 

veled-i Hacuk ve İram veled-i Vanik ve Karabet veled-i Yorgi ve sâ’ir müstecirü’l-

esâmî zımmîler ‘arz-ı hâl idüb meclîs-i şer‘de zikr olunan Tomarza karyesinde 

mütemekkin Ağya veled-i Mıgırdiç nâm zımmî kendü halinde olmayub daimâ‘ cem‘-i 

emvâl sevdâsıyla karye-i mezbûr re‘âyâsının “...” tacîz ile tecrîm ve tekrîm itdirmekden 

hâlî olmamağla mesfûrların bir-vech ile emin vekîlleriyiz deyû zımmî-i mesfûrun su‘-i 

hâl üzere oldukları ale’t-tarîk-i teşki haber virdüklerinde bade’l-müstecir İstanbul 

mahkemesine bâb nâ’ibi olan mevlânâ İbrahim zîde ilmehû i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcibince mahallinde ma‘rifet-i şer‘le “...” ve tekîd ve “…” olmasına nâşî ve icrâsiçûn 

‘arz olunmak içûn yazılmışdır.                                                                                                    

Fî Evâsıt-ı Ş. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 39 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene (1)155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Kıreli ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Kıreli kazâsına tâbi‘ Kocaköy nâm karyeden hutebâdan Mehmed zîde salahûm 

‘arz-ı hâl idüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve te‘âddîsi yoğken 

yine kazâ-yı mezbûrdan Hacı Süleyman oğlı Mustafa nâm kimesne hilâf-ı şer‘ bunu 

darb-ı şerîr ile darb eyledikden gayrı sen beni Karaman vâlîsi Hüseyin Pâşâya teşkî 

itmişsin yüz guruş alacağım kaldı senden alırum deyû bu makule sahte da‘vâsı 

memnû‘ken ol-vechile akça mutâlebesiyle bunu te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmaduğun 

ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb men‘ ü def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

            Fî Evâsıt-ı Ş. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Talas nâm karyenin re‘âyâsı gelüb bunların karyeleri 

toprağında tasarruflarında olan bağlarının defterde maktû‘a yazılmağla hâsıl olan 

mahsûllerinden ‘öşr-i maktû‘aları ve sâ’ir hukûk ve rüsûmların dahi kânûn ve defter 

mûcibince karyelerinin zâbiti olan kazâ-yı mezbûrda sâkîn İsmail nâm kimesneye edâ 

idüb lakîn mezbûr kanâat itmeyüb bin yüz elli ( ) senesinde hânelerine duhûl ve tekrâr 

bağ mahsûlünden ‘öşr alurum deyû üzerine şer‘an bir nesne sabît olmadı hilâf-ı şer‘i 

şerîf ve bi-gayri hakkın ve mugâyir-i kânûn ve defter beş yüz guruşları gasb ve bazı ehl-

i ‘örf kimesneleri ahz ve da‘vâ hesâbları yoğken iki yüz değnekle darb ve giceleride 

siyanet idüb ve zulmen ve kahren yüzer ve ikişer yüz guruşların alub bunun emsâl-i 

zulm ve te‘âddîsinin nihayeti olmaduğun ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüb fetâvâ-yı şerîfeleri mûcibince şer‘le görilüb mezbûrın hilâf-ı 

şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın ve mugâyir-i kânûn cebren ve kahren aldığı akçaları girü 
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kendüye alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden 

şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                

                                                                                            Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Talas nâm karyenin re‘âyâsı gelüb bunların karyelerin 

âhara altmış kise akça deynleri olmağla beynlerinde salyâne ve cem‘ ve ashâb-ı dîvâna 

edâ idüb üzerlerine şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken kazâ-yı mezbûrda sâkîn 

karyelerin zâbiti olan İsmail nâm kimesne ziyâde zalemeden olmağla siz deyninizi 

virdüginizden bir başka virmediniz deyû bin yüz elli ( ) senesinde hilâf-ı şer‘ ve bi-gayri 

hakkın zulmen ve kahren resm nâmıyla tokuz kise akçaların alub gadr eyledügi ve bu 

bâbda da‘vâlarına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb 

mûcibince ‘amel olunub hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın fuzûlî alduğu girüye 

alıvirülmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır. 

                          Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Ahmed ve Mustafa nâm kimesneler ile Fatıma nâm hatun gelüb Kayseriyye 

sancağında Cebel-i Erciyes nâhiyesine tâbi‘ İstefan nâm karyenin mâlikânesi defter-i 

hâkânîde vakf-ı evlâd-ı Hacı Mahmud dîvâni vakiyesi(?) tîmâr olduğu defter-i hâkânîde 

mukayyed ve vakf-ı ma‘mûle bâhâsında dahi musarrah ve bunlar müteveffâ el-Hâcc 

Mahmud evlâdından ve müteveffâ el-Hâcc Mahmud karye-i mezbûrun mâlikânesi içûn 

evlâd-ı zekura şart itmeyüb zekuru inas müsavi olmağla bunlar karye-i mezbûrun 
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mâlikâne tarafına ‘âid olan mahsûlünden şart-ı vâkıf ve defter-i hâkânî mûcibince ale’l-

edâ hisselerine isâbet ideni ahz û kabz murad eylediklerinden vâkıfın evlâd-ı 

zekurundan ( ) ve ( ) ve ( ) nâm kimesnelerin vâkıfın evlâd-ı zekurundan olmağla biz 

zabt ideriz deyû hilâf-ı şer-i şerîf ve mugâyir-i şart-ı vâkıf fesâd ve nizâ‘ ve mâlikâne 

tarafına ‘âid olan mahsûllerden bunlara bir nesne virmeyüb gadr ve te‘âddî 

eylediklerinden ve bu bâbda da‘vâlarına muvâfık fetâvâ-yı şerîfelerin olduğun bildürüb 

fetâvâ-yı şerîfe ve defter-i hâkânî ve şart-ı vâkıf mûcibince ‘amel olunub karye-i 

mezbûrun mâlikânesi bunlar ile sair evlâdı ale’l-edâ zabt ve mâlikâne tarafına ‘âid olan 

mahsûlün herkese hissesini kânûn ve defter mûcibince ahz û kabz itdirilüb hilâf-ı defter-

i hâkânî ve mugâyir-i defter-i hâkânî şart-ı vâkıf ve fetâvâ-yı şerîfe evlâd-ı zekurundan 

olan mezbûrların ve âharı bir dürlü dahl ü ta’arruz itdirmeyüb mugâyir-i şart-ı vâkıf ol-

vechile olan te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan defter-i mufassâla müracâ‘at olundukta Kayseriyye 

sancağında Cebel-i Erciyes nâhiyesine tâbi‘ karye-i İstefan mâlikânesinin mülki 

gendüm hâlâ vakf-ı evlâdı Hacı Mahmud der-tasarrufu Hasan veled-i Kasım dîvâni ve 

vakiye(?) tîmâr-ı fukarâ toksan sekiz ve zımmî aded altı hass-ı dîvâni hums gallât 

gendüm ve şa‘îr yekün ma‘ gayri dört bin üç yüz ve mâlikâne gendüm ve şa‘îr yekün 

ma‘ gayri iki bin iki yüz elli akça yazu ile defter-i mufassâla muharrîr kalemiyle tahrîr 

olduğu mestûr ve mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mûcibince ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.                                                           Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kırşehri Sancağında Vâki‘ Mevlânâ ( ) Kâdîya Hüküm 

ki 

Mustafa nâm kimesne gelüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye 

vaz‘ ve te‘âddîleri olmayub ve üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken 

kazâ-yı mezbûrda sâkîn Karacakurd cemâ‘atinden Süleyman Kethüdâ dimekle ma‘rûf 

kimesne kendü halinde olmayub zalemeden olmağla bundan akdem ‘amme-i da‘vâ ve 

mutâlebesiyle ibrâ-yı birle yedine cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virülmişken ol-
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hüccet-i şer‘iyye ve fetâvâ-yı şerîfe mugâyir bin yüz elli ( ) senesinde buna hilâf-ı şer‘i 

şerîf ahz ve der-zincir ve birkaç gün habs ve bi-gayri hakkın cebren ma‘lûmü’l-mikdâr 

akçasın alub ziyâde gadr ve zulm eyledügi ve bu bâbda fetâvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüb hüccet ve fetâvâ-yı şerîfe mûcibince bi-gayri hakkın alduğu her ne ise 

tamamen tahsîl ve kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

              Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 41 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155 ( 10–20 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsına ve Aksaray Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Erbâb-ı tîmâr karyelerinden Aksaray kazâsına tâbi‘ Menâmık (?) nâm karye 

ahâlîleri gelüb bunların hayvanâtları karyeleri toprağında vâki‘ otlak yerlerinde râi 

olunub otundan ve suyundan intifâ‘ idüb kimesneye zararları olmayub ve civarlarında 

vâki‘ yine erbâb-ı tîmâr karyelerinden Niğde kazâsına tâbi‘ Nevkarez nâm karyenin 

hayvanâtları dahi karyeleri toprağında râ‘i olunub birbirlerinin hudûdlarına tecâvüz 

itmez iken Niğde kazâsı sâkînlerinden Nevkarez nâm karyenin sipâhîleri olan Mergun 

oğulları dimekle ma‘rûf Seyyid Mehmed ve Seyyid Mustafa ve Seyyid İsmail nâm 

sipâhîler kendü hallerinde olmayub ziyâde mütegallibeden olmâlarıyla mücerred gasb 

ve celb-i akça içûn Menâmık karye ahâlîlerine sizin karyeniz hudûdı tîmârımız 

karyesinin sabık Nevkarez karyesinin “...” vâki‘ olmağla hayvanâtlarınız karyemiz 

toprağında vâki‘ otlak yerlerinde râ‘i olurmuş bize otlak resmi virin deyû müdâhale ve 

havâlîlerine tâbi‘ ehl-i ‘örf tâ’ifesine istinaden Kara Hasan nâm bölükbaşıyla yekdil ve 

kırk elli nefer süvâri ile bunların karyelerine gelüb on altı gün karyelerinde mesken ve 

bunların ba‘zuların ahz ve der-zincir ve ehl û ıyâllerine fiil-i şen‘i kasd ve mezkûrlar ile 

murâfa‘a-i şer‘ da‘vâ eylediklerinden murâfa‘adan ana ve üzerlerine şer‘an bir nesne 

sabît olmuş değil iken bin yüz elli ( ) senesinde hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın 

zulmen ve cebren bin beş yüz guruş ve beş re’s at ve yigirmi beş aded kilimlerin ahz û 

gasb eylediklerinden mâ-âdâ bin kadar fukarâların dahi ihrâk-ı binnar ve otuz beş gün 

bunların mahbûsen gezdirüb bunun emsâli zulm ve te‘âddîlerinden ahvâlleri diğer gûn 
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ve perâkende ve perişân olmâlarına ba’is oldukların bildürüb ve husûs-ı mezbûr minvâl-

i meşrûh üzere olduğun senki Aksaray kazâsı nâ’ibi mevlânâ Şeyh Mustafa zîde 

ilmehûsun tarafından dahi ‘arz olunduğun bildürüb şer‘le görilüb sipâhî-i mezkûrların 

hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın aldıkların bin beş yüz guruşları ve beş re’s atları ile 

kilimleri girü kendülere alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

               Fî Evâsıt-ı Ş. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 41 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene (1) 155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ( ) Kâdîsına ve Doğanhisar Nâ’ibine Hüküm  

Hassa Bostan neferlerinden Ahmed nâm bostan gelüb bunun bâbâsı Halil ve 

karındaşı İbrahim ve Mustafa nâm kimesneler bâbâlarından müntakil Doğanhisar 

kazâsında vâki‘ menzîl ve sâ’ir emlâklerin ber-vech-i iştirâk mutasarrıflarken bunun 

bâbâsı mezbûr Halil ve ammileri mezbûrlar bin kırk ( ) senesinde fevt olduklarından 

emlâk-ı merkûm bunun bâbâsının hissesi ‘ırs-i şer‘le buna ve ammi-i mezbûr İbrahim’in 

hissesin sagir oğlı Osman’a ve Mustafa’nın hissesin dahi kazâ-yı mezbûr sükkânından 

oğlı Hasan nâm kimesneye intikal itmişken bu ol-vâkit İstanbul’da olduğundan merkûm 

Hasan terfî‘-i(?) berâta salik ve kazâ-yı mezbûr sükkânından â‘yân-ı vilâyetden Seyyid 

Hamdi nâm kimesneye istinâden şahid-i zôr ikametiyle emlâke mukaddemâ taksîm 

olunub cümlesi mezbûr Hasan’ın bâbâsı merkûm Mustafa’nın mülkleridir deyû 

havâlîlerine tâbi‘ nâ’ibden ber-hüccet-i birle ve emlâk-ı mezbûrı merkûm Hasan bi’l-

cümle zabt eyledikden sonra mezbûr Hamdi murâbaha ile mezkûr Hasan’a iştirâ‘-ı bey‘-

i hüccet emr olan kazâ-yı mezbûr sükkânından ( ) nâm kimesneye bey‘ idüb küll-î gadr 

itmeğle bu dahi emlâk-ı merkûmun hissesin vaz-ı “…” olan mezbûrdan taleb eyledikde 

bi-vech-i şer‘ ta‘allül eyledügin bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi mûcibince şer‘le görilüb 

hissesin alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.  

          Fî Evâhir-i Ş. Sene (1) 155 

*** 
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Sahife No : 41 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

( ) Kâdîsı ve Sâidili Nâ’ibine Hüküm ki 

Sâidili kazâsına tâbi Kadınhanı nâm derbend karyeden olub hân-ı mezbûrun ağası 

olan Eyüp ve Hacı Halil zîde kadrihûma gelüb bundan akdem zâbit-i karye-i mezbûrdan 

olan Hüseyin Ağa dimekle ma‘rûf kimesne fevt oldukda eytâm-ı sagireye karye-i 

mezbûrede zevcesi Fatıma nâm hatuna hisse alub lakîn emr-i vasiyeti kıyama kadar 

olmayub ve ekser emvâl ve eşyâ‘sı taşrada bulunmağla her biri bir tarîkle telef ve 

perişân ve “...” ve maişetleri dahi fürûht itmeyüb hile ile gadr ve hıyanete zâhîr olduğu 

ahâlî-i karye-i ihtiyar ve mezbûre Fatıma ve siyanetden ‘azl ve mürûr idüb çıkarak 

ahırbaşundan ve diyeti ve istikâmet olmağla nâzır ve mezkûr Hacı Halil kâdî nasb ve 

ta‘yîn ve taraf-ı şer‘den i’lâm-ı şer‘iyye virilmüşken mezbûr Fatıma bi-vech-i şer‘ 

muhâlefet üzere olduğun bildürüb mezbûrenin bi-vech-i şer‘ te‘âddîsi men‘ ü def‘  ve 

bunlara müdâhale itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.  

                                                                                           Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş Sene (1)155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre Aksaray ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Aksaray kazâsına tâbi‘ Çiçeli(?) Türkman tâ’ifesinden İsmail sipâhî gelüb altı 

yaşında oğlı “...” oğlı Musa’nın dört yaşında kızına akd idüb dahl îcâb itmez iken bâbâsı 

mezbûr fevt oldukda vâlîdesi Hadice tezvîrata ve akdi ve nikâh idüb nikâh-ı “...” iken 

hilâf-ı şer‘ müdâhale itmeğle men‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.        

                                                                                         Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 42 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Sarây-ı âtik nâm karyede sâkîne Halime nâm bikr-i baliğ 

gelüb kendü halinde olub üzerine şer‘an bir nesne sabît olmayub nakkâş ammisi oğlı ( ) 

nâm kimesneye tezvîc itmek istedikde yine karye-i mezbûrda sâkîn mütegallibeden 

Gelenoğlı ‘Ömer nâm kimesne zuhûr nakkâş-ı mezbûrun tezvîc eyledügine râzı olmam 

benim oğlıma tezvic eyle deyû bi-gayrı vech haberlü bu dahi rızâ virmedigiçün bunu 

gasb ve havâlîsine tâbi‘ ehl-i örf tâ’ifesiyle yekdil ve hilâf-ı şer‘i şerîf bin yüz elli ( ) 

senesinde fuzûlî dört yüz guruşunu alub gadr eyledügi şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe 

virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb alıverililüb ihkâk-ı hakk ol-vechile hilâf-ı 

şer‘i şerîf te‘âddîsi men‘ olunmak bâbında ol-emr-i şerîfim ricâ eylemeğin şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.  

              Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 
*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Beyşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Beyşehri kazâsına tâbi‘ Ahur nâm karyeden sadât-ı kirâmdan Seyyid Osman zîde 

şerîfehu gelüb yine karye-i mezbûr sâkînlerinden Teymürci Ahmed nâm kimesne 

zimmetinde bin yüz elli ( ) senesinden berü karz-ı şer‘den yüz guruş alacak hakkı olub 

taleb eyledikde merkûmun mütegallibeden bazı kimesnelere istinâdı olmağla hilâf-ı 

şer‘i şerîf virmekde ta‘allül ve ital-i hakk ve gadr sevdâsında olduğun bildürüb şer‘le 

görilüb merkûmun zimmetinde olan meblâğ-ı mezbûr hakkı tahsîl ve buna alıverililüb 

hilâf-ı şer‘i şerîf ta‘allül itdirülmeyüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

              Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 42 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Beyşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Beyşehri kazâsına tâbi‘ Ahur nâm karye sâkînlerinden sadât-ı kirâmdan Seyyid 

Osman zîde şerîfehu gelüb yine karye-i mezbûr sükkânından Molla Musa dimekle 

ma‘rûf kimesne zimmetinde bin yüz elli ( ) senesinden berü karz-ı şer‘den yüz yigirmi 

guruş alacak hakkı olub ve defa‘atle taleb eyledikde mütegallibeden ba‘zı kimesnelere 

istinaden virmeyüb dürlü illet ibrâdıyla bugün yarın deyû ve ital-i hakk ve gadr 

sevdâsında olduğın bildürüb şer‘le görilüb merkûmun zimmetinde olan meblâğ-ı 

mezbûr hakkı tamamen tahsîl ve kendüye alıvirilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ta‘allül 

itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

              Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Sâidili ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Sâidili kazâsına tâbi‘ Sâray nâm karyeden Mehmed nâm kimesne gelüb yine 

karye-i mezbûrdan Halil ve İsmail ve çobanları Abdülfettah nâm kimesneler kendü 

hallerinde olmalarından nâşî mezbûr Abdülfettâh çobanı olduğu mezkûr Halil ve 

İsmail’in hayvanâtlarını karyenin mahsûlünü yedirdügi bu zararını şer‘le kısâs murad 

eyledügi buna ‘arz ve icrâ-yı ‘arz içûn bin yüz elli ( ) senesinde ehl-i ‘örfe istinâden üç 

yüz guruşun nehy ve garet itmeğle ol-vechile gadr eyledügi ve bu bâbda fetâvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb ol-mikdâr akçası alıvirilüb icrâ-yı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                        Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 43 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ( ) Kâdîsına ve Konya Nâ’ibine Hüküm 

Cezayirli Hacı İbrahim nâm kimesne gelüb mezbûr otuz seneden mütecâviz ocağı 

ricâli ile vâki‘ olan derya seferlerine gaza ve cihatları bulunub ancak “…” resm içûn 

“…” bazı eşyâ ile bin yüz elli ( ) senesinde âsitâneye gelür iken Konya kazâsında 

Kuzancal nâm karyeye dahl ve karye-i merkûm kurbunda kârbân ile kondukda gice ile 

bunun karye-i merkûm sâkînlerinden Osman Ağa dimekle ma‘rûf kimesnenin bir neferi 

ile yine karye-i merkûmdan Mahmud Ağa dimekle meşhûr kimesnenin iki nefer oğulları 

ve karye-i mezbûrdan havâlîlerine tâbi‘ ma‘lûmü’l-esâmî iki nefer kimesne birbirleriyle 

yekdil ve bu beş nefer şâkîler hakikaten bunun bir yük emvâl ve ber-mûceb-i defter bin 

adet cezayir altununu ve bin guruşdan mütecâviz eşyâ‘sını sarf idüb götürürler iken bu 

mezbûrların takib eyledügi mezbûrlar karye-i merkûm içine götürüb kendülerine iktizâ‘ 

ve gadr-ı küllî eylediklerin bildürüb ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle mezbûrlar ihzâr-

ı şer‘ ve sarf eyledikleri altun ve sâ’ir nukûd ve emvâl ve eşyâ‘ların zuhûra getirilüb 

tahsîl ve kendüye alıvirülmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylemeğin sen ki vezîr-i 

müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle ve mübâşir ma‘rifetiyle mezbûrlar ma‘rifet-i şer‘le 

tefahhus ve sa’ir fesadları ahz ve emvâl ve eşyâ‘sı zuhûra getirilüb kifâyet ‘arz olunmak 

bâbında fermân-ı ‘âlîşanım yazılmışdır. 

           Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 43 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karahisar-ı Sahib Kâdîsı Nâ’ibi Mevlânâ Fazılzâde Ahmed Zîde İlmehuya 

Hüküm ki 

Senki mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin şark kazâsından ve aba en-ced Akşehir 

sâkînlerinden olub Akşehir kazâsında sâkîn ‘ûlemâ ve sülehâ eimme ve hutebâ ve sadât-

ı kirâm ve sa’îr askerî ta’ifesinden hoşnud ve râzı vîlâyetleri “...” olduğında mürûr ve 
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ubûrlarında “...” ve sa’îr ve vârid olan ulakların ve esba-ı(?) sebebiyle hıfz-ı hırâset ve 

sâdır olan emr-i ‘aliyyelerin tekid ve icrâsında mücerred ve şer‘i ve fukarâya mu‘in ve 

sahib-i sülûk ve evza ve etvara göre cümlesi şükran ve vâki‘ olan umûr ve husûslarını 

“...” ve teftiş ider iken bu sene-i mübârekede mutasarrıf olmak üzere âsitâne-i 

sa‘âdetime ‘arz ve Ruha(?) kazâsı mütevellîsi ile müftehim olundukda ve alaybeyine 

riayet itmeyüb Karahisar-ı Sahib “...”üzere “...” murâfa‘a üzere olmağla rızây-ı küllî ve 

“...”olan Akşehir kazâsına nakl eylemek içûn Akşehir tarafına emr-i şerîfimle mübâşir 

ta‘yîn olunan dergâh-ı mu‘allâm kapucubaşılarından Ali dame mecduhû ile Akşehir 

kazâsı nâ’ibi mevlânâ Feyzullah zîde ilmehû ‘arz ve Akşehir kazâsında sâkîn ‘ûlemâ ve 

sülehâ ve eimme ve hutebâ ve sadât ve sa’îr ahâlîleri muhzır-ı birle i‘lâm itmeleriyle 

sâdır olan fermân-ı ‘aliyyeye emsâlen fi‘l asl vîlâyet-i Anatolıda Akşehir kazâsı 

ahâlîsinden olub medîne-i Karahisarda nâ’ib olmağla hüsn-i “...” meşahir iş bu bin yüz 

elli beş senesi Receb evâhirinin yigirmi birinci güni tarihiyle “...” zikr olunan Akşehir 

kazâsına nâ’ib ve eş-şer‘ olan mevlânâ mûmâ-ileyh Feyzullah zîde ilmehûnun mirî 

müteallik bir kıt‘a ‘arz ve ahâlîsinin muhzırları vâki‘ müteallik olduğın âsitânede sâkîn 

Mehmed sipâhî ibn-i İbrahim ve Halil sipâhî el-Hâcc Hasan ve Abdurrahman bin 

Abdullah ve Mehmed bin Abdullah ve Abdullatif bin İbrahim ve el-Hâcc Mustafa bin 

İbrahim nâm kimesneler dahi ale’t-tarîki şehâde ihtâr itmeleriyle senki mevlânâ-yı 

mûmâ-ileyh Fazılzade Ahmed zîde ilmehûsun rızân ile “...” olan Akşehir kazâsına nakl 

eylemek bâbında emr-i şerîfim sudûrunı hâlâ Rumili kâdîaskeri mevlânâ Ahmed 

edâmâllahû tealâ fezailehû i‘lâm itmeğin mevlânâ-yı mûmâ-ileyh i‘lâmı mucîbince 

‘amel eylemek bâbında fermân-ı ‘âlîşanım yazılmışdır.     

Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 43 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Vilayet-i Anatolı’da Akşehir kazâsı ahâlîsinden Refika bint-i Halil nâm hatunzâde 

bade’l-tefriki-i şer‘iyye olan huzûr-ı asgariye bade kâdîasker dîvânhânesinde ma‘kûd 

meclîs-i şer‘i hazırede kazâ-yı mezbûre ahâlîsinden ba-fermân-ı ‘âlî âsitâneme ihzâr 
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olunan es-Seyyid el-Hâcc Halil Beg dimekle ma‘rûf kimesne muhzıran-ı mezbûr es-

Seyyid el-Hâcc Halil Beg zimmetinde iş bu yedinde olan bir kıt‘a hüccet-i şer’iyye nâtik 

olduğı üzere altı bin altı yüz otuz guruş hakkım olmağla taleb iderim deyû te‘âddî 

eyledügi da‘vâsından ve nâtik-ı maslahât ile iki yüz guruş bedel-i husûsa sâlih olub mâ-

âdâsına ve bu tarihe gelince sair beynlerinde harman iden ahz ü ita ve muamelât-ı sai‘-i 

müteallik ‘amme-i da‘vâdan mezbûr es-Seyyid el-Hâcc Halil Begin zimmet-i ibrâ-ı 

‘amm ile ibrâ ve ıskât eyledik deyû ikrârını bade’l-nasr bade’l-müştehid mûcibince 

mezbûr Seyyid Hacı Halil Begin yedine tuğrâ-yı emr-i şerîfim iltimâs eyledügi bi’l-fi‘l 

Rumili kâdîaskeri olan mevlânâ Ahmed edâmâllahu te’âlâ fezailehû i‘lâm itmeğin 

i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                   

                                                                                         Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155   

*** 

Sahife No : 44 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Medîne-i Akşehir sâkînelerinden Şerîfe Zeyneb bint-i Hacı Pâşâzâde Ahmed sâbık 

ve hükümet-i “...”  ve bilâ-mutasarrıf verese bade’l tefrik evvela huzur-ı âsitânemde ve 

bade Rumili kâdîaskeri olan mevlânâ Ahmed edâmâllahu te’âlâ fezailehûnun 

hânesinden ma‘kûd meclîs-i şer‘i hazırede Akşehir kazâsından ba-fermân-ı ‘âli âsitâne-i 

sa‘âdetime ihzâr olunan müfti İbrahim Efendi bundan akdem kazâ-yı mezbûrdan nâşî 

sülbi müstecir oğlı Mustafa’ya üç bin guruş mihr-i hâsıl sahihâsıyla olanı tezvîc 

itibâriyle sülbi sagir oğlu Mustafa benim üç bin guruş mihr-i hâsıl sagireyle livâya 

tezvîc itmeleri gene mihr-i mezbur Mustafa “...” karındaşım şeyh oğluna akd-i 

mezbûrun fesâdına Konya kassâmı olan müfti-yi mezbûr İbrahim Efendiye su‘âl olunub 

akd-i mezkûr kassam olunmağın murad kadar deyû kasd eyledügim rızâ-yı da‘vâmın 

nizâ‘ “...” ile olmayub müfti-yi mezbûr Mustafa’nın ber-vech-i muharrîr akd-i sahiha ve 

kurâ-yı mezkûr ile zevce-i menkûhasın ve bu ikrârını müfti-yi merkûm İbrahim Efendi 

tasarrıflık eyleyüb mûcibince müfti-yi mezbûr İbrahim zîde ilmehû yedine tuğrâ-yı 

garrây-ı cihân penâh ile ‘arâ-yı emr-i şerîfim iltimâs eyledügin mevlânâ-yı müşârün-



 190 

ileyh i‘lâm itmeğle i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.   

           

 Fî Evâhir-i Ş. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 44 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Vilayet-i Anatolıda Akşehir kazâsından katlen vefât iden es-Seyyid Ahmed Beg 

ibn-i İbrahim Beg veresesinden zevc-i metrûkeleri Şerîfe Âmine ibnet-i es-Seyyid 

Zeynel Abidin ve Şerîfe ibnet-i şerif ve Saime binti el-Hâcc Salih ve Sülbü kızı Şerîfe 

Zeyneb nâm hatunlar ve anların bade’t-tefrîk eş-şer‘ olan huzur-ı asgariye bade 

mahkemede ma‘kûd meclîs-i şer‘i hazırede kazâ-yı mezbûr müftisi olub ba-fermân-ı ‘ali 

âsitâne-i ‘aliyeme ihzâr itdirdikleri İbrahim Efendi ile ale’t-terâfi bundan akdem 

mevrûsemiz müteveffâ-i mezbûr es-Seyyid Ahmed Begi kazâ-yı mezbûrda Pâşâ 

sarayında müfti-yi mezbûr İbrahim Efendinin emri ile ma‘lûmü’l-esâmî kimesnelerin 

cevabı ile ‘amel ve bi-gayri hakkın darb ve cerh eylediklerinden mevrûsemiz mezbûr es-

Seyyid Ahmed Beg mezkûr müteveffâ ol anda fevt olmağla emr-i mezkûruna binaen 

mûceb-i şer‘iyyesi müfti-yi mezbûr İbrahim Efendiden bil-evvel taleb eylemediniz deyû 

hâlâ da‘vâya kasdı eylediniz de ol dahi bil-külliye bade’t tekâr “...” “...” kesîre vâki‘ 

olmışdı el-halet-i hâzâ husûs-ı mezkûrı müfti-yi mezbûrun alâka ve müdâhalesi 

olmaduğuna ve fevt-i tahmîl(?) olmağla da‘vâ-i mezkûre “...” olub mevrûsemiz 

müteveffâ-i mezbûr es-Seyyid Ahmed Begin cem‘i deynine müteallik amme-i da‘vâ ve 

kâfe-i met‘a idenden müfti-yi mezbûr İbrahim Efendinin zimmetinde ibrâ-i ‘amm kat‘ı 

niza-ı ibrâ ve ıskat eyledügimizde ol-dahi ibrâ-i mezkûru kabul eyleyüb bade’l-yevm 

müfti-yi mezbûr İbrahim Efendi ile husûs-ı mezkûra müteallik ve ciheten ale’l-vücuh ve 

siyânen mine’l “...” kat‘a da‘vâ ve nizâ‘mız yoğdur deyû ikrârlarını müfti-yi mezbûr 

İbrahim Efendi bade’t-tefrik mûcibince müfti-yi mezbûr İbrahim’in yedine tuğra-yı 

garrây-i cihân penâh ile ‘arâ-yı emr-i şerîfim iltimâs eyledügin alimü’l-‘ulemâ-ı 

muhâcirin bi’l-fi‘l Rumili kâdîaskeri Ahmed edâmâllahu te’âlâ fezailehû i‘lâm itmeğin 

i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                   Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 
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Sahife No : 44 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Vilayet-i Anatolıda Akşehir kazâsı ahâlîsinden es-Seyyid el-Hâcc Halil Beg ve 

es-Seyyid İbrahim dimekle ma‘rûf kimesne ve vâlîdeleri Şerîfe Saime nâm hatun evvelâ 

huzûr-ı asgariye bade hâlâ Rumili kâdîaskerî olan ‘alimü’l-‘ulemâ-ı mütehayyirîn 

mevlânâ Ahmed edâmâllahu te’âlâ fezailehû teşkîri ma‘kûd meclîs-i şer‘i hazıreye es-

Seyyid el-Hâcc Veli nâm kimesne muhasebesin(?) ve mezbur es-Seyyid el-Hâcc Veli 

bundan akdem mevrûsemiz müteveffâ es-Seyyid ‘Ali’nin terekesinden ceddi fevtinden 

bi-gayri hakkın dört bin guruşum ahz û kabz ve kendü mesârifatına sarfıyla istimlâk 

itmişdi hâlâ meblâğ-ı mezkûrın merkûm es-Seyyid el-Hâcc Veli’nin beyne’l-verese 

taleb ideriz deyû kasdı eyledügimiz da‘vâmızdan mezbûr es-Seyyid el-Hâcc Veli’nin 

zimmetinde ibrâ-yı “...” kat‘ı nizâ‘ ibrâ ve ıskât eyledügimizde ol-dahi mevrûsemiz 

müteveffâ-i mezbûr hayatında benim hatunum kazâ-yı mezbûrda sâkîne zevc-i 

menkûham Fatıma ibnet-i Mustafa nâm hatun yedinde bi-gayri hakkın bin beş yüz guruş 

ahz û kabz itmişdi deyû fesâd eyledügi da‘vâsına kezâlik meccanen ferc(?) olunub 

bizim zimmetimizin ibrâ-ı ‘amm ile ibrâ ve ıskat eyledi deyû ikrârlarını bade’t-tefrik-i 

müştehid mûcibince yedlerine tuğrâ-yı garrây-i cihân penâh ile matuf emr-i şerîf iltimâs 

eylediklerinden mevlânâ müşârün-ileyh i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak 

içûn yazılmışdır.  

              Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 44 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 ( 20–29 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Medîne-i Konya sâkînlerinden sadât-ı kirâmdan Seyyid Abdülkadir ile karındaşı 

Seyyid Mesûd zîde şerîfehûma gelüb müteveffâ-i mezbûrların medîne-i Konya 
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sâkînlerinden Kozanoğlı Osman ve Ahmed nâm kimesneler bundan akdem fevt olub 

vereseleri oğulları diğer Osman ve sâ’ir vârislerine isâbet ve bunun müteveffâ-i 

mezbûrların metrûkâtına bir dürlü vaz‘-ı yedi olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken 

mezbûr Osman ile medîne-i sairelerde zuhûr ve şirrete salik ve bizim hâlâmız ( ) nâm 

hatun mezbûr Mesûd’un taht-ı kazânızda olmak tarîkiyle mevrûsemiz müteveffâ-i 

mezbûranın zimmetinden sizin zimmetinize mâl kalmış deyû ve bunların vereselerine 

şer‘an bir nesne sâbît ve zâhîr olmuş değil iken havâlîlerine tâbi‘ ehl-i ‘örfe tecrîm ve 

tecerrüm ve ikrâr kasdıyla da’imâ te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmadıkları mezbûrların 

şerr ve tezvîratların bir vechile emin ve rahatları olmayub ahvâlleri diğer gûn olduğun 

bildürüb mezbûrlar husûsu mezbûra müteallik da‘vâ süduruna olur ise da‘vâları âhar 

mahallde istimâ‘ olunmayub huzûru asgariyede murâfaa ve ihkâk-ı hakk olunmak içûn 

âsitâne-i sa‘âdetime havâle olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri 

ecilden vech-i meşrûh üzere havâle olunmak bâbında fermân-ı ‘âlîşanım içûn 

yazılmışdır. 

             Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 45 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 (20–29 Ekim 1742) 

 

Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm  

Anatolıda Akşehir kazâsında katlen fevt olan es-Seyyid Ahmed Beg ibn-i İbrahim 

vârislerinden sultan ve kızları Şerife Âmine binti es-Seyyid Feyzullah(?) ve “...” binti 

el- el-Hâcc Salih ve Şerife binti Şerif ve sülbi bâkire kızı Şerife Zeyneb nâm hatunlar ve 

onları“...”şer‘ olan muhzır içünden kayd hâlâ Rumili kâdîaskerî olan mevlânâ 

edâmâllahû te’alâ fezailehû âsitâne-i sa‘âdetime Mahmud meclîs-i şer‘i hazırede kazâ-yı 

mezbûrdan ba-fermân-ı ‘âlî âsitâneyi sa‘âdetim ihzâr olunan es-Seyyid Halil bin Şeref 

dimekle ma‘rûf kimesne ile teraki bundan akdem mevrûsemiz müteveffâ-i mezbûr es-

Seyyid Ahmed’i ahz ve ma‘lûmü’l-esâmî eşkıyâlara virüb kendü hâricî ile ma‘an bi-

gayr-i hakkın darb ve cerh eylediklerinde hakk-ı(?) mezkûrede mugâyiren mevrûsemiz 

müteveffâ-i mezbûr es-Seyyid Ahmed dahi fevt olmağla cânibü’ş-şer‘ mezbûr es-

Seyyid Hacı Halilden taleb ideriz deyû da‘vâya tasaddî itmişdik ahâlîne harc-ı da‘vâyı 



 193 

mezkûremizden meccanen“...”olub mevrûsemiz müteveffâ-i mezbûr es-Seyyid 

Ahmed’in “...”deynine ve sairemizde herban iden nukûd-ı meblâğ muhasebeleriyle(?) 

müteallik ‘amme-i da‘vâdan mezbûr es-Seyyid el-Hâcc Halilin deynini ibrâ-i ‘âli kat‘a 

el-nizâ‘ beynine ibrâ ve ıskât eyledügimizde ol-dahi tecrîm ahz ve inkâr mevrûsemizi ve 

nukud-ı meblâğ ve memhûre-i mütegallibe-i ‘amm da‘vâdan gerekdirki benim deynimi 

ibrâ ve ıskât eyleye deyû ikrârları bade’l-efrak(?)isâbet ve mucîbince mezbûrdan es-

Seyyid el-Hâcc Halil ve Şerife Amine ve Salih ve Şerife Zeyneb hatunlardan 

birbirlerine başka başka tuğrâ-yı garrây-ı cihân penâh ile makûl emr-i şerîfim iltimâs 

eyledikleri mevlânâ müşârün-ileyh i‘lâm itmeğin i‘lâmı mucîbince ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.    

Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 45 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş Sene 1155 (20–29 Ekim 1742) 

 

( ) Kâdîsına ve Sâidili Nâ’ibine Hüküm ki 

Sâidili kazâsında Kadınhanı nâm derbend karye ahâlîsinden Hacı Halil ve Hacı 

Hamid ve Hacı Hüseyin ve Hacı Ömer ve Ebubekir ve Hacı Mustafa ve Hacı Mehmed 

ve Hacı Osman ve Hacı Ömer hâlîfe ve Hacı Mustafa hâlîfe ve dahi sâ’irleri gelüb 

karye-i mezbûrda on sekiz seneden mukaddem kendü hallerinde bunlar arâzîleri üzerine 

bir bâb mülk-i menzîl binâ ve garet-i ketb “...” sâkîn olub bir vechile dahl olunmak îcâb 

itmez iken karye-i mezbûrdan Abdulgaffar nâm kimesne vakf üzere fuzûlî zabt itmeğle 

taleb ve almak murad eylediklerinde mezbûr şirrete salik ve mukaddemâ zâbit olan 

Balşarlı Hacı Mehmed nâm kimesneye gareten sâkîn kendüsünden sonra zâbît olan 

Tosun(?) Hüseyin nâm kimesnenin mülki olmak üzere bey ‘ idüb ol-dahi menzîl-i 

mezbûrı karye-i mezbûrda medfûn Şeyh Turgud zâviyesine beş yüz altmış guruşa virüb 

kendü halinde oldukça sâkîn olub bade vakf-ı evlâd kurbu sâkîn ve bade’l taaruz 

virmeyüb evkâf-ı deyni mütevellî kabz itmeğle vakfın üzere zabt iderim ve vakf-ı 

mütevellîsi olduğın ikrâr ve bunların mülki olduğın inkâr eyledikde bunlar dahi menzîl-i 

mezbûr kendü mülklerinden olub zâbîtlerine gareten sâkîn olduğun şuhûd ve udûl ile 

isbat ve bunlar hükm-i birle taraf-ı şer‘den yedine hüccet-i şer‘iyye virüldügin bildürüb 
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hüccet-i şer‘iyye mûcibince ‘amel olunub mülki menzîllerine hilâf-ı şer‘i şerîf ve 

mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye müdâhale itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

              Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 45 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş Sene 1155 (20–29 Ekim 1742) 

Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Vilayet-i Anatolıda Akşehir kazâsında katlen vefât iden es-Seyyid Ahmed Beg 

ibn-i İbrahim Beg veresesinden zevcesi metrukeleri Şerîfe Âmine ibnet-i Seyyid Zeynel 

Abidin ve Saime ibnet-i el-Hâcc Salih ve Şerîfe bint-i Şeref ve Sülbü bâkire kızı Şerîfe 

Zeyneb nâm hatunlar danileri bade’t-tefrik-i eş-şer‘ ale’l-huzûr-ı asgari bade hala 

Rumili kâdîaskerî olan mevlânâ Ahmed edâmâllhu te’âlâ fezailehûnun hânesine ma‘kûd 

meclîs-i şer‘i hazırede kazâ-yı mezbûrdan ba-fermânı-ı ‘âlî âsitâne-i ‘aliyeme ihzâr 

olunan el-Hâcc Halil Beg ile bade’t-terafi bundan akdem mevrûsem müteveffâ-i mezbûr 

es-Seyyid Ahmed Begi ahz ve ma‘lûmü’l-esâmî eşkıyâlara virüb ana cerh ile emren bi-

gayri hakkın darb ve cerh eyledikden cerh-i mezkûreden müttei(?) umûrumuz 

müteveffâ-i mezbûr es-Seyyid Ahmed Beg fevt olmağla mûceb-i şer‘iyyesi mezbûr es-

Seyyid el-Hâcc Halil Begden taleb ideriz deyû da‘vâları kasd itmişdik el-halet-i hâzâ 

da’vâ-i mezkûremizden meccanen ferâğlar olub mevrûsemiz müteveffâ-i mezbûr es-

Seyyid Ahmed Begin dem û deyni(?) ve sâ’ir beynlerimizde cereyan iden hukûk-ı 

ma‘lûma ve mechuliye müteallik ‘amme-i da‘vâdan mezbûr es-Seyyid el-Hâcc Ahmed 

Begin zimmeti ibrâ-i ‘amm ve kat‘ı nizâ‘ ile ibrâ ve ıskât eylediğimizde ol-dahi 

beynlerimizde cari ahz ve i‘ta muamelât-ı seniyye ve hukûku ma‘lûm ve mechûliye 

müteallik ‘amme üzere gittik bizim zimmetimizi ibrâ ve ıskat eyledü deyû ikrârlarının 

bade’t-tefrik müştehid ve mûcibince mezbûrdan es-Seyyid el-Hâcc Halil Beg ve Şerîfe 

ve Saime Şerîfe ve Şerîfe Zeyneb hatunlardan her biri yedlerine başka başka tuğrâ-yı 

garrây-i cihân penâh ile ‘arâ-yı emr-i şerîfim bil-iltimâs eyledikleri mevlânâ-yı 

müşârün-ileyh i‘lâm itmeğle i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.    

  Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 45 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 (20–29 Ekim 1742) 

 
 

Karaman Vâlîsine ve Ereğli-i Karaman Kâdîsına Hüküm ki 

Senki mevlânâ müşârün-ileyh Halil zîde ilmehûsun südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb Ereğli-i Karaman kazâsında sâkîn ulema ve huteba ve sadât-ı kirâm ve fukarâ 

ve bil-cümle meclîs-i şer‘a varub bunların kazâlarına mübâşir ta‘yîn idenlerden olub 

yine kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Mendos nâm karye ahâlîsinden kazâ-yı mezbûr toprağında 

bi’l-fi‘l tasarruflarında hâneye bağlı tekâlîf alınmak îcâb ider emlâk ve menzîl ve çayır 

ve tarlaları olmağla avârız ve nüzûl ve imdâd-ı seferîye ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ 

olan tekâlîften hisselerine düşeni taleb eylediklerinde dürlü illet ve bahâne ile sekiz 

seneden berû sarf-ı kânûn edâsına ta‘allül itmeleriyle hisselerine düşen tekâlîfî ma‘an 

edâ itdirilmek bâbında vâki‘ hâl olmarıyla hükm-i hümâyûnum virülmek ricâsına ‘arz 

eyledügin ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.         

      Fî Evâhir-i Ş. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 46 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 (30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Denek- Keskin ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Denek-Keskin kazâsına tâbi‘ Ağanlı nâm karye sâkînelerinden Fatıma ve kızı 

Yüzikanlu nâm hatunlar gelüb mezbûre Fatıma’nın zevcî ve mezbûr Yüzikanlu’nun 

bâbâsı Mehmed nâm kimesne bin yüz elli ( ) senesinde karye-yi mezbûr içinden 

kimesnenin mülki olmayan hali yerde cerhen katl‘ olunub kâtili na-mâlum olub kassâm 

ve deyni şer‘an karye-i mezbûr ahâlîsinden lâzım gelmeğle taleb eylediklerini hilâf-ı 

şer‘i şerîf virmekde ta‘allül ve muhâlefet üzere oldukların ve bu bâbda da‘vâlarına 

muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüb fetâvâ-yı şerîfeleri 

mûcibince şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                                   Fî Evâ’il-i N. Sene 1155   
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Sahife No : 46 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 (30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

 

Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Vilâyet-i Anatolıda Akşehir kazâsı ahâlîsinden olub bundan akdem katlen vefât 

iden Hacı Pâşâzâde es-Seyyid Ahmed Beg ibn-i İbrahim’in veresesini zevce-i 

menkûhası metrûkeleri olmağla ve üzerine ziyâde Gülizar(?) ve Saliha bint-i el-Hâcc 

Salih ve Şerîfe bint-i Şerîf ve Fatıma bint-i Mustafa nâm hatunlar ile Sülbü sâgir oğlı es-

Seyyid Ahmed ve Sülbü bâkire kızı Şerîfe bint-i Sülbü sagire kızı Şerife Hadice’ye 

bade’l-ihzâr mezbûran Şerîfe Ümmi’ye ve Şerîfe Zeyneb hatunlar vârisleri bade’t-

tefrik-i şer‘ ale’l- huzur-ı asgariye bade hâlâ Rumili kâdîaskeri olan mevlânâ Ahmed 

edâmâllahû te’âlâ fezailehûnun hânesinde akd olunan meclîs-i şer‘i hazırede ve anları 

tefrîk-i şer‘le muaf olan mezbûran Saime ve Şerîfe ve Fatıma hatunlar muvâcehelerinde 

mevrûsemiz müteveffâ-i mezbûrun yedinde mülk ve hakkı olub kazâ-yı mezkûrede 

vâki‘ emlâk hân ve “…” ma‘lûmü’l-hudûd ve “...” ve hakkına kerdan dimekle ma‘rûf 

bir bâb ekmekci fırını(?) ve bir bâb kassâb dükkânı ve bir kıraathâne(?) ve bir hân ve 

kazâ-yı mezbûreye tâbi‘ Ahur nâm karyede vâki‘ bir bâb hamam ve kazâ-yı mezkûre 

dâhilinde Şah Beg oğlı değirmanı dimekle ma‘rûf bir bâb degirman ve bir kıt‘a bağçe ve 

el-Hâcc Musa kapusu kurbunda vâki‘ iki hân dimekle ma‘rûf bir bâb hân ve Zernan 

karyesinde vâki‘ çifte degirman ve Hacı Süleyman oğlı dükkânı dimekle ma‘rûf bir bâb 

dükkân ve bir bâb börekçi fırını(?) ve bir bâb cedîd menzîlini mevrûsemiz müteveffâ-i 

mezbûr es-Seyyid Ahmed Beg hâl-i hayatında nişan-ı(?) mâlum ile bize bey‘ ve temlîk 

eyledügi yerler dahi birkaç muharre iştirâ‘ ve temlîk ve kabul eyleyüb mülk-i 

meşrutamız almışdı hâlâ zikr olunan emlâk ve akarlarına mezbûrların bi-gayri hakkın 

vaz‘i-yed iderler su’âl olunub kasdı yedlerine“...”olunmak muradımızdır deyû da‘vâ 

eyledikde anlar dahi civarlarında birkaç muharrîr vaz-ı yetlerini ikrâr lakîn men‘-i 

mezkûru bil-külliye (?) inkâr eylediklerinde müdde‘iyân-ı mezbûran ber-vech-i 

muharrîr müdde‘alerına yine kadir olmayub tahlife dahi tâlibine olmağla mûcibince 

müdde‘iyan-ı mezbûr ve Şerîfe Âmine ve Şerîfe hatunlar eliyle bi-vech mu‘arızadan 

bade’l-men‘ zikr olunan emlâk ve akârlarının müteveffâ-i mezbûrun vereseleri 
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beynlerinde mahallinde ma‘rifet-i şer‘le mübâşirleri çâvûş ma‘rifetiyle her birilerinin 

hisse-i şer‘iyyelerine göre iktisâm eylemek bâbında yedlerine tuğra-i emr-i ‘ali ricâsına 

istid‘â-yı inâyet eyledikleri mevlânâ-yı müşârün-ileyh i’lâm itmeğin i’lâmı mûcibince 

‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                                                                      

                                                                                         Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 46 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

 

Karaman Vâlîsine İnsuyu ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

İnsuyu kazâsında Suvarık nâm karyeden sadât-ı kirâmdan Seyyid el-Hâcc Mustafa 

zîde şerîfehu gelüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye bir dürlü vaz‘ ve 

te‘âddîsi olmayub ve üzerine dahi şuhûd ve udûl ile şer‘an bir nesne sabît ve zâhîr 

olmuş değil iken yine karye-i mezbûre ahâlîlerinden ( ) ve ( ) ve ( ) nâm kimesnelerin 

buna ‘arz ve garâbetleri olmağla mücerred icrâ-yı ‘arz ve ahz û intifâ‘ sevdâsıyla buna 

dürlü dürlü şekâvet istinâdıyla kâh sen karyemizden âhar karyelere gidersin deyû hilâf-ı 

şer‘i şerîf muhâlefet ve te‘âddî eylediklerin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf mezkûrlara bunı 

te‘âddî itdirülmeyüb men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi ecilden 

şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.        

                                                       Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 46 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 (30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

 

Der-kenâr: Nakl Olunmuşdur 

İbradı ve ( ) Kâdîlarına Alaiye Sancağı Mütesellimine Hüküm ki 

İbradı kazâsına tâbi‘ Zeylan nâm karyeden Mehmed Beşe dimekle ma‘rûf kimesne 

gelüb karye-i mezbûrda vâki‘ mutasarrıf olduğu kadîmî degirmana mahsûs ve müstâkil 

suyundan âharın alâkası olmayub kadîmden bunun degirmanına cârî ola-gelüb âhardan 

bir vechile dahl olunmak îcâb itmez iken karye-i mezbûrda sâkîn ( ) nâm kimesne kendü 

halinde olmayub ol suyu fuzûlî ve bi-gayri hakkın mecrâ‘-yı kadîmden ihrâc ve isrâf 

idüb bunun degirmanına “...” ba’is ve gadr-ı küllî eyledügi ve fetâvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüb mezbûrun zâhîr olan te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

    Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 47 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

 

Karaman Vâlîsine Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm 

Konya mahallâtından Sekizkuruş Mahallesi sâkînlerinden Ahmed nâm kimesne 

gelüb bunun zevcesi Saliha nâm hatunun bâbâsı el-Hâcc Abdullah ibn-i el-Hâcc 

Mustafa Efendi dimekle ma‘rûf kimesne hâl-i hayatında ve kemâl-i akl-ı sıhhâtte sülüs 

mâlını bâ-hüccet-i şer‘iyye fuzûlî yere zevcesi mezbûr Saliha teftiş kazâ-ı isâbet(?) ve 

mesâren ‘âlî vaz‘ı-yeten fevt ve mâl-ı sülüs zevcesi mezbûr ahz ve bunun tarafından ba-

hüccet-i şer‘iyye teftişe vekîl ve bu dahi vekâleten sâlis ve fuzûlî harc ve sarf mâl-ı 

sülüsden zimmetinde bir nesne kalmayub ve bundan akdem murâfa‘a-i şer‘ hesâb 

görüldükte dahi zimmetinde mâl-ı sülüsden bir nesne kalmaduğun şi‘ar yerine 

ma‘mûleye muhasebe defter-i virilüb ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabît ve zâhîr 
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olmuş değil iken müteveffâ-i mezbûrun vereselerinden bazıları mücerred ta‘cîz kasdıyla 

zuhûr ve tekrâr hesâbın görürüz deyû te‘âddî ve rencîde üzere oldukların ve fetâvâsı 

olduğun bildürüb hüccet-i şer‘iyye mûcibince ‘amel olunub men‘ ü def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ yerine olan hüccet-i şer‘iyye mûcibince görilmek içûn 

yazılmışdır.                   

                                                                                         Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 47 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 ( 1–10 Ekim 1742) 

 

 

Karaman Vâlîsine ve Develü ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Develü kazâsında vâki‘ mezra‘-i Susarıca ve tevâbi‘-i karyelerinden ber-vech-i 

mâlikâne mutasarrıf olan Ali zîde kadrihû südde-i sa‘âdetime gelüb mâlikâne-i mezbûr 

karyelerinden Develü kazâsına tâbi‘ ( ) ve ( ) ve tevâbi-i karyelerinin muhtar ve hakk-ı 

hudûdu dâhilinde kadîmü’l-eyyâmdan berû ‘öşr ve resmi mâlikâne-i mezbûr tarafından 

alınagelen ma‘lûmü’l-hudûd yerlerine hâricden müdâhale olunmak îcâb itmez iken 

civarlarından hassa karyelerinden ( ) nâm karye zâbiti zuhûra gelüb ol-yerler zâbiti 

olduğun hassa karyeleri toprağından imiş ‘öşr ve resmi ben alırım deyû fuzûlî müdâhale 

ve cebren ‘öşr ve resmin alub fuzûlî ve hilâf-ı kânûn ve müdâhale ve mâlikâne 

mahsûlüne garez ve musallât(?) tertib eyledügi bundan akdem murâfa‘a-i şer‘i şerîf 

olduklarında Boz Pozantı ve Hisar-hak ve“...” kala deresi sürügelin merkeb yoluna 

kuzaydan başkurd(?deresi başından sorkun deresi Koztaşa(?) Ereğli kul ve Bayrak kale 

kırca bozdan adlu yola nihayet bulur nâm hudûd ile mahdûd yerler mâlikânesi karyeleri 

tasarrufunda olduğu mahalli berât-ı ‘alişânım üzerine hüsn û ihtiyâr-ı ehl-i vukûf ve 

mütekaid(?) âlî kimesneler ihzâr itmişler lakîn müdâhale ve te‘âddîden hâlî olmadıkların 

bildürüb ol-yerde kânûn üzere hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügi ecilden kânûn üzere 

‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                                

                                                                                             Fî Evâ’il-i Ş. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 47 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına ve Kayseriyye Sancağı Mütesellimine Hüküm  

El-Hâcc Ebubekir nâm kimesne gelüb kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Savlusak nâm karye 

mütemekkinlerinden Papas nâm zımmî zimmetinde cihet-i şer‘den yine karye-i mezbûr 

sâkînelerinden vâlîdesi ( ) ve zevcesi ( ) nâm nasrânîyeler kifâyetleri ile bin yüz elli ( ) 

senesinden berû iki yüz yetmiş guruş alacak hakkı olmağla mesfûr meblâğ-ı mezbûrı 

mücerred ve akl û bulûğ sevdâsıyla kable’l-edâ firâr itmeğle bu dahi meblâğ-ı mezbûrı 

kifâyetleri hasebiyle mesfûrlardan taleb ve almak istedikde havâlîlerine tâbi‘ karye-i 

mezbûr sâkînlerinden Voyvoda dimekle ma‘rûf kimesneye istinâden hilâf-ı şer‘i şerîf 

dürlü dürlü illet ve bahâne ile virmekde ta‘allül ve muhâlefet ve murâfa‘a-i şer‘i şerîf 

olmak murad eyledikde dahi mezkûr mübâşirleri(?) olduğundan murâfa‘a-i şer‘ 

olmalarına muhâlefet ve ital-i hakk ba’is ol-vechile gadr-ı küllî itmek sevdâsında 

oldukların bildürüb şer‘le görilüb kifâyetleri hasebiyle mesfûrelerin zimmetlerinde 

şer‘le müteveccih ve sabît olan ol-mikdâr guruş hakkı tamamen tahsîl ve alunub icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.                                            

                                                                                         Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 47 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Kayseriyye Monlasına Hüküm 

Yasef ve Dodoki nâm zımmîler gelüb bunların mürdleri Hâlâci nâm zımmî bin 

yüz elli ( ) senesinde kazâ-yı mezbûra tâbi‘ İstefan nâm karye içinden kimesnenin mülki 

olmayan hâlî yerde cerhen katl‘ olunub kâtili mâ‘lûm olmayub kasame ve diyeti şer‘an 

karye-i mezbûr ahâlîsine lâzım gelmeğle taleb eylediklerinde virmekde ta‘allül ve bu 

bâbda fetâvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb icrâ-yı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 
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            Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 47 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Bayburd Mea Karataş ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Gürci nâm karyede sâkîn tîmâr re‘ayâlarından Hacı Hasan 

ve Hüseyin ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler gelüb bunların Eski-il kazâsına tâbi‘ Eğri nâm 

karyede ma‘lûmü’l-hudûd arâzî ile emlâk ve yerleri olub üzerlerine edâsı lâzım gelen 

imdâd-ı hazerîye ve seferîye ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ tekâlifleri tahammüllerine 

göre hisselerine düşeni Eğri karyesi ahâlîsiyle ma‘an cem‘ini me‘mûr olanlara edâda 

kusûrları yoğken karye-i mezbûr ahâlîsi zuhûr ve şirrete sülûk ve mücerred ta‘cîz içûn 

sizlerin bizim karyemizde tasarrufların olmağla mukaddemâ sizler bizim karyemizde 

sâkîn bulundukları üzere olmadıkça gelüb bizim karyemizde sâkîn olub bizimle ma‘an 

hisse virin deyû hilâf-ı kânûn bila-emr-i münîf kaldurmak tekâlîfî ile rencîdeden hâlî 

olmayub daima mezbûr ehl-i ‘örfe acz ve tecrim idüb ol-vechile gadr olunduğun 

bildürüb men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügin ecilden şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır. 

           Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm  

Medîne-i Kayseriyye mahallâtından Câmi-i Kebir Mahallesi sâkînlerinden sadât-ı 

kirâmdan Seyyid Feyzullah zîde şerîfehu gelüb yine medîne-i mezbûr mahallâtından 

Rahvane Mahallesinden Hacı Mehmed nâm kimesnenin kızı Ümmühan nâm bikr-i bâliğ 

velileri olan ammileri Halil ve Hasan rızâların ve mezbûrun rızâsıyla şuhûd-ı 

muhzırların ma’rifet-i şer‘le buna akd‘-i nikâh olunub menkûhası mezbûreye âhardan 

dahl olunmak îcâb itmez iken yine medîne-i mezbûr mahallâtından Körda Mahallesi 
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sükkânından mütegallibeden Hacı Himmed zuhûr ve şirrete sülûk ve zevcesi mezbûre 

Ümmühan içûn mukaddemâ benim sâgir oğlım Mehmed nâm sagirin menkûhasıdır 

deyû iddia ve mezbûr ile taraf-ı şer‘ olduklarında mezbûr rızasıyla mihr-i sehimiyle(?) 

şuhûd-ı muhzırların buna akd‘-i nikâh olunub menkûhası olduğu mezbûrun ikrârı ve 

ba‘zı kimesnelerin şahâdetleriyle şer‘an sabît ve zâhîr ve mezbûrun iddiâ‘sı muhzır-ı 

şerir ve tezvîr olduğı nümâyân olmağla mu‘arızdan men‘ ve kat‘-ı nizâ‘-ı bir’le taraf-ı 

şer‘den hüccet-i şer‘iyye virülmişken mezbûr tarafdârı Emir Ahmed ve sâ’ir 

avânelerinin tahrikiyle hilâf-ı şer‘i şerîf ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye müdâhale ve 

te‘âddîden hâlî olmadığun ve fetâvâsı olduğun bildürüb hüccet-i şer‘iyye ve fetâvâ-yı 

şerîfe mûcibince ‘amel olunub menkûhası mezbûr kendüye alıvirilüb mezbûrun mugâyir 

hüccet-i şer‘iyye müdâhalesi men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledügi 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

             Fî Evâ’il-i N. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Akşehir ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Akşehir kazâsına tâbi‘ Bermetli nâm karye ahâlîleri gelüb bunlar üzerlerine edâsı 

lâzım gelen avârız ve imdâd-ı seferîye ve hazerîye ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ olan 

tekâliflerin âlâ ve evsâd ve ednâ itibariyle tahammüllerine göre hisselerine düşeni edâ 

idüb kusûrları yoğken içlerinden Sudur(?) satmış ve Mihail ve Papaz oğlı Yovan nâm 

zımmîler bin yüz elli ( ) senesinden berü tekâlîfden vukû‘unda kendü nefsleriçûn küll-î 

akçaların alub te‘âddî ve murâfa‘a-i şer‘ olduklarında mesfûrların zimmetlerinde on kise 

akçaların olduklarından şer‘le sabît ve edâya “…” bervech-i kabl-i şer‘den bunların 

yedlerine hüccet-i şer‘iyye virülmişken ihkâk-ı hakk olunmaduğun bildürüb hüccet-i 

şer‘iyyeleri mûcibince şer‘le görilüb mesfûrların zimmetlerinde olan ol-mikdâr kise 

akçaları girü bunlara edâ ve teslîm itdirilüb ber-vech-i ta‘allül ve muhâlefet 

itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır. 

               Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 
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Sahife No : 48 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîrim Mustafa Pâşâya Eski-il Kâdîsına Hüküm 

Espkeşan mukâta‘ası mülhakâtından Espkeşan re‘âyâsı üzerlerine edâsı lâzım 

gelen mâl-ı mirîleri ile ma‘an ikramiyelerini ber-mûceb-i “…”kadîm-i voyvodalarına 

edâ ve teslîm eylediklerinden sonra voyvoda olanlar tama-ı hamından nâşî ziyâde akça 

mutâlebesiyle rencîdeden hâlî olmadıkları yine nizâ‘ ve re‘âyâ fukarâsının perâkende ve 

perişân olmalarına sebeb olmalarıyla ber-mûceb-i “…” kadîm mâl-ı mirî ve iltizâmı 

yerleri voyvodası olanlara edâ ve teslîm itdiklerinden sonra ziyâde mutâlebesiyle 

rencîde olunmamaları içûn senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ‘arz eyledügin bi’l-fi‘l baş 

defterdarım Ali dame uluvvuhû i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmağın emrim 

yazılmışdır.  

                                     Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Kayseriyye Sancağı Mutasarrıfına ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Sarımsaklı karyesi ahâlîleri südde-i sa‘âdetime gelüb kazâ-

yı mezbûrda sâkîn Karaca Gözü ‘aşiretinden el-Hâcc Hasan ve Çakır el-Hâcc Ali ve 

Kuzi Hacı Ali oğlı Mehmed ve Sipâhî oğlı Hasan ve el-Hâcc Bekir oğlı Ahmed ve Arab 

oğlı Bekir ve Mehemmed nâm kimesneler cemâ‘atleriyle gelüb bunların karyeleri 

toprağında zira‘ olunmuş buğday ve şa‘îrleri bin yüz elli ( ) senesinde tavar ve kuzisi(?) 

giceler ile tahrîb ve bi’l-küllîye otlak idüb ol-vechile gadr itmeleriyle mahalli zira‘anın 

üzerlerine varulub ol-karyenin nasra ve bazı müslümanların ihtiyarları ile otlak ve tahrîb 

eyledikleri buğday ve şa‘îrlerin bade’l-keşf buğday ve şa‘îrleri iki yüz elli sekiz müd 

olduğu şer‘an sabît ve yedlerine taraf-ı şer‘den hüccet-i şer ‘iyye virülmişken icrâ-yı 

hakk olmadığun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb mezbûrların tahrîb ve otlak 

eyledikleri ol-mikdâr müd buğday ve şa‘îrleri bunlara alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 
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hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek 

içûn yazılmışdır.                          

                                                                                            Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Mevlânâ Kayseriyye Kâdîsına Hüküm 

Kayseriyye sâkînlerinden Mehemmed Hâlîfe dimekle ma‘rûf kimesne gelüb 

Kayseriyye’de vâki‘ câmi-i kebirin mütevellîsi olan Seyyid Mehemmed vakf-ı 

mezbûrun mera‘ ve mezra‘sından hâsıl olan mahsûli cem‘ ve tahsîlinde hıyâneti zâhîr ve 

ehl-i mürtezikaya gadrı nümâyân olduğundan mürtezikaya gadr olunmamak içûn taraf-ı 

şer‘den nâzır nasb ve ta‘yîn ve taraf-ı şer‘den mürâseleye virilüb cihet-i seniyye lâzım 

gelen hıdmet-i sadakât ve istikâmet üzere üzere görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf fuzûlî 

umûrlarına müdâhale îcâb itmez iken ashâb-ı a‘râzdan bazı kimesneler bi-vech ve bilâ-

sened umûrlarına müdâhale ve te‘âddîden hâlî olmaduğun bildürüb şer‘le görilüb hilâf-ı 

şer‘i şerîf ve mürâsele-i şer‘iyyeye mugâyir-i te‘âddî itdirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

               Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 49 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Akşehir ve ( ) ve ( )Kâdîlarına Hüküm ki 

Gürci Hanım nâm hatun gelüb Akşehir kazâsı sâkînlerinden olub bundan akdem 

fevt olan Hacı Pâşâzâde Ahmed Beg bin İbrahim Beg dimekle ma‘rûf kimesnenin bu 

akd-i nikâhında olub müteveffâ-i mezkûr bin yüz kırk sekiz senesinde Hâcc-ı şerîfe 

gider olduğı ma‘lûm olmağla ve katlen fevt olduğu mezbûrun veresesi mûmâ-ileyhe 

istinaden Mahmud Pâşâ mahkemesinde murâfa‘asın bade’l-“...” taraf-ı şer‘den yedine 

‘âtik nâm hüccet virüldügi ve hâlâ mezbûr taht-ı kazâ ve hükümetinizde ‘âzim olduğun 
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bildürüb yedinde olan hüccet-i şer‘iyyesi mûcibince ‘amel olunub mugâyir-i hüccet-i 

şer‘iyye müteveffâ-i mezbûrun karyelerine ve âhara ve mezbûreyi taht-ı kazânızda 

mürûr eyledügi mahallinde te‘âddî ve rencîde itdirilmemek üzere hükm-i hümâyûnum 

ricâ itmeğin vech-i meşrûh üzere şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

          Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 49 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karacaşehir Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Senki mevlânâ-yı mûmâ-ileyh Mustafa zîde ilmehûsun südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb Karacaşehir kazâsı sükkânından ‘ulemâ-i muhakkikin ve kuzât ve nüvvâb 

olub talebe-i ‘ulûma tâ‘lîm-i ‘ilm ve ibadullahla iştigal üzere olan Ahmed zîde ilmehû 

meclîs-i şer‘a varub mezbûr hal-i hayatında ve bu ana gelince ‘ulûm-ı sıyânetin ta‘lîm 

ve ta‘allüm ile evkafdar(?) olub bey‘-i şuruta na-ehl ve hâlâ mirî ve kâfi(?)ve bila-cihet 

olduğundan “...” husûsunda dîvân-ı kesîreye müteferrik haiz kalduğundan Karacaviran 

kazâsında vâki‘ â‘yân-ı müslümân ihtâr-ı ihtimam ve kuzâtdan üzerlerine ‘âli ma-karz 

idenleri edâsı lâzım-ı hakk itdügi sebebiyle gerek ta‘lîm-i ‘ilm eyleyen talebelerine ve 

gerek kendüye cihet-i medâr olunmak içûn rızâların virenlerden tasarrufı cem‘-i cümle 

taraf-ı amil âharın müdâhale eylememeleri bâbında emr-i ‘âli ricâsına ‘arz eyledügin 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.       

                                               Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 49 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Karaman-ı Ereğli Kâdîsına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine 

Hüküm ki 

Ereğli kazâsı muzâfâtından Karacadağ ve ( ) nâhiyesine tâbi‘ Karaviran nâm 

karyede vâki‘ Yakub eşkıyâ ve muzır eşkıyâlar zâviyesinin evlâdiyet ve şurûta üzere 

zâviyedârları olan ( ) ve ( ) nâm kimesneler gelüb selâtin-i kâdî temlîği mûcibince 

mezbûrun defterde mukayyed karyelerinde yine kazâ-yı mezbûra tâbi‘ ( ) nâm karyenin 

tîmâr ve mukayyed sınurı dâhilinde kadîmü’l-eyyâmdan berü ‘öşr ve resmi zâviye-yi 

mezbûr tarafından alınagelen Gemrelik mezra‘sı dimekle ma‘rûf ma‘lûmü’l-hudûd 

yerlerçün âhardan müdâhale olunmak îcâb itmez iken civarında Karamekkar (?) hassı 

karyelerinden ( ) nâm karye zâbiti ( ) nâm kimesne zuhûra gelüb Gemrelik mezra‘sı 

zâbiti olduğum hass-ı karye-i tasarrufı aşâr ve‘öşr ve resmin ben alırum deyû müdâhale 

eylemeleri ile bundan akdem murâfa‘a-i şer‘i şerîf oldıklarında mugâyir-i men‘i birle 

cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb tekrâr mukarrer ise men‘ olunmuşken yine 

fuzûlî müdâhale ve te‘âddîden hâlî olmadıkların bildürüb men‘ ü def‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eylemeğin kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.  

            Fî Evâ’il-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 49 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene (1)155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsı ve Akşehir Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Şerife Âmine binti es-Seyyid Zeynel(?) Efendi ve kızı Şerife Zeyneb nâm hatunlar 

gelüb medîne-i Akşehir sükkânından iken bundan akdem maktûlen fevt olan 

mevrûseleri Hacı Pâşâzade el-Hâcc Ahmed dimekle ma‘rûf kimesne üç seneden 

mukaddem hâl-i hayâtında ve kemâl-i akl ü sıhhâtde medîne-i mezbûrda vâki‘ 

mutasarrıf olduğı Hatuniye fırunu(?)dimekle bir bâb mülk-i ekmekci(?) dükkân ve bir 

bâb kassâbhâne dükkânı ve yine kazâ-yı mezbûrda diğer karşısunda kahvehâne dükkânı 
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ve dükkân-ı hatuniye kurbunda vâki‘ bir hân ve yine kazâ-yı mezbûre tâbi‘ Bermeti nâm 

karyede vâki‘ mülk-i hamam ve medîne-i mezbûre dâhilinde Sinanbeg oğlı degirmanı 

dimekle ma‘rûf mülk-i degirmanı bağçasıyla on mâ‘lûm-ı mukâbelesinde zevcesi 

mezbûr Amine’ye bey‘i bad-ı kat‘ı ile bey‘ ve teslîm ve sülbi bâkire kızı Şerife Zeynebi 

dahi yine medîne-i mezbûrda vâki‘ hass-ı “...” kurbunda vâki‘ iki hân ve bir bâb mülk-i 

tuzcu dükkânı ve yine binâ eyledügi mülk-i menzîli ma’lûmu’l-mikdâr eşyâ ile 

müstecire an-mâlum ile bey‘ ve teslîm ve mezbûre Zeyneb dahi teslîmini kabul ve 

mülk-i merkûm maktûlen fevt oldukdan alacaklıları(?)zuhûr ve şirrete salik mevrûsemiz 

merkûmın mukaddemâ hayatında size bey‘ eyledügini tutmazız deyû miras ve idhâl 

idüb taksîm ideriz deyû müdahale ve nizâ‘dan hâlî olmayub bundan akdem murâfa‘a-i 

şer‘i şerîf olduklarında salifü’z-zikr alacaklarını mezbûrları merkûmun hâl-i hayâtında 

bunlara bey‘i bad kat‘i ile bey‘ ve teslîm ve mezbûrlar dahi istirâ‘ ve teslîm eyledükleri 

cem‘i gafîr ve cem‘i kesîr müslümânlar meclîs-i şer‘de ale’t-tarîki şehâdet ihtâr 

virdükleri ve mezbûrların bi-vech-i şer‘ bunları men‘i birle kabilü’ş-şerden yedlerine 

i‘lâm-ı şer‘iyye virilmişken yine te‘âddî ve nizâ‘dan hâlî olmadıkların ve husûs-ı 

mezbûre ber-minvâl-i muharrîr üzere olduğın senki Akşehir nâ’ibi mevlânâ Abdi zîde 

ilmehûsun ‘arz eyledügin bildirüb şer‘le görilüb mülk-i müsteraları olan emlâkleri hilâf-

ı şer‘i şerîf müdâhale itdirilmemek bâbında emr-i şerîfim rîcâ eyledükleri ecilden şer‘le 

görilmek içûn yazılmışdır.  

Fî Evâsıt-ı N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 49 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Larende Kâdîsına Hüküm ki 

Senki Larende kâdîsı Mehmed zîde fazlihûsun südde-i sa‘âdetime mektûb 

gönderüb medîne-i Larende’de sâkîn turub “...”dan eş-Şeyh Mehmed zîde salahûm 

meclîs-i şer‘a varub mûmâ-ileyh müteveffâ Şeyh Süleyman kutsi“...”emirün 

hâlîfesinden olmağla üzerinde mahallâttan havâle Mahmud mahkemesinde vâki‘ 

müstecir-i şerîften imâm-ı şarkilerden(?)Dürü Şaban varub sülûk ile zikr üzere olub 

hilâf-ı şer‘i şerîf dahi sevdâların olmayub hilâf-ı şer‘i şerîf kendülerden kimesneler bu 
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mukarrer olmuş değil iken ecânibden bazı kimesneler ta‘cîz ve ta‘arruz kasdıyla hilâf-ı 

şer-i şerîf mezkûrları odalarından ihrâc ve âharın yerlerine muhâlefet-i birle te‘âddîden 

hâlî olmayub münâdi olmalarıyla hilâf-ı şer‘i şerîf  kimesneye muhâlefet itdirilmek 

bâbında vâki‘ hâl üzre istiram(?)‘arz ve i‘lâm itdirür deyû ilhâm ve iltimâs itmeleriyle 

fazl ve perüşanın(?) itmelerine müsait olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum verilmek 

ricâsına bi’l-iltimâs ‘arz eyledügin ecilden vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.                                                   

                                                                                            Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 

Sahife No : 50 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Kırşehri Kâdîsına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Ahmed nâm kimesne gelüb kız karındaşı ( ) nâm hatun Kırşehri mahallâtından 

Aşık Pâşâ Mahallesinde sâkîn İbrahim nâm kimesnenin taht-ı nikâhında iken mezbûr 

zalemeden olmağla mezkûreyi bin yüz elli ( ) senesinde darb-ı şerir ile darb ve teklîf ve 

kırk bin akça mihrinin ve mükemmil ve üç döşemesi ve bakırdan salih-i ibrâ ol deyû 

haber ve gene mezkûr dahi ikrâhen salih olub lakîn ikrâh-ı ma‘kid ile olan sâlih şer‘an 

sahih olmamağla mezkûr da‘vâ sudûrunda iken müteveffâ olub ve kız karındaşı 

müteveffâ-i mezkûrenin mezbûrun zimmetinde olan mihri ve sâ’ir hakkı ‘ırs-i şer‘le 

buna intikal idüb bu dahi taleb eyledikde kız karındaşının müteveffâ-i mezkûr ile salih 

olmuşdı deyû bi-vech-i şer‘ virmeye ta‘allül ve gadr murad eyledügi şer‘le görilüb 

alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.  

                                               Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 50 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Hacı Bektaş ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Çakırcı Veli dimekle ma‘rûf kimesne südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl sunub bu Hacı 

Bektaş kazâsına tâbi‘ Mucur nâm kazânın menzîlinde kendü halinde turur iken kazâ-yı 

mezbûr sükkânından Kahraman oğlı Abdülfettah kendü halinde olmaduğundan nâşî bazı 

kimesnelere istinâden bin yüz kırk senesinde havâlîsine tâbi‘ ehl-i ‘örf tâ’ifelesiyle 

yekdil ve bunun kapusuna gelüb menzîlinden ihrâc ve hilâf-ı şer‘î şerîf ve bi-gayri 

hakkın evlerin yoklayub cebren iki yüz guruşun ahz û gasb ve gücili(?)yedinden hâlâs 

olmuşken ale’l-müstecir yine gelüb ben senin ahz eyledügin akçaların bana ekl eyledim 

ehl-i ‘örfe dahi virecek idim deyû tekrâr bi-gayri hakkın on iki çakırlarını gasb idüb 

bade murâfa‘a-i şer‘olduklarında yüz elli guruşun sabît ve hükm olmuşken kırk guruş 

virüb bâkisini virmedügünden mâ-âdâ ehl-i ‘örfe istinâden bunu bi-gayri hakkın ahz û 

habs ve üç yüz değnek urub yüz guruşun dahi ahz û gasb idüb küll-î gadr itmeleriyle 

ahvâlleri diğer gûne olduğu ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı 

şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb hakkı tamamen tahsîl ve alıvirülmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledigi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

                       Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 50 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

‘Alemdar Süleyman zîde kadrihû gelüb bu Akşehir’de maktûlen fevt olan Hacı 

Pâşâzâde Ahmed Beg dimekle ma‘rûf kimesnenin yanında bulunduğundan ashâb-ı 

a‘razdan Hacı Halil dimekle ma‘rûf ( ) nâm şâkînin buna gasb ve garabeti olmağla 

maktûl-i mezkûrun emvâlîni taraf-ı mirî içûn zabta me‘mûr dergâh-ı mu‘allâm 

kapucubaşılarından Ali dame mecduhûya varub hilâf-ı imtihâ‘ bunu ‘acz ve maktûl-i 

merkûm mukaddemâ buna bin yedi yüz altun virüb ve der-akd-i katl (?)olunmağla 
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bunda kaldı ve maktûl-i merkûma hayatında ikrâr eyledim mûmâ-ileyhi tahrik 

itdigünden mûmâ-ileyhe keyfiyeti der-‘aliyyeye i’lâm ve tahsîl bâbında emr-i şerîfim 

ısdâr ve ol-vechile buna gadr-ı küll-i eyledügin bildürüb bu bâbda istid‘â-yı inayet ve 

sâdır olan fermân-ı ‘âlîyye emsâlen mezbûr Kocaşlı Süleyman’ın keyfiyet ahvâlî 

Akşehir kazâsı ahâlîsinden olub âsitânede mevcud es-Seyyid İbrahim Çelebi ibn-i 

Seyyid Ali ve el-Hâcc Mustafa ibn-i İbrahim ve el-Hâcc Veliüddin ibn-i el-Hâcc ve 

İbrahim ibn-i Ali ve Ahmed sipâhî ile el-Hâcc Süleyman ve Ali Beg ibn-i Ali ve Ahmed 

sipâhî ibn-i el-Hâcc Süleyman ve Ali Beg ibn-i Ali’nin ve Fazullah ibn-i İbrahim nâm 

mevsuk nice kimesnelerden su’âl ve tefahhus olundukta kazâ-yı mezbûrda bundan 

akdem katlen fevt olan Hacı Pâşâzâde Ahmed Begin kâtili âsitânede mezbûr 

Süleyman’a bin yedi yüz altun virmişdi hatta mezbûr Ahmed’in hayatında bu güne 

takrir itmişdi deyû müteveffâ-i mezbûrun terekesini taraf-ı mirîden kabzına me’mûr ve 

dergâh-ı ‘âlî kapucubaşılarından mûmâ-ileyh Ali dame mecduhû tarafından meblâğ-ı 

mezkûr mezbûrdan mutâlebe olunub gereği gibi husûs-ı mezbûr bi’l-küllîye sarih ve 

hilâf-ı vâki‘dir deyû her biri meclîs-i şer‘i hazırede ale’t-tarîk eş-şehâdet ihtiyâr 

itmeleriyle mezbûr Süleyman meblâğ-ı mezkûr mutâlebesiyle rencîde olunmamak 

bâbında istid‘â-yı inâyet ve istirhâm eyledügi bi’l-fi‘l Rumili kâdîaskerî olan Ahmed 

Emin edâmâllahû te’âlâ fezailehû i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır. 

       Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 50 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 
Karaman Vâlîsine Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

El-Hâcc Hasan nâm gelüb bu Akşehir’de mukaddemâ maktûlen katl‘ olunan Hacı 

Pâşâ oğlı ( ) ma‘rûf kimesne buna münâsebeti olmağla mezkûrun katlinden sonra bu 

âsitâneye rami olub esnâ-i rahta gelüriken yine Akşehir sâkînlerinden ma‘lûmü’l-esâmî 

şekâvet-i eşirralar bunu ahz ve bin yüz elli ( ) senesinde hilâf-ı şer‘ ve bi-gayri hakkın 

cebren toksan beş altun ile yüz guruşluk fındık akçası ve bir çift sığır ve tavar ve sâ’ir 

mefruşat(?) ve üzerinde mevcûd altunı nehy ve garet ve ziyâde gadr-ı küllî eylediklerin 

bildürüb senki vezîr-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle ve ma‘rifet-i şer‘le mezbûrlar habs 
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ele getirilüb nehy ve garet eyledikleri altun ve ol-mikdâr guruş ve emvâl ve eşyâ‘sını 

tahsîl ve alıvirülmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledügi vech-i meşrûh üzere 

şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

               Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Alemdar Süleyman zîde kadrihû gelüb bu Akşehir’de maktûlen fevt olan Hacı 

Pâşâzâde Ahmed Beg dimekle ma‘rûf kimesnenin yanında bulunduğunda ashâb-ı 

a‘razdan Hacı Halil dimekle ma‘rûf ( ) nâm şâkînin buna garez-i da‘vâları olmağla 

maktûl-ı merkûmun emvâli taraf-ı mirî içûn zabta me’mûr dergâh-ı mu‘allâm 

kapucubaşılarından Ali dame mecduhûya varub hilâf-ı imtihâ‘ bunun acz ve maktûl-ı 

merkûm mukaddemâ bin yedi yüz altun verüb ve der-akd-i katl(?) olunmağla bunda 

kaldı ve maktûl-ı merkûm hayâtında ikrâr eyledü deyû mûmâ-ileyh tahrik etdügünden 

mûmâ-ileyh keyfiyeti der-‘aliyyeme i‘lâm ve tahsîl bâbında emr-i şerîfim ısdâr ve ol-

vechile buna gadr-ı küllî eyledügin bildürüb buna yedinde istid‘â-yı inayet ve sâdır olan 

fermân-ı ‘aliyyeye emsâlen mezbûr Kocaşlı Süleyman’ın keyfiyet ahvâli Akşehir kazâsı 

ahâlîsinden olub âsitânede mevcud es-Seyyid İbrahim Halil ibn-i es-Seyyid Ali ve el-

Hâcc Mustafa ibn-i İbrahim ve el-Hâcc Veliüddin ibn-i el-Hâcc Ali ve İbrahim ibn-i Ali 

ve Ahmed sipâhî ibn-i el-Hâcc Süleyman ve Ali Beg ibn-i Ali’nin ve Müslühiddin bin 

İbrahim nâm mevsuk nice kimesnelerden suâl ve tefahhus olundukta kazâ-yı mezbûrda 

bundan akdem katlen fevt olan Hacı Pâşâzâde Ahmed Begin katl-i esnasında mezbûr 

Süleyman bin yedi yüz altun virmişdi hatta mezbûr Ahmed Beg hayâtında bu güne 

takrir itmişdi deyû müteveffâ-i mezbûrun terekesini taraf-ı mirîçûn müzayaka mezbûr 

dergâh-ı ‘âli kapucubaşılarından mûmâ-ileyh Ali dame mecduhû tarafından meblâğ-ı 

mezkûr mezbûrdan mutâlebe olunub lakîn husûs-u mezbûr bi’l-külliye sarih ve hilâfı 

vâki‘dir deyû her biri meclîs-i şer‘i hazırede ale’t-tarîk-i şehâdetleriyle ihtiyâr 

itmeleriyle mezbûr Süleyman meblâğ-ı mezkûr mutâlebesiyle rencîde olunmamak 

bâbında istid‘â-yı inayet ve istirhâm eyledügi bi’l-fi‘l Rumeli kâdîaskerî mevlânâ 
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Ahmed edâmâllahû te’ala fezailehû i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.         

                                                                                            Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Pirlevganda ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Pirlevganda kazâsına tâbi‘ Esrek nâm karye sâkînlerinden Abdullah ve Ahmed ve 

Abbas oğlı Mustafa nâm kimesneler gelüb bunların karye-i mezbûr toprağında vâki’ 

ale’l- müşterek mutasarrıf oldukları mülk-i degirmanlarçün bir vechile müdâhale îcâb 

itmez iken eşirrâdan Ahmed Efendi ve Hüseyin ve Receb oğlı Mehmed ve diğer 

Mehmed Efendi ve Molla Abdullah dimekle ma‘rûf kimesneler zuhûr ve mücerred 

ta‘cîz ve celb-i mâl kasdı ile ol-degirmana mukaddemâ mevrûsemiz ( ) nâm kimesne 

mutasarrıf olub hala fevt olmağla ol-degirman bize intikal eyledi yedinizden alub zabt 

ideriz deyû üzerlerine şuhûd-ı udûl ile şer‘an bir nesne sabît olmadı bi-vech ve hilâf-ı 

şer‘i şerîf te‘âddî eyledikleri ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı şerîfe ve senedât-ı 

saireleri olduğun bildürüb hüccetlerince ‘amel olunub men‘ ü def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek emrim olmuşdur. 

               Fî Evâ’il-i N. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Niğde ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Seyyid İsmail nâm kimesne gelüb bu ticâret tarîkiyle bin yüz elli ( ) senesinde 

Niğde kazâsına tâbi‘ Geçiağaç(?) nâm karyeye vardukda karye-i mezbûr ahâlîlerinden 

ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler tasadduk üzere bunu basub bi’l-cümle eşyâ‘sın ahz û gasb 

ve koynundan elli guruşun nukûd akçasını yağma ve garet ve dişini kırub nefer “...” 

yedlerinden hâlâs olub ol-vechile mazrûr olduğun bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi olduğun 
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bildürüb mûcibince şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledügi ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

                          Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim- 8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Segusun nâm karye sükkânından İbrahim nâm kimesne 

gelüb yine karye-i mezbûr sükkânından Hacı Mehmed nâm kimesne kendüye ( ) nâm 

bikr-i bâliği cümle mu‘accelesinde dört seneden mukaddem buna akd-i nikâh itmeğle bu 

dahi diyâr-ı âharda kendü menkûhası mezbûreye bir vechile dahl îcâb itmez iken yine 

karye-i mezbûr sükkânından ziyâde eşirrâdan Hacı Musa ve oğulları Mustafa ve 

İbrahim nâm kimesneler birbirleri ile yekdil ve havâlîlerine tâbi‘ eşirrâya istinâden 

peyda eyledikleri mezbûr hüccet ile menkûhası mezbûreyi hilâf-ı şer‘i şerîf ve fuzûlî 

ahz ve kendü menzîllerine götürüb ziyâde gadr ve zulm ve cürm eylediklerin bildürüb 

şer‘le görilüb bunun menkûhası mezbûr kendüye alıvirilüb icrâ-yı hakk ve vâki‘ hâl 

sahih üzere ‘arz ve i‘lâm olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek 

içûn yazılmışdır.                                                         

                                                                                            Fî Evâ’il-i N. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 52 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 ( 8–18 Kasım 1742) 
  

 Karaman Vâlîsine Kayseriyye Monlasına Hüküm 

Medîne-i Kayseriyyede vâki‘ müteveffâ bu Muhtar oğlı el-Hâcc Sefer nâm 

sahibü’l-hayrın evkâfından evlâdiyet ve meşrûiyet üzere bi‘l fi‘l berât-ı şerifimle kâdî 

tevlîyetine mutasarrıf olan Ömer nâm kimesne gelüb cedd-i vakfı mûmâ-ileyh vakfın 

tevlîyeti evlâdı mezkûreye bade’t-tahsis evlâdına nâşî şart ve ta‘yîn itmeğle evlâdı 

mezkûr bade’l-nüfuz (?) evlâdı nâşî(?) yedinde olmak üzere bu makûlde anlara virecek 

müsâvi Kara Mustafa nâm kimesne şart-ı vakıflığına intikal itmişken şerik-i mezkûr 



 214 

kanâat itmeyüb fevt itmiş ise buna inâyetiyle virilmeğle bera eyledügi mezbûr hüccet ile 

tevlîyet-i merkûm müstakilen zabt iderüm deyû hilâf-ı şart-ı vâkıf ve mugâyir-i vakfiye 

ma‘mûl bâhâsına bunun kâdî tevlîyetine fuzûlî müdâhale ve nizâ‘dan hâlî olmaduğından 

bundan akdem mezkûr ile murâfa‘a-i şer‘ olduklarından husûs-ı mezbûr ma’rifet-i şer‘le 

tefahhus olundukda der-cedd-i müsâvi ve şart-ı vâkıflığına fûzûlî karışub ale’l-iştirâk 

intikal eyledik şer‘an sabit ve zâhîr olundukdan sonra şart-ı vakıflığa tevlîyet merkûm 

ale’l-iştirâk zabt ve mezkûrun hilâf-ı şart-ı vâkıf ve mugâyir-i vakfiye mu‘accele-i bâhâ 

ol-vechile olan müdâhale ve te‘âddîsi men‘i birle kabilü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye 

virülmişken yine nizâ‘dan hâlî olmaduğın bildirüb hüccet-i şer‘iyye mucîbince şer‘le 

görülüb tevlîyet-i mezkûr şart-ı vâkıf ve berât mucîbince ale’l-iştirâk zabt itdirilüb ol-

vechile olan müdâhale ve te‘âddîsi men‘ ü def‘olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

rîcâ itmeğin şer‘le görilmek içûn yazılmışdır.  

 

Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 52 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 
Kadınhanı Nâhiyesi Nâ’ibine Hüküm ki 

Nâhiye-i mezbûrda sâkîn Türkman tâ’ifesi südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb 

bundan akdem bunların zâbitleri olan Hasan Ağa dimekle ma‘rûf kimesneyi altı nefer 

eşkıyâ ta‘yin(?)eyleyüb katl idüb ziyâde te‘âddî ve fesâd itmeleriyle mezbûrlar Karaman 

vâlîsi ma‘rifetiyle ahz ve su’âl olundukta mezbûrlar biz katl eyledük bizden gayrı bir 

ferdin haber ve “...” yokdur deyû ikrârları ve müstecir ve hüccet-i şer‘iyye ve icrâ-yı 

hakk olunduktan sonra vereselerini dahi âhar kimesne ile da‘vâ ve nizâ‘mız yoktur deyû 

bunların haklarında ibrâ-i birle yedine hüccet-i şer‘iyye virilüb şer‘an dahl olunmak îcâb 

itmez iken bi-vech ehl-i ‘örf tâ’ifesi zuhûr ve mezbûru siz katl eylediniz deyû üzerlerine 

şer‘an bir nesne sabît olmadı hilâf-ı şer‘i şerîf ve bila-emr-i münîf ve bi-gayri hakkın 

tecrîm sevdâsıyla te‘âddîden hâlî olmadıkların bildürüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve bilâ-emr-i 

münîf ve bi-gayri hakkın ol-vechile te‘âddî ve rencîde itdirülmeyüb zâhîr olan 

te‘âddîleri men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır.                                                         Fî Evâsıt-ı N Sene 1155 
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Sahife No : 52 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Vank nâm karye sâkînlerinden Karabet nâm zımmî gelüb 

bu kendü halinde olub üzerine şer‘an bir nesne sabît ve zâhîr olmuş değil iken eşirrâdan 

Avanis nâm zımmî zuhûr ve şirrete salîk ve mücerred celb-i mâl kasdı ile bundan akdem 

oğlım Yanni nâm zımmîyi katl itmişsin seni kısas iderim veyahut diyetin alırum deyû 

nizâ‘ ve murâfa‘a-i şer‘i şerîf olduklarında müdde‘ası şer‘an sabît olmayub mesfûr 

da‘vâ-yı mezkûruma müretteb ve tanzîm deyû huzur-ı şer‘de ikrâr ve birbirlerinin 

zimmetlerinde ibrâ ve ıskat ve kat‘l-i nizâ‘ ve dâhil husûsu ibrâ-ı vakt-i birle kab’l-i 

şer‘den i‘lâm şer‘iyye verilmişken mesfûr mugâyir-i i‘lâm ve hilâf-ı şer‘i şerîf nizâ‘dan 

hâlî olmadığı ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyesi 

olduğun bildürüb mûcibince ‘amel olunub hilâf-ı şer‘i şerîf zâhîr olan te‘âddîleri men ‘ 

ü def‘  olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek emrim olmuşdur.                                                  

 Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155   

***   

Sahife No : 52 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 (8–18 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Es-Seyyid Ahmed zîde şerîfehu gelüb Espkeşan mukâta‘ası mülhakâtından İnsuyu 

nâhiyesine tâbi‘ bunun uhdesinde iltizâm emîni olan Bulcak nâm karye mezra‘nın 

defterde mukeyyed ra‘iyyet ve ra‘iyyet oğullarından Konya’da sâkîn Mustafa bin Sefer 

nâm kimesnenin üzerine edâsı lâzım gelen resm-i ra‘iyyet ve sair hukûk ve rüsûmları 

taleb eyledikde mezbûrın edâda Hasan bin Çâvûş(?) kâdim ve Hüseyin bin Çâvûş(?)  

kadîmî mezra‘-i mezbûrenin re‘âyâsı oldukları defterde mukayyed iken mezbûr Mustafa 

bâbâmın dedemin ismi husûs-ı defterde mukayyed değildir ve ben dahi değilim deyû 

şirrete sülûk resm-i ra‘iyyet hilâf-ı kanûn ve defter virmekde ta‘allül eyledügin bildirüb 

mezbûrun resm-i ra‘iyyeti tahsîl ve alıverilüb hilâf-ı kanûn ve defter ta‘allül ve 
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muhâlefet itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum rîcâ ve defterhâne-i ‘amiremde 

mahfûz olan Espkeşan mukâta‘ası defterlerine müracâ‘at olundukda İnsuyu nâhiyesinde 

mezra‘-i Buluk(?) Ali cemâ‘ati onlular(?) “...” Mehmed bin ‘Ali ve Hasan bin Çâvûş(?) 

kâdim ve Hüseyin bin Çâvûş(?) kadîm-i ve ne mikdâr saire on aded re‘âyâ ve bin yüz 

elli iki senesinde Espkeşan mukâta‘ası muharrîri Sırça Mehmed Efendi kalemiyle tahrîr 

olunduğı mestûr ve mukayyed bulunduğu defter-i hâkânî mucîbince ‘amel olunmak 

içûn yazılmışdır. 

Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 52 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene (1)155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsı muzâfâtından İncesu nâhiyesi ahâlîsi gelüb yerlüden nâ’ib 

olmak memnû‘ken İncesu kazâsı sâkînlerinden Hacı oğlı Hasan ve Ali oğlı Ömer Beşe 

dimekle ma‘rûf kimesneler yerlüden olmağla her gelen kâdîya nâ’ib olub ehl-i ‘örf 

tâ’ifesiyle müttefik ve fukarâların bi-gayri hakkın akçaları almağa ba’is ve kendüsü dahi 

alub ve iki sahih da‘vâları ve oldıklarında na-hakk olan tarafdan ahz ve rüşvet itmeğle 

ol-tarafı himaye ve ital-i hakk ba’is ve bâdî olmağla mezbûrlar te‘âddî ve rencîdeden 

hâlî olmadıkların bildürüb mezbûrların nâ’ibden ref‘ ve başka hıdemâtta istihdâm 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzere şer‘le 

görülmek içûn yazılmışdır. 

            Fî Evâsıt-ı N. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 53 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Hacı Bektaş ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Kıdvetü’l-sülehâ-yı salik Amir Mustafa zîde salahûm gelüb Hacı Bektaş kazâsında 

vâki‘ Altunsak(?) ve “...” ma mezra‘-i Kuhak mezra‘sı vakfının nısf vazîfe-i miyetiyle 

nısf mezra‘dârlığı bi’l-fi‘l berât-ı şerîfimle üzerinde olub edâ-yı hıdmet idüb âhardan bir 

vechile müdâhale olunmak îcâb itmez iken Koçhisar kazâsı sâkînlerinden Bekir nâm 

kimesne ile vâlîdesi Hürü nâm hatun zuhûr ve şirrete salik ve zikr olunan nısf 

mezra‘dârlık altmış seneden mukaddem bizim bâbâmız mutasarrıf imiş otuz bir sene 

bâbâmızın olmağla bize intikal itdi sana zabt itdirmezüz biz zabt iderüz deyû bi-vech ve 

bilâ-berât ve bilâ-sened mezra‘dârlığı umûruna müdâhale ve te‘âddîden hâlî 

olmadıkların bildirüb berât mûcibince ‘amel olunub mezbûrların bi-vech ve bilâ-berât 

ve bilâ-sened müdâhale ve mu‘arızât itdirilmeyüb men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                             

                                                                                            Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 

Sahife No : 53 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine İnsuyu ve ( )Kâdîlarına Hüküm  

Espkeşan mukata‘ası aklâmından Konya sancağı İnsuyu nâhiyesinde defter-i 

hâkânîde mukayyed Buluk(?) nâm mezra‘nın mutasasarrıfları olub Delüler 

cemâ‘atinden Ahmed ve Arif nâm kimesneler ve dahi saireleri ‘arz-ı hâl idüb mezra‘-i 

mezbûra mezbûrların yurdları ve hevadârları(?) olmağla ber-mûceb-i defter-i hâkânî 

muhtar ve mu‘în hudûdı dâhilinde olan yerler ile zabt ve aşâr ve rüsûmunı hass-ı 

mezbûr tarafına edâ idüb âhardan dahl îcâb itmez iken yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ tîmâr 

mezra‘larından Karacahisar ili ve Çâvûş mezra‘ları mutasarrıfı Ali nâm sipâhî zikr 

olunan mezra‘ları zabta kanâat itmeyüb bunların hevadârları(?) ve yurdları olan salifü’z-

zikr Buluk mezra‘sı arâzîsi içûn kendü mezra‘ları toprakları olmak üzere hilâf-ı defter-i 

hâkânî ve kadîm-i mugâyir müdâhale ve bundan akdem murâfa‘a-i şer‘ olduklarında 
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Tekir boğazından mahalline göre yol ile Ilıca boğazına Bozdağı şimâlinden ve 

Kızılağılda hudûd ve Herincek(?) dağı derbendine Topkapu ve Halhânenin şimâlinde 

Kızılhalebden ve Karataş ve Sarban şehrine inen yol ile mahdûd-ı birle Haleb şark 

mülhakâtından Buluk mezra‘sı arâzîsinde olduğı şer‘an sabit ve sipâhî-yi mezkûrun 

yine ol-hüccet-i şer‘iyye ve kadîm-i mugâyir mu‘arızası men‘-i birle kabilü’ş-şer‘den 

yedine hüccet-i şer‘iyye virilmişken mezbûr yine müdâhaleden hâlî olmaduğın bildirüb 

hüccet-i şer‘iyye ve kadîmi üzere ‘amel olunub müdâhalesi men‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum rîcâ ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn 

defter-i icmâl ve mufassâla ve Espkeşana mürâcâ‘at olundukda İnsuyu nâhiyesine tâbi‘ 

mezra‘-i Karacahisar ve mezra‘-i Silmer(?) ve mezra‘-i Çâvûş hâsıl-ı gendüm ve şa‘îr 

yekün ma‘ gayriha üç bin akça yazu ile defter-i mufassala tahrîr ve defter-i icmâlde 

mestûr yer icmâl ve kurâ-ı âhar ile beş bin sekiz yüz akça üzere “...” mezkûr ile Ali 

üzerinde ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘mezra-i Buluk(?) on cemâ‘atlüsü neferan on üç 

mezra‘-i Buluk ağa ve Köse “...” deyû defter-i Espkeşan ol-dahi muharrîr kalemiyle 

tahrîr oldığı mestûr ve mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mucîbince ‘amel olunmak 

içûn yazılmışdır.      

                                                                                         Fî Evâsıt-ı N. Sene (1)155 

Sahife No : 53 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâhir-i N. Sene (1)155 ( 18–28 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm  

Zümre-i silahdârandan Yusuf nâm sipâhî gelüb bu kendü halinde arâzîsiyle 

mukayyed ve bir kimesneye vereceği olmayub ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabît 

olmuş değil iken bundan akdem esna-i tarîkde kendü halinde zevcesi ( ) nâm hatun ile 

gelür iken kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Gümce nâm karyeden Bedii oğlı Mehmed dimekle 

meşhur kimesne bunun bi-gayri hakkın önüne atub bunun yolunu çevirüb mâlik oldığı 

bir re’s atı maişetiyle ve kendü üzerine olan hâlâyık-ı dahi cebren alub gadr ve bu bir 

kimesnenin gulâmı değil iken mezbûr Mehmed bunun havâlîsine tâbi‘  mütesellim Salih 

dimekle ma‘rûf kimesneye istinâden ahz ve on gün mikdârı habs ve der-zincir 

eyledikden mâ-âdâ bin yüz elli ( ) senesinde hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın yüz 

otuz dört guruşun ahz idüb ziyâde gadr eyledigi ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı 
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şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın 

cebren alduğu at ve semeri ve ol-mikdâr guruş buna alıvirülmek bâbında hükm ricâ 

itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                                              

Fî Evâhir-i N. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 53 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı N. Sene 1155 ( 8–18 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Gesi nâm karyeden Aişe nâm hatun gelüb bâbâsı Balcı Pâşâ 

Ali Ağa dimekle ma‘rûf kimesne bin yüz kırk sekiz senesinde fevt oldukda on altı kise 

nukudu ile karye-i mezbûrda mutasarrıf olduğu mülk-i menzîl ve sâ’ir emlâk ve eşyâ‘sı 

‘ırs-i şer‘le buna ve yine karye-i mezbûrdan müteveffâ-i mezbûrun zevcesi Fatıma ve 

kızları Rabia ve Hadice ve Ümmi nâm hatunlara intikal idüb lakîn bu ol-vâkitte sâgire 

olmağla mezbûr hatunlar bunun vâsisi olan kazâ-yı mezbûra tâbi‘ Gümce nâm karyeden 

Bedii oğlı Mehmed dimekle ma‘rûf kimesne ile yekdil ve zikr olunan emlâk ve eşyânın 

cümlesini mezbûr hatunlar fuzûlî ve tegallüben ve nukûdın dahi cümlesini vasi-yi 

mezbûr Mehmed tegallüben zabt itmeleriyle bu dahi irüşüb baliğ ve da‘vâya kadir olub 

bâbâsından müntâkil emlâk ve eşyâ‘sını ve nukûdun hissesine isâbet ideni taleb 

eyledikde mezbûrlar mücerred virmemek içûn sana validen harc itmiş deyû virmeğe bi-

vech-i şer‘ ta‘allül ve gadr murad eyledügin ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüb mûcibince şer‘le görilüb bâbâsı müteveffâ-i mezbûrdan 

müntâkil emlâk ve eşyâ‘ ve nukûdun hissesine isâbet iden her ne ise mezkûrlardan buna 

alıvirilüb ta‘allül itdirülmeyüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                    Fî Evâsıt-ı N. Sene (1) 155  

*** 

 

 

 

 



 220 

Sahife No : 53 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâhir-i N. Sene 1155  ( 18–28 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Ereğli-i Karaman ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Ereğli-i Karaman kazâsına tâbi‘ Hortı nâm karyeden Yusuf Abbas nâm kimesne 

gelüb bu kendü halinde olub hilâf-ı şer‘ bir nesne sabît olmuş değil iken yine karye-i 

mezbûrdan Mehmed nâm kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve mücerred gasben oğlın 

İbrahim nâm kimesne“...”guruşa“...”itmiş değil iken bin yüz elli ( ) senesinde havâlîsine 

tâbi‘ ehl-i ‘örf ve “...” re‘âyâsına Cafer oğlı el-Hâcc Ahmed dimekle ma‘rûf kimesneye 

istinâden hilâf-ı şer‘ ve bi-gayri hakkın altmış guruşun ve bir aded kılıncını gasb idüb 

ziyâde gadr olduğu ve fetâvâ-yı şerîfe virüldügi mûcibince şer‘le görilüb mezbûrun 

hilâf-ı şer‘ gasb eylediği ol-mikdâr guruşun ve kılınç alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görilmek içûn yazılmışdır.   

                          Fî Evâhir-i N. Sene 1155     

*** 

Sahife No : 54 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâhir-i N sene (1) 155 ( 18–28 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Hacı Bektaş ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Hacı Bektaş kazâsında vâki‘ Emir Seydi Hâlîfe evlâdından Emir Mustafa ve 

Hasan nâm kimesneler ile erbâb-ı tîmârdan Resul nâm sipâhî gelüb Hacı Bektaş 

kazâsına tâbi‘ Kuhuri nâm karye toprağında vâki‘ “...”ve“...”ve Susak(?) mezra‘ları 

dimekle ma‘rûf ma‘lûmü’l-hudûd yerlerin tasarrufu mülkiyeti yerlüden birbiri mezbûran 

Emir Mustafa ve Hasan’ın cedd-i mûmâ-ileyh hibe ve temlîk ve yedine mülknâme-i 

hümâyûn virüldükden sonra ol-dahi ol-yerlerin tasarrufu ve temlîği evlâd evlâdına vakf 

eyledik vakfiye ma‘mûle bâhâsında defter-i hâkânîde mestûr ve mukayyed ve bunlar 

vâkıf-ı mezbûrun evlâdından olub ber-mûceb-i şart-ı vâkıf vakf tasarrufu kendülerine 

intikal ve hâlâ berât-ı şerîfimle üzerlerinde ve tasarruflarında(?) Espkeşan mülknâmesi 

olub ve hâlâ mezbûr Resul’ün berât-ı şerîfimle üzerlerinde olmağla yedlerinde olan 

berâtları mûcibince zikr olunan mezra‘ların mahsûlâtından mugâyir murad eylediklerin 
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icrâdan aluruz hassın ber-vech-i mâlikâne mutasarrıfı olan Abdi oğlı Süleyman nâm 

kimesne ile Osman ve Hüseyin ve Ali nâm zaimler zuhûr ve şirrete salik ve zikr olunan 

yerlere mutasarrıf olduğumız mâlikâne ve ze‘âmeti karyelerinden ( ) ve ( ) ve ( ) nâm 

karyelerin sınurı civarında olmağla ‘öşr ve resmini bizler alıruz deyû müdâhale hilaf-ı 

kânûn ve fuzûlî müdâhale ve te‘âddîden hâlî olmadıkların bildürüb şer‘le görilüb 

kadîm-i mugâyir zâhîr olan te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eylediği ecilden kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır. 

                     Fî Evâhir-i N. sene (1) 155 

*** 

Sahife No : 54 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 ( 30 Ekim–8 Kasım 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Ürgüb ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Ürgüb kazâsına tâbi‘ Sinesor nâm karye sâkînlerinden Yusuf nâm kimesne gelüb 

bu kendü halinde olub üzerine şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken yine karye-i 

mezbûr sâkînlerinden Ali nâm kimesne kendü halinde olmayub Emîn Mehmed’in 

vakfına nehy ve garet itmek adet-i müstemirresi olmağla mezbûr kendüye mu‘în eşirrâ 

ile yekdil ve bin yüz elli senesinde gice ile hilâf-ı şer‘i şerîf bunun esrârı olmayub on 

beş batman kemha yağı sarf itmeğle bu dahi mezbûrlardan taleb ve da‘vâ ve murâfa‘a-i 

şer-i şerîf olduklarından mezbûr Ali huzûr-ı şer‘de ikrâr ve itirâf ve hükm-i birle 

cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virülmişken icrâ-yı hakk olunmayub mazrûr olduğu 

ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb mûcibince şer‘le 

görilüb mezbûrların sarf eyledikleri alıverililüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeğin şer’le görülmek içûn yazılmışdır.  

               Fî Evâ’il-i N. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 54 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1) 155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Niğde ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Niğde kazâsına tâbi‘ Payas nâm karye ahâlîlerinden ( ) ve ( ) ve ( ) ve ( ) bazıları 

gelüb bunlar kendü hallerinde olub şer‘an üzerlerine bir nesne sabît olmuş değil iken 

mezbûrlardan ( ) ve ( ) ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler şirrete sülûk ve mücerred celb-i akça 

sevdâsıyla ehl-i ‘örf tâ’ifesi ( ) ve ( ) nâm kimesneleri bir cürmle bahâne idüb akçamızı 

alub karye-i mezbûr ahâlîsinden olmanız ile ol-akçenin bir mikdârını sizden aldım deyû 

te‘âddî eylediği fetâvâ-yı şerîfesi olduğu bildirüb te‘âddîleri men‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eylemeğin şer’le görülmek içûn yazılmışdır. 

            Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 54 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1) 155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Kırşehri ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Kırşehri kazâsına tâbi‘ Kurtolı nâm karye sâkînelerinden Hadice nâm hatun ile 

İbrahim ve Halil ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler gelüb bunların mevrûseleri Kara sipâhî 

dimekle ma‘rûf kimesne kendü halinde iken Koçhisar-ı Karaman sâkînlerinden eşkıyâ 

ve mütegallibeden Mısır Kurdu ve Veli Emir dimekle ma’rûf kimesneler ile ( ) nâm şâkî 

birbirleri ile yekdil ve bin yüz elli ( ) senesinde bunların mevrûseleri mezbûru el-cerime 

ile tamamen bi-gayri hakkın darb ve cerh ve ol-darbdan haiz fevt olmağla bundan 

akdem murâfa‘a-i şer‘le keşf ve cânibü’ş-şer‘den hüccet-i şer‘iyye virülmişken 

mezbûrlar firâr ve hâlâ taht-ı kazâlarınızda mürûr ve avdet ve kendüleri ihfâ 

eylediklerinden icrâ-yı hakk olunmaduğun bildürüb bulundukları mahallde şer‘le 

görilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

           Fî Evail –i L. Sene (1) 155 

*** 
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Sahife No : 54 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1) 155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ( ) Kâdîsına ve Konya Nâ’ibine Hüküm ki 

Ali zîde kadrihû gelüb mezkûr bin yüz elli ( ) senesinde Kayseriyye’den karındaşı 

Halil ile gelür iken Konya kazâsı sâkînlerinden eşkıyâdan Samancı oğlı Kara 

Muhammed ve Hüseyin ve Sarı Muhammed ve Memiş nâm şâkîler havâlîlerine tâbi‘ 

tokuz nefer şâkîler ile önlerine atub yanında olan eşyâ‘larını ve iki re’s at ve şiraç ve 

satırını ve nukûd iki yüz guruş ve sâ’ir eşyâ‘larını mahalli-i mezbûrda nehy ve garet ve 

yanında Aktarzâde Osman ve Kayseriyye’den Kalaycızâdenin mektûmları dahi ihrâk-ı 

binnar idüb ziyâde gadr eyledikleri ve mezkûrlar eşkıyâdan olduklarından bir vechile 

icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.                                                           

                                                                                         Fî Evâ’il-i L. Sene (1) 155 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Mevlânâ Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Bekir Çelebi dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bunun Kayseriyye kazâsı kurâlarından 

Kömhe nâm karye ahâlîleri zimmetlerinde bin yüz kırk ( ) senesinden berü dört yüz elli 

guruş cihet-i karzdan alacak hakkı olmağla mezkûrlar yedi sekiz seneden berü virmeyüb 

ve meblâğ-ı mezkûru tahsîl murad eyledikde karye-i mezbûr ahâlîlerinden Halaç(?)oğlı 

Muhammed ve Hacı Ali ve Kara Osman ve Budun oğlı Osman ve kendüye tâbi‘ 

kimesnelere istinâden virmeyüb ital-ı hakk kasdında olduklarının bildürüb senki vezîr-i 

müşârün-ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görilüb karye-i mezbûr ahâlîleri zimmetlerinde 

sabît olan hakları alıverililüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eylemeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.  

            Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 

*** 
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Sahife No : 55 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsi Vezîre ve Kırşehri  ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Erbâb-ı tîmârdan Mehmed nâm sipâhî gelüb Kırşehri kazâsı muzâfâtından 

Kötürüm(?) nâhiyesine tâbi‘ Gemek nâm karye ve gayriden on beş bin akça tîmâr bunun 

berât-ı şerîfimle üzerine ve vâki‘ olan fermân-ı hümâyûnumda mevcûd ve bin yüz elli 

dört senesinde vâki‘ olan mahsûlat ve rüsûmâtın berât mûcibince tahvîl tarihine düşüb 

tarafından ta‘şîr ve der-anbar olunub berât mûcibince tahvîl tarihine düşüb mahsûl ve 

rüsûmuna âhardan dahl olunmak îcâb itmez iken eyâlet-i Karaman’da emlâk ve evkâf 

mukata‘a emîni olan ( ) nâm kimesne Topal İsmail ve Deli Receb ve Deli Mehmed ( ) 

ve ( ) ve ( ) nâm kimesnelerle yekdil ve mezbûrların tahrîr ve arâzîleriyle bunlara berât 

mûcibince tahvîl tarihine düşüb ahz ve der-anbar eyledügi mahsûl ve rusûmuna fuzûlî 

müdâhale ve nizâ‘dan hâlî olmaduğun bildürüb mezbûrları hilâf-ı kânûn ve bila-sened 

ol-vechile olan müdâhale ve te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylediği ecilden kânûn üzere ‘amel olunmağın emrim yazılmışdır. 

                                                                        Fî Evâ’il-i Şevvâl Sene 1155 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 3  

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L.Sene (1)155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Ereğli-i Karaman ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Ereğli-i Karaman kazâsına tâbi‘ Otur derbendi nâm karyeden Ümmügülsüm nâm 

hatun gelüb bu kendü halinde olub dahl olunmak îcâb itmez iken karye-i mezbûrdan el-

Hâcc Ömer ve Bayram oğlı İbrahim ve Hacı Bekir oğlı Mehmed ve Koca Yusuf oğlı 

İbrahim ve Mirzâde oğlı Mehmed nâm kimesneler eşkıyâdan olmalarıyla katl kasdıyla 

üzerine hücûm ve darb ve şutûm-ı galize ile şetm ve hetk-ı ‘ırz eylediklerinden mâ-âdâ 

bir re’s atını dahi gasb ziyâde gadr eyledikleri ve mezbûrların mu‘în-i kesîresi 

olduğundan mahâlînde icrâ-yı hakk olunmaduğun bildürüb senki vezîr-i müşârün-
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ileyhsin ma’rifetinle şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin şer’le ihkâk-ı hakk olunmak içûn yazılmışdır.  

                                               Fî Evâ’il-i L. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Kayseriyye Monlasına Hüküm ki 

Kazâ-yı mezbûr ahâlîlerinden ( )  ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler ile ba‘zıları gelüb 

bunların kazâ-yı mezbûr toprağında vâki‘ bi’l-fi‘l zabt û tasarruflarında hâneye bağlı 

tekâlîf alınmak îcâb ider emlâk ve yerleri olmağla üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve 

imdâd-ı hazerîye ve sâ’ir emr-i şerîfimle vâki‘ tekâlîfden hisselerine düşeni edâda 

kusûrları yoğken yine kazâ-yı mezbûr sükkânından olub â‘yânlık iddiâ‘sında olan Emir 

Mehmed Ağa dimekle ma‘rûf kimesne ile refikâsından Kurdoğlı el-Hâcc Kadri ve 

Sarmaz oğlı Mehmed ve Kul kethüdâsı Sağırca oğlı diğer Mehmed ve şehir kethüdâsı 

dimekle mevzûf kimesneler ile Eskici Hacı İbrahim ve ( ) ve ( ) nâm kimesneler birbiri 

ile yekdil-i müttefik ve emr-i şerîfimle vâki‘ tekâlîfleri vukû‘unda mezbûrlar bin yüz elli 

( ) senesinden berü hilâf-ı emr‘ ve emr-ü defter kendü nefsleriçûn üzerlerine külli akça 

zan ve cebren tahsîl bade“...”ekl ve bulûğ eylediklerinden gayrı cihet-i şer‘den bunların 

virecekleri yoğken kimi bin guruşdan ziyâde akçaların alub ana dahi kanâat itmeyüb 

kiminin berât-ı şerîfimle mutasarrıfı oldukları bâbâlarından müntakil cihetlerin fuzûlî 

zabt ve bunun emsâli zulm ve te‘âddîlerinin nihâyeti olmayub ve bundan akdem 

mezbûrların bu vechile olan te‘âddîlerinin men‘çûn emr-i şerîfim sâdır olmuşken âdem-i 

itaat üzere bunları şer‘le görilüb hilâf-ı şer-i şerîf ve mugâyir emr-ü defter ve bilâ-emr-i 

münîf kendü nefsleriçûn“...”mukaddemâ aldıkları akçaları ma‘rifet-i şer‘le girü 

alıvirilüb hilâf-ı şer‘i şerîf muhâlefet ittirmemek içûn tekrâr emr-i şerîfim ısdâr ve 

mezbûrlar ile murâfa‘a-i şer‘ hesâb murâfa‘asıyla mezbûrların hesâb ve kitabları 

görmek murad eylediklerinde mezbûrların ahâlî-i vilâyetten bazı â‘yâna istinâdı olmağla 

muhasebeleri görmekten imtina ve anlar dahi hakları olub hesâblarını gördürmeyüb ol-

vechile sâdır olan emr-i şerîfimle tetebbû‘ ve icrâsı mümkün olmayub hâline kalmağla 

henüz icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmayub küll-î gadr olunduğun bildürüb 
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mezbûrların ma’rifet-i şer‘le hesâbları görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın ve 

mugâyir-i emr ü defter ve bila-emr-i münîf kendü nefsleriçûn“...”mukaddemâ aldıkları 

akçaları tamamen tahsîl ve girü ashâb-ı hukûka alıverililüb mezbûrlar hilâf-ı şer‘i şerîf 

ta‘allül ve muhâlefet itdirülmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve dîvân-ı hümâyûnumda mahfûz olan kuyûd-ı ahkâma müracâ‘at 

olundukta vech-i meşrûh üzere emr-i şerîfim virüldügi mestûr ve mukayyed bulunmağın 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.         

                                               Fî Evâ’il-i L. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L.Sene (1) 155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

  
Karaman Vâlîsine Hacı Bektaş ve ( ) Kâdîlarına Hüküm 

Hacı Bektaş kazâsına tâbi‘ Mucur nâm karyeden Mehmed nâm kimesne gelüb bu 

karye-i mezbûrda sâkîn Refika nâm bikr-i baliğâyı bundan akdem şuhûd-ı muhzırın 

kendüye akd idüb menkûhası mezbûreye bir vechile dahl olunmak îcâb itmez iken bu 

mezbûreyi alub zifaf murad eyledikde eşirrâ ve mütegallibeden karye-i mezbûrdan Hacı 

Mehmed oğlı Uzun Mehmed nâm kimesne zuhûr ve havâlîsine tâbi‘ şâkîler ile yekdil ve 

menkûhası mezbûreyi ben aldum deyû bu makûle nikâh üzerine nikâh sahih değil iken 

bin yüz elli ( ) senesinde hilaf-ı şer‘i şerîf tekrâr oğlı Halil nâm kimesneye dahi nikâh ve 

fuzûlî zabt idüb ol-vechile buna gadr eyledügin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetâvâ-

yı şerifesi olduğın bildürüb mucîbince şer‘le görilüb menkûhası mezbûre kendüye 

alıverilüb zabt itdirilüb ta‘allül itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

şer‘le görilmek içûn yazılmışdır. 

 Fî Evâ’il-i L. Sene (1) 155 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 227 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ( ) Kâdîsına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm ki 

Mustafa nâm kimesne südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bunun bâbâsı Hacı 

Mehmed nâm kimesnenin taht-ı kazânızda ve kurâlarında sâkîn İsmail isimleri ma‘lûm 

kimesneler zimmetlerinde bin yüz kırk ( ) senesinde ber-mûceb-i temessük ve defter 

ma‘lûmü’l-mikdâr guruş alacak hakkı olub almadığı bâbâsı mezbûr fevt olub ‘ırs-i 

şer‘le buna intikal itmeğle bu dahi varub taleb eyledikde bazıların inkâr ve bazıların 

dahi edâda ta‘allül ve muhâlefet ve gadr sevdâsında oldukların bildürüb mezbûrın 

zimmetlerinde ber-mûceb-i temessük ve defter sabît olan hakkı bi’t-tamam tahsîl ve bi-

kusûr alıvirilüb bi-vech-i şer‘ bir dürlü ta‘allül ve muhâlefet itdirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.                                                  

Fî Evâ’il-i L. Sene 1155   

*** 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : 1 Muharrem Sene (1)156 ( 25 Şubat 1743) 

 

Der-kenâr: Emrü mahalline getirüb girü gelüb bi’t-tamam hıfz olmuşdur. 

                                                                                         1 M. Sene (1)156 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

  

 Bozulus ve Ilgın ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

 Menzîlhâne zâbîti Eyüb zîde kadrihû mektûb gönderüb hâlâ İstanbul baruthânesi 

nâzırı olan el-Hâcc İbrahim zîde mecduhû bin yüz elli beş senesinde uhde-i ahâlîsi(?) 

olan Karaman sâkîni Bozulus mukâta‘ası mülhakâtından İzzeddinlü cemâ‘ati re‘ayâları 

sene-i merkûma mahsûben üzerlerine edâsı lâzım gelen mâl-ı mukâta‘adan sene-i 
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sabıkada iki bin iki yüz elli guruş nukûd (?) yigirmi tokuz bin guruşun yigirmi kendüye 

değil edâ itmek sene-i takrîr eylediklerinde sair hüccet ve temessük zimmetlerinde iken 

cemâ‘at-i merkûm ihtiyârları “...” şer‘ cem‘iyyet olan Kel Hacı Abdullah ve Hacı 

Yakub ve Danacı(?)oğlı Hacı İsmail ve Keleş İsmail ve Süleyman Beg dimekle ma‘rûf 

kimesneler gezüb kul umûrlarıyla otuz tokuz kise akça re‘ayâ fukarâsına tevzî‘ ve cem‘ 

ve tahsîl eyledikden sonra meblâğ-ı mezkûrda voyvodaları Ahmed zîde kadrihûya 

yalnız yigirmi altı bin altı yüz guruş teslîm ve bâkisi re‘ayâ zimmetinde kaldu deyû 

voyvodalarına karar ve re‘ayâ fukarâsı dahi mâl-ı mukâta’anın subaşısı kendülerden 

taleb eyleyüb hilâf-ı mezkûr ihtiyarları servetlerinde kimi Argıthânı ve kimi Turgud 

cânibine gitmeleriyle kurâ re‘ayâsı zâbîti mûmâ-ileyh dahi kâin hasebiyle bundan 

akdem sâdır olan emr-i ‘âlî mucîbince mal-ı mukâta‘anın subaşısı tahsîl içûn taraf-ı 

şer‘den âdem ta‘yîn ve mezkûrlar da‘vâ ve “...”şer‘i murâfa‘a ve hırâset görilüb icrâ-yı 

hakk olunması murad eyledikde Argıthânı zâbîti Hacı Halil Ağa dimekle ma‘rûf 

kimesnenin inâyet sebebiyle itaat-i şer‘ ve ikrârı(?)emr-i ‘âlî olmayub bu bâbda zikrin 

mûmâ-ileyhin bi’l fi’l hânı mezkûra varub mezbûrları âhardan almağa gönderüb Ilgun 

voyvodası ve â‘yân ve sezadâr muhzırların hâlâ voyvodaları mezbûr Ahmed 

müdâhalesine murâfa‘a-i şer‘ hesâbların görüldügi yalnız altı bin üç yüz guruş resmleri 

ve iki bin dört yüz guruş bakayaları olduğu zâhîr ve heman kendüleri dahi ma‘an 

resmlerin olub voyvodalarına edâsı lâzım gelen iki bin dört yüz guruşunun tahsîl 

kendülerden lâzım gelmeğin on güne değin edâya taahhüd ve voyvodaları olan tîmar 

zâbîti muma-ilehyhe teslîm ve voyvodaları âsitâne-i sa‘âdetim tarafına azim olundukdan 

sonra mezbûran Kel Hacı Abdullah ve Hacı Yakub Danacı(?)oğlı Hacı İsmail ve Keleş 

İsmail şirrete sülûk ve arâzîlerinden bir tarîkle bi-vech olub hilâf-ı imtihâ‘ tezvir-i 

zimmetleri i’lâm-ı tahrîr ve âsitâne-i sa‘âdetim tarafına râhî olundukları fukarâ-i 

ra‘iyyetden haber alındıkda cümlesi mûmâ-ileyhe varub serir-i mezkûrlar ol-mikdâr 

salyanelerimizden cem‘ ve tahsîl“...”idüb mâl-ı mukâta‘anın bakayasına nizâ‘ 

itdirmemek içûn dürlü dürlü tezvîr-i berât ile âsitâne tarafına ihrâc olunmışlardır deyû 

ihtâr ve mukaddemâ sâdır olan emr-i ‘âli mucîbince mezkûrların mahalline mübâşir 

ma‘rifetiyle mahbusen irsâl ve ekl ve bulûğ itdiklerin mâl-ı mukâta‘a kendülerden tahsîl 

olunmaz ise vâki‘ hâl i‘lâm olunub bi‘l-iltimâs kendüleriyle “...”emr-i şerîfim virilmek 

rîcâsına vâki‘ hâlî zâbîti mûmâ-ileyh ‘arz idüb bi‘l-iltimâs ‘arz ve bervech-i muharrîr 

mezkûrların ma‘rifet-i şer‘le hesâbların görilüb mâl-ı mukata‘adan zimmetlerinde iki 
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bin dört yüz guruş bakî kalduğu şer‘an zâhîr ve kandüleri dahi ikrâr ve itirâf ve 

tamamen edâya teyid eylediklerinden mâ-âdâ sizki Ilgın Kâdîsı es-seyid İbrahim ve 

Bozulus Kâdîsı Abdurrahim zîde salahûmasız taraflardan dahi i‘lâm olunmağın vech-i 

meşrûh üzere ‘amel-i isâbet bâbında fermân-ı ‘âlîşanım yazılmışdır.     

Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 
 

        *** 
Sahife No : 56 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir ve ( ) Kâdîsına Hüküm  

Yani veled-i Mardros nâm zımmî gelüb bunun Akşehir sâkînlerinden Hacı Pâşâ 

oğlı Ahmed Ağa dimekle ma‘rûf kimesne zimmetinde bin yüz elli senesinde metâ‘ 

bâhâsından bir mikdâr ve defter mûcibince dahi ba-temessük ma‘lûmü’l-mikdâr guruş 

alacak hakkı olmağla taleb eyledigi mezbûr fevt olmağla bu dahi muhallefâtı ahz û kabz 

iden Akşehir sâkînlerinden oğulları ( ) ve ( ) ve kızı ( ) nâm sâgireden taleb eyledikde 

bi-vech-i şer‘ ta‘allül ve gadr eyledigi ve bu bâbda fetâvâsı olduğun bildürüb mûcibince 

şer‘le görilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

           Fî Evâ’il-i L. Sene (1) 155  

*** 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm  

Yani veled-i Mardros nâm zımmî gelüb bunun Akşehir sâkînlerinden Hacı Pâşâ 

oğlı Ahmed Ağa dimekle ma‘rûf kimesne zimmetinde bin yüz elli ( ) senesinde defter 

mûcibince ba-temessük ma‘lûmü’l-mikdâr guruş alacağı olmağla taleb murad eyledikde 

mezbûrun hevâsına tâbi‘ ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler zuhûr ve sen meblâğ-ı mezbûrı 

Ahmed Ağa’dan taleb idersen mukaddemâ seni ehl-i ‘örfe teşki ideriz deyû bunu tahrîk 

ve te‘âddî eylediklerinden mâ-âdâ tekrâr her gelen kâdîlara istinaden akçadan 
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mu‘arızaya bais icrâ-yı hakk olunmaduğu ve bu bâbda fetâvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüb mûcibince şer‘le görilüb alıvirilüb mezbûrların zâhîr olan hilâf-ı şer‘i şerîf 

te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır. 

            Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 
Karaman Vâlîsine ( ) ve Kâdîsına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm 

Konar ve göçer Bozulus Türkmanından Garaldı cemâ‘atinden Hamak(?)Hacı Veli 

oğlı dimekle ma‘rûf Halil nâm kimesne gelüb bu Keleş İsmail dimekle ma‘rûf kimesne 

cemâ‘at-i mezbûrdan olmağla bin yüz elli senesinde üç kise akça bunun ve on kise akça 

mezbûranın olub şirket-i inan ile şerâkitlerinden iken mâl-ı şirketi amâl idüb ma‘lûmü’l-

mikdâr kazanç hâsıl olduğu zikr olunan hesâb ve bunun hissesine iki yüz guruşun isâbet 

idüb bade mezbûr kazancının cümlesini kabz itmeğle hissesin taleb eyledikde mezbûr 

kazancının cümlesi tam almak ile hesâb olmışdı deyû ta‘allül ve gadr murad eyledügi ve 

mezbûr taht-ı hükümetinizde mürûr üzere olduğu ve bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-

yı şerîfe virüldügin bildürüb şer‘le görilüb hissesine isâbet ideni alıvirilüb ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

            Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L.Sene (1)155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

  

 Niğde Pâşâsına ve Niğde Kâdîsına Hüküm 

 Niğde kazâsına tâbi‘ Mergun nâm karye sâkînlerinden Yovan veled-i Dimitri (?) 

nâm zımmî gelüb bunun yine kazâ-yı mezbûra tâbi‘ karye-i mezbûreye “...” nâm karye 

mütemekkinlerinden ( ) ve ( ) ve ( ) nâm zımmîler zimmetlerinde cihet-i şer‘den ba-

temessük bin yüz elli ( ) senesinden berû yigirmi beş guruş alacak hakkı olmağla bu 

dahi ber-mûceb-i temessük mesfûrların zimmetlerinde olan ol-mikdâr guruş hakk-ı 
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da‘vâları“...” almak içûn karye-i mezbûra varub meblâğ-ı mezbûru mesfûrlardan almak 

üzere iken Konya vâlîsi tarafından Hasan Beg dimekle ma‘rûf kimesne olduğundan 

ba‘zı husûsçün ol-tarafa mürûru eylemiş karye-i mezbûreye varınca muma-ileyhden 

almak üzere iken mesfûrlardan ammileri havâlîlerine tâbi‘ fukarâ ile yekdil ve yekcihet 

ve merkûmun üzerine hücûm ve satır ile elini darb ve mecrûh eyledikden sonra 

mücerred kendüne “...”sezâya zimmetlerinde olan ol-mikdâr guruş hakkını ekl ve bulûğ 

tecrîm ve tefrîm kasdıyla Mergun(?) nâhiyesinde karye-i mezbûr müstakilen 

zimmetlerinde hakkı almak içûn marifeten lâkin ve hilâf-ı şer‘i şerîf kimesneye bir dürlü 

vaz‘ ve hareketi olmayub te‘âddî ve rencîde ider hâlî yoğken mesfûran-ı zımmîler hilâf-ı 

şer‘i şerîf ve bi-gayr-i hakkın merkûm herneyse bi-gayr-i hakkın ahz idüb der-zincir ve 

habs itdiklerinden mâ-âdâ yine mezbûra istinâden tokuz guruşun dahi alub anların ol-

vechile ziyâde gadr-ı küllî eyledikleri ve bu bâbda şeyhü’l-islamdan fetâvâ-yı şerîfeleri 

olduğu ve taraflarına Dimitri(?) nâm zımmîyi vekîl eylediklerin bildirüb fetâvâ-yı 

şerîfesi mucîbince şer‘le görilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum rîcâ itmeğin şer‘le görilmek içûn yazılmışdır. 

Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 
*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L Sene (1)155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Niğde Pâşâsına ve Niğde Kâdîsına Hüküm  

Niğde sâkînlerinden olub zü‘emâdan Abdullah veled-i el-Hâcc ‘Ali zîde kadrihû 

gelüb Konya sancağında Akseki nâhiyesinde Bergovas (?) nâm karye ve gayriden otuz 

altı bin iki yüz yetmiş akça ze‘âmete beher sene yedi nefer cebelü bedeliyesi virilmek 

şartıyla berât-ı şerîfimle mutasarrıf olub ve bin yüz elli beş senesine mahsûben ze‘âmeti 

mezkûresin iltizâma gelen iki yüz seksen guruş cebelü bedeliyesi sipâhî ma’rifetiyle 

havâle ve meblâğ-ı mezbûr mahalline tamamen edâ teslîm ve yedine edâ tezkiresi 

virilüb tekrâr cebelü mutâlebesiyle te‘âddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken kurâ-yı 

mezbûrun cebelü tahsîldarlarından ( ) nâm kimesne mücerred celb-i mâl kasdıyla 

yedinde mukaddemâ edâ tezkiresine mugâyir ol-vechile zâhîr olan müdâhale ve 

te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve hazine-i ‘amiremde 

mahfûz olan baş muhâsebe defterlerine nazâr olundukta ze‘âmet-i mezbûrun mukayyed 
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olan cebelü bedeliyesi vech-i meşrûh sene-i mezkûreye mahsûben tarihi mezkûrede 

havâle olunduğu mukayyed bulunmağın vech-i meşrûh üzere te‘âddî itdirilmemek içûn 

yazılmışdır.                                                         

Fî Evâ’il-i L. Sene (1) 155  

*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Bor ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Bor kazâsına tâbi‘ Dirgen nâm karyede vâki‘ câmiü’ş-şerîfin hâlâ berât-ı şerîfimle 

imâmı olan sülehâdan Mehmed zîde salahûm südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb karye-i 

mezbûr toprağında ma‘lûmü’l-hudûd yerler selâtini vakfa temlîği mûcibince tasarruf ve 

gallesi câmi-i mezbûrun imâmına meşrûta vakf olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve 

bu dahi câmi-i mezbûrun bi’l-fi‘l berât-ı şerîfimle imamı olub edâ-i hıdmet idüb bir 

vechile dahl olunmak îcâb itmez iken ecânibden ( ) oğlı Mustafa nâm kimesne fuzûlî 

zabt bade fevt olmağla oğlı ( ) nâm kimesne dahi zabt idüb gadr olunduğı ve bu bâbda 

fetâvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüb fetâvâ-yı şerîfesi mûcibince şer‘le görilüb meşrûta 

olan yerleri ber-mûceb-i şart-ı vâkıf buna alıvirilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır. 

                              Fî Evâ’il-i L. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155 (29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsına ve Konya Kazâsı Nâ’ibine Hüküm  

Konar ve göçer Bozulus Türkmanından Garaldı cemâ‘atinden Hamak(?) Hacı Veli 

oğlı dimekle ma‘rûf Halil nâm kimesne gelüb bu kimesneye benim içûn akça vir deyû 

emr itmeyüb ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabît olmuş değil iken yine cemâ‘at-i 

mezbûrdan Keleş İsmail nâm kimesne zuhûr ve sen bundan akdem diyar-ı âharda iken 

ehl-i ‘örf tâ’ifesinden  ( ) nâm kimesneye seni bir vechile ithâm idüb ben dahi senin içûn 
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cerime nâmıyla ehl-i ‘örf tâ’ifesinden olub mezbûra yüz elli guruş virdüm senden alırum 

deyû bin yüz elli ( ) senesinde bunun hilâf-ı şer‘i şerîf yüz elli guruşu ile aklâm bir aded 

kılıncı dahi alub ziyâde gadr eyledügin bildürüb ve mezbûr hâlâ taht-ı hükümetinizde 

mürûr üzere olduğu bu bâbda şeyhü’l-islâmdan fetâvâ-yı şerîfe virüldügin bildürüb 

şer‘le görilüb alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.                                 

Fî Evâ’il-i L. Sene (1)155  

*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 (8–18 Aralık 1742) 

 

Niğde ve ( ) Kâdîlarına Hüküm  

Senki Niğde kâdîsı mevlânâ Müslühiddin zîde ilmehûsun mektûb gönderüb 

medîne-i Niğde ahâlîsinden cem‘-i gafîr ve cem‘i kesîr meclîs-i şer‘a varub Niğde 

kazâsına tâbi‘ Dirgen nâm karye sükkânından Şita(?)Ahmed dimekle ma‘rûf kimesne 

kendü halinde olmayub ibadullah havâlîsine tâbi‘ ehl-i ‘ırz kimesneleri ehl-i ‘örf 

tâ’ifesine istinaden hilâf-ı vâki‘ mevâd isnâdıyla ibadullaha takrîm ve tecrîm itmek adet-

i müstemirresi olmağla bu sene-i mübârekede dahi el-Hâcc Davud oğlı Süleyman nâm 

kimesnenin oğlı Ahmed’i yine karye-i mezbûrda sâkîn Yusuf nâm kimesnenin bikr-i 

bâliğ kızının bikrini izale eylemiş deyû ifâde ve iftirâ ve ketb-û sami ile Konya vâlîsi 

tarafından üzerine mübâşir ta‘yîn ve hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın yüz yetmiş iki 

guruşun ahz ve ziyâde gadr ve te‘âddî itmeğle hilâf-ı şer‘i şerîf ve bi-gayri hakkın ahz 

olunan akçası alıvirilüb icrâ-yı hakk ve mazarrâtı vâki‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

verilmek ricâsına vâki‘ hali bi’l-iltimâs ‘arz eylediğin ecilden şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.    

                                                                                           Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155  

*** 
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Sahife No : 58 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L Sene 1155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Ilgun ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

Aişe nâm hatun gelüb Ilgun kazâsına tâbi‘ Çadırcı nâm karye toprağında vâki‘ 

ma‘lûmû’l-hudûd tarlalara bunun bâbâsı Halil nâm kimesne mutasarrıfken bin yüz elli   

( ) senesinde fevt olub oğlı kalmayub tarlaları kânûn üzere tapuya müstahâk ve hakkı 

tapu kızı mezbûrun olub almağa talibe iken ecânibden ( ) nâm kimesne zuhûr ve ol- 

tarlaları ben sahib-i ‘arzdan resm-i tapu ile aldım deyû fuzûlî ve hilâf-ı kânûn zabt idüb 

ziyâde gadr eyledügin ve fetâvâları olduğun bildürüb şer‘le görilüb bâbâsı müteveffâ-i 

mezbûrun tarlaları kânûn üzere resm-i tapu ile sahib-i ‘arzdan kendüye alıvirilüb zabt 

itdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânûn üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.                                                         Fî Evâ’il-i L. Sene 1155 

*** 

Sahife No : 58 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i L Sene 1155 ( 29 Kasım–8 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Akşehir ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

İbrahim nâm kimesne ‘arz-ı hâl idüb Akşehir kazâsına tâbi‘ İnece (?) nâm karye 

toprağında on tokuz seneden berü müstakilen zabt û zirâ‘at ve beher sene ‘öşr ve 

resmini sahib-i ‘arza edâ idegeldiği tapuya ve temessüğe tahmînen yüz dönüm mikdârı 

ma‘lûmû’l-hudûd tarlalarına dahl olunmak îcâb itmez iken Ilgun kazâsı sükkânından 

Abdurrahim nâm kimesne havâlîsine tâbi‘ kâdîya istinaden ol-tarlaları sinin-i 

merkûmeden mukaddem bâbâmın zabtında itmiş deyû kendü takriri üzere ibrâ eylediği 

mezbûr hüccet ibrâzıyla bin yüz elli ( ) senesinde zikr olunan tarlaları hilâf-ı kânûn ve 

fuzûlî zabt idüb ziyâde gadr ve te‘âddî eyledigi ve da‘vâsına muvâfık fetâvâ-yı şerîfe 

virüldügin bildürüb şer‘le görilüb mezbûrun hilâf-ı kânûn ve fuzûlî zabt eyledügi 

tarlaları alıvirilüb kendüye zabt itdirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledigi ecilden 

kânûn üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.                                                             

                                                                                            Fî Evâ’il-i L. Sene 1155                           
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Sahife No : 58 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 ( 8–18 Aralık 1742) 

 

İnsuyu Kâdîsına Hüküm ki 

İnsuyu kazâsına tâbi‘ Tekir nâm karye sâkînlerinden olub sadât-ı kirâmdan Seyyid 

Hasan ve Seyyid Ahmed ve Seyyid İsmail zîde şerîfehuma gelüb bunların yine kazâ-yı 

mezbûra tâbi‘ Savlusak nâm karye sâkînlerinden Seyyid İsmail nâm kimesne 

zimmetinde bin yüz elli ( ) senesinde altı yüz ganem alacak hakları olmağla bundan 

akdem ol-mikdâr re’s ganemlerin mezbûrlar da‘vâları sarfına aldıklarına beynlerine yine 

mesâlihçün şart eyleyüb üç yüz re’s ganem virmek şartıyla salim ve âsitâne-i 

sa‘âdetimden Mahmud Pâşâ mahkemesinden yedlerine hüccet-i şer‘iyye virülmişken 

mezbûr hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ta‘allül üzere olduğun bildürüb 

yedlerinde olan hüccet-i şer‘iyyeleri mûcibince zâbit ma’rifetiyle şer‘le görilüb 

mezbûrun zimmetinde olan ol-mikdâr re’s ganemlerin tamamen tahsîl ve bunlara 

alıverililüb mezbûr hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye bir dürlü ta‘allül ve 

muhâlefet itdirülmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden hüccet-i şer‘iyyesi mûcibince şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.                    

                                                                                            Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155  

*** 

Sahife No : 58 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 ( 8–18 Aralık 1742) 

 

Niğde Kâdîsına ve Niğde Sancağı Mütesellimi Musa Zîde Kadrihûya Hüküm 

ki 

Kars muhâfazasında olub Niğde sancağında mutasarrıf olan Yusuf dame 

ikbaluhûnun kapu kethüdâsı olan el-Hâcc Mehmed dame mecduhû südde-i sa‘âdetime 

‘arz-ı hâl idüb mirîmirân-ı mûmâ-ileyh tarafından bin yüz elli ( ) senesinde sabıka livâ-i 

mezbûrun mütesellimi olan Niğde sâkînlerinden Halil nâm kimesne zimmetinde edâsına 

nakd eyledigi şehriye akçasından bir buçuk ma‘lûmû’l-mikdâr akça zimmetinde kalub 
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edâsına muhâlefet itmeğle bundan akdem merkûmun ikrârı içûn sâdır olan emr-i ‘âli 

mûcibince mübâşir ta‘yîn olunmuşken dürlü illet ve bahâne ile edâ itmeyüb hâlâ 

zimmetinde kaldığun bildürüb senki mütesellim-i mûmâ-ileyhsin meblâğ-ı mezbûru 

ma’rifetinle tahsîl ve bir vechile ta‘allül ve muhâlefet itdirülmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin vech-i meşrûh üzere ‘amel olunmak içûn yazılmışdır.  

              Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 

***  

Sahife No : 58 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 ( 8–18 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Konya Ahâlîsinden Sarraçzâde Mevlânâ Abdullah Zîde 

İlmehûya Hüküm ki 

Bundan akdem Niğde kazâsı ahâlîsinden iken vefât iden Bekir Begzâde dimekle 

ma‘rûf kimesne Mahmud nâm kimesnenin terekesi tahrîr içûn Ürgüb Müftisi Feyzullah 

Efendi dimekle ma‘rûf kimesne bu taraftan ba-fermân-ı ‘âlî kassâm ta‘yîn olunub 

müteveffâ-i mezbûrun verese-i “...” ile yekdil olub müteveffâ-i mezbûrun elli altmış 

kiselik terekesin bin iki yüz guruşa tahrîr ile eytâm-ı sagire gadr ve hıyanet eyledigi 

ma‘lûm olub kassâm-ı mezbûr Feyzullah âsitâne-i sa‘âdetime ihzâr ve mezbûrun eytâm-

ı mezbûruna eyledigi gadr ve hıyânete mükâfat ve bu vechile me‘mûr olunmak içûn 

eytâma merhâmeten terekeyi müteveffâ-i mezbûrı senki vezîr-i müşarun-ileyhsin 

ma‘rifetinle müceddeden tahrîr-i deyn olursa ale’l-ma-karz olduğu tevzî‘ içûn senki 

Sarraçzâde Abdullah zîde ilmehûsun kassâm ta‘yîn ve muhâlefet idenleri vezîr-i 

muşarün-ileyh tedib itmek bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâsına alimü’l-‘ulemâ-i 

mütehayyirîn Anatoli kâdîaskerî olan mevlânâ Mehmed Emin edâmâllahû te’âlâ 

fezailehû i‘lâm itmeğin müşârün-ileyh i‘lâmı mûcibince ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır.                  

                                                                                            Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 58 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 ( 8–18 Aralık 1742) 

 

Kayseriyye Monlasına ve Kayseriyye Mütesellimine Hüküm 

Kayseriyye sâkînlerinden ( ) nâm zımmîler gelüb bunlar sâkîni oldukları 

Kayseriyye kazâsı zâbiti defterinde mukayyıd ra‘iyyet ve ra‘iyyet oğullarından olub 

üzerlerine edâsı lâzım gelen rüsûm-ı ra‘iyyetlerinin dahi kânûn ve defter mûcibince 

Kayseriyye kazâsı zâbitine edâ idüb cihet-i(?) hassının defterinde mukayyed ra‘iyyet ve 

ra‘iyyet oğullarından olmayub rüsûm-ı ra‘iyyet talebiyle te‘âddî îcâb itmez iken hass-ı 

mezkûrun zâbiti olan ( ) nâm kimesne ben sizin amminiz oğullarından rüsûm-ı ra‘iyyet 

aldum ol-mikdâr ber-vech-i şer‘ dahi benim re‘âyâm olmuş olursunuz deyû rüsûm-ı 

ra‘iyyet mutâlebesiyle rencîdeden hâlî olmadığun bildürüb men‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.   

                       Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 59 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155  ( 1–10 Ekim 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Hacı Bektaş ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki  

Erbâb-ı tîmâr mütekâidlerinden Ali veled-i Musa gelüb Kırşehri sancağında 

Günyüzi nâhiyesinde Kızılviran nâm karye ve gayriden on beş bin akça tîmâra berât-ı 

şerîfimle mutasarrıf olub tîmârı mülhakâtından yine liva-i mezbûrda Hacı Bektaş 

nâhiyesinde iki bin iki yüz akça yazar mezra‘-i Asha nâm-ı diger Keser karye bilâ-

teslîm ve müslim ve zımmî ahâlîsi zirâ‘at iderler ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ dört yüz 

elli akça yazusu olan mezra‘-i Eliskar(?) ve yine Hacı Bektaş nâhiyesinde iki bin elli 

akça yazusu olan mezra‘-i Dereağzı der mezra‘-i Eliskar (?) ve yine nâhiye-i mezbûra 

tâbi‘ bin dört yüz akça yazusu olan karye-i Güllüce Asha cemâ‘ati mümekkinlerinden 

Durdul ve defter-i hâkânîde mukayyed kurâ ve mezra‘lar müşterekleriyle bunun kayd ve 

berâtına dâhil olub âhardan dahl olunmak îcâb itmez iken Hakkı beg veledi Feyzullah 

şehir karyesi vakfının mütevellîsi İbrahim ve müderrisi mütegallibeden olmalarıyla 
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defter-i hâkânîde medrese-i mezbûr vakfı mülhakâtından olan Hacı Bektaş karyesinde 

karye-i Ağçaabdi ve Kırşehri nâhiyesinde Ak Emir karyeleri zabtına kanâat itmeyüb 

hilâf-ı defter-i hâkânî mezkûrların müşterekiyle ve berâtına ve âhar salifü’z-zikr kurâ ve 

mezra‘larına fuzûlî müdâhale mahsûl ve rüsûmu tegallüben ahz û kabz idüb gadr-ı 

te‘âddî eylediklerin bildürüb salifü’z-zikr kurâ ve mezra‘lar ber-mûceb-i defter-i hâkânî 

müşterekiyle kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu kânûn ve defter mûcibince 

ahz itdirilüb hilâf-ı defter-i hâkânî ve berâtına mugâyir medrese-i mezbûrun mütevellî 

ve müderrisi olanları ve âharı bir dürlü dahl û ta’arruz itdirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i ‘amiremde mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâl ve mufassâla müracâ‘at olundukta Hacı Bektaş nâhiyesine tâbi‘ hâsıl-ı 

tahtında gendüm ve şa‘îr ma‘ gayrı ile iki bin iki yüz akça yazu ile mezra‘-i Asha 

(?)nâm-ı diger Keser karyesi malum ve kâdim-i ahâlîsi zirâât iderler yine nâhiye-i 

mezbûra tâbi‘ hâsıl-ı tahtında gendüm ve şa‘îr ma‘ gayri iki bin elli akça yazu ile dört 

aded “...” mumâ-ileyh “...”zirâ‘at iderler ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ yigirmi altı 

nefer re‘âyâ ve üç nefer yörükân yüzer pare ve on zımmî ve bir mezra‘ ve tahtında üç 

nefer re‘âyâ mezra‘ ve er-resm-i çift-i yörükân gendüm ve şa‘îr ma‘ gayrı yekün ma‘ 

gayriha bin dört yüz akça yazılır karye-i Güllüce Asha cemâ‘ati mümekkinlerdir deyû 

defter-i mufassâla muharrîr kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde yekün 

Bozi(?) nâhiyesine tâbi‘ Kızılviran nâm karye ve gayriyle bir görilüb mîrlivâ-i Anatoli 

hassından olmak üzere tahrîr bade’z-zikr olunan havas-ı kirâm ve tahsîl olunmağla 

yazusu altmış bin akçaya tenzil olunub ber-vech-i zirâ‘at olunub mûmâ-ileyhe tevcîh ve 

sefer eşmek şartıyla bin elli yedi tarihinde ze‘âmet olunmak üzere bu tevki‘i kalemiyle 

tashîh ve yazusu mezbûrın on beş bin akçası mezkûr mütekâid Ali veled-i Musa bâkisi 

müşterekleri kaydlarında ve yine Hacı Bektaş nâhiyesine tâbi‘ seksen dört nefer 

re‘âyâya ve yedi zımmî ile karye-i Ağcaabdi mâlikâne-i vakf-ı medrese ve bunun dîvâni 

tîmârı ve hâsıl-ı dîvâni gendüm ve resm-i ganem yekün ma‘ gayriha dört bin yigirmi 

akça ve mâlikâne-i gendüm yekün ma‘ gayri yedi yüz toksan yedi akça yazu ile ol-dahi 

defter-i mufassâla muharrîr kalemiyle tahrîr ve Kırşehri nâhiyesine tâbi‘ vakf-ı medrese-

i Hacı Beg veled-i Fahreddin şehîr yazuldığı mahlül nâhiye-i mezbûreye tâbi‘ Ak Emir 

ve Hacı Bektaş nâhiyesine tâbi‘ yedi yüz toksan yedi akça yazu ile karye-i Ağcaabdi 

mâlikâne yekün ma‘ gayri yigirmi üç bin altı yüz yetmiş üç akça yazusundan el 

mesârifat cihet-i vazîfe-i müderrisin fi-ma‘ ba‘d tokuz yüz cihet-i hakk mezkûr bir nefer 
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bâki el mesârifat mine’l-rabi bermûceb-i şart-ı vâkıf ber-mûceb-i defter-i âtik deyû hatt-

ı sairesiyle defter-i hâkânîde mestûr olduğu üzere defter-i evkâfda muharrîr kalemiyle 

tahrîr olunmağın ber-mûceb-i defter-i hâkânî tîmâr tarafında icmâl ve mufassâlları başka 

ve vakf tarafı başka oldığın bi‘l-fi‘l defter emîni olan es-Seyyid Halil Şerîf dame 

mecduhû ‘arz itmeğin defter emîni ‘arzı mûcibince ‘amel olunmak içûn yazılmışdır. 

                 

Fî Evâ’il-i Ş. Sene (1)155   

***  

Sahife No : 59 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155  ( 8–18 Aralık1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Aksaray Kâdîsına Hüküm 

Aksaray kazâsında vâki‘ Serenler tekkesinin berât-ı şerîfimle tekkenişini olan 

Derviş Şeyh Süleyman Seydi südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bundan akdem tekke-i 

mezbûrenin müezzini(?) olan Hacı İbrahim nâm kimesne mutasarrıf olduğu ma‘lûmü’l-

mikdâr eşyâ‘ ve emlâki “...” tekke-i mezbûreye müstecir-i şer‘ ve teslîm ile “...” yerle 

vakf-ı ma‘mûle bâhâsında mestûr iken kazâ-yı mezbûrda sâkîn müteveffâ-i mezbûrın 

zevcesi ( ) nâm hatun ile evlâdları taleb eyledikde hilâf-ı şer‘i şerîf virmekde ta’allül ve 

gadr sevdâsında oldukların bildirib şer‘le görilüb ber-mûceb-i vakf-ı ma‘mûle bâhâ-i 

vakf eyledügi eşyâ ve emlâki taraf-ı vakfa alıverilüb hilâf-ı şer‘i şerîf ta’allül ve 

muhâlefet itdirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum rîcâ eyledügi ecilden şer‘le görilmek içûn yazılmışdır 

Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 

***  

Sahife No : 59 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L.Sene (1)155 ( 8–18 Aralık 1742) 

  

 Karaman Vâlîsine Bozulus ve ( ) Kâdîlarına Hüküm ki 

 İstanbul sâkînlerinden Alek nâm zımmî gelüb Bozulus kazâsında sâkîn Bozulus 

Türkmandan Ardıcı (?) cemâ‘ati yedinde olan deyn-i temessükleri mucîbince Hacı 
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Bekir oğlı ve Beg Halim Ahmed Beg ve Salih Bekir ve Hacı Osman oğlı Hacı 

Süleyman ve Murad oğlı dimekle ma‘rûf kimesneler ile sâ‘ir ma‘lûmü’l-esâmî 

kimesneler zimmetlerinde bin yüz elli ( ) senesinden berû altı bin guruş alacak hakkı 

olmağla bundan akdem ısdâr itdirdügi emr-i şerîfimle ta‘yin olunan mübâşir mahalle 

varub temessükleri mucîbince mezkûrlardan meblâğ-ı mezbûrı tahsîl murad eyledikde 

bir vechile tahsîl idemeyüb hâlâ mübâşir-i merkûm mahallinde teftiş üzere olduğın 

bildirüb senki vezîr-i muşarun-ileyhsin mezkûrların zimmetlerinde şer’le sabît olan 

hakkı ma‘rifetinle tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfim rîcâ eyledügi ecilden 

mahallinde şer‘le sabît olan hakkına edâda muhâlefet iderler ise ihzârlarçün ‘arz ve 

i‘lâm olunmak içûn yazılmışdır.   

Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155    

*** 

Sahife No : 59 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L Sene (1)155 (8–18 Aralık 1742) 

  

 Kayseriyye Monlasına ve Mütesellimine Hüküm ki 

 Erbâb-ı tîmârdan Seyyid İbrahim ve Seyyid Ahmed nâm karındaşlar gelüb 

Kayseriyye sancağında İslamlu nâhiyesinde Hacıviran nâm karye ve gayriden yedi bin 

altı yüz akça tîmâra bâbâları Seyyid Mustafa’nın fevtinden bin yüz elli bir senesinin 

cemaziye’l-evvelinin yigirmi birinci gününde ber-vechi iştirâk bunlara tevcîh ve hâlâ 

berât-ı şerîfimle üzerlerinde olmağla berâtları mucibince tahvîlleri tarihine düşen 

mahsûlât ve rüsûmâtlarına âhardan bir vechile müdâhale îcâb itmez iken bunlar ba‘zı 

murâfa‘a sebebiyle evvelden gelüb sene-i mezbûrda vâki‘ berâtları mucibince tahvîlleri 

tarihine düşen mahsûlât ve rüsûmâtların kanûn ve defter mucîbince ahz û kabz murad 

eylediklerinde tîmârları karyeleri re‘ayası edâda ta‘allül ve kâh Kayseriyyede sâkîn 

beytü’l-mâl emîni  ( ) nâm kimesneye edâ iderüz deyû muhâlefet ve ol-vechile tîmârları 

mahsûlünde müzâyakaya badi oldukların ve mukaddemâ yine fetâvâ-yı şerîfeleri 

olduğun bildirüb mucîbince şer‘le görilüb berâtları mucîbince sene-i mezbûr mahsûli 

kânun ve defter mucîbince alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum rîcâ ve defterhâne-i 

‘amiremde mahfûz rûznâmçe-i hümâyûna müracâ‘at olundukda tîmâr-ı mezbûr sene-i 

mezbûr cemaziye’l-evvelinin yigirmi birinci gününde bâbâları müteveffâ-i mezbûr 
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Mustafa’nın fevtinden ber-vech-i iştirâk bunlara tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfimle 

üzerlerinde olduğı mestûr ve mukayyed bulunmağın kânun üzere ‘amel olunmak içûn 

yazılmışdır. 

Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155  

***   

Sahife No : 60 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 ( 8–18 Aralık 1742) 

 

Kayseriyye Kâdîsına Hüküm ki 

Kayseriyye kazâsına tâbi‘ Zincidere ve ( ) nâm karyelerin ehl-i zimmet re‘âyâları 

gelüb bunlar kendü hallerinde arâzîlerine mukayyed olub hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve 

te‘âddîleri olmayub bir vechile te‘âddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken Kayseriyye 

sâkînlerinden olub mütegallibe ve cebâbireden Persunur (?) ve ( ) nâm zımmîler bin yüz 

elli ( ) senesinden berü kendü hallerinde olmayub birbirleriyle yekdil ve her-bâr 

bunların karyelerine varub hilâf-ı şer‘i şerîf te‘âddî ve rencîde ve ailelerinde biri mürd 

oldukda bize birer altun virmedikçe kaldırmazız deyû cevr ve ta‘cîz eylediklerinden mâ-

âdâ hilâf-ı vâki‘ mevâd istinâdları ve üzerlerine şer‘an bir nesne sabît ve zâhîr olmadı 

her birilerini birer bahâne ile bi-gayri hakkın cebren ve zulmen rüşvet nâmıyla ikişer ve 

üçer altunların alub bunun esâmîsi nice gûne zulm ve te‘âddîlerinin nihâyeti olmayub 

mesfûr şerr ve “...” bir vechile emin ve rahatları kalmayub perâkende ve perişân 

olmâlarına ba’is ve ahvâlleri diğer gûne olduğun bildürüb şer‘le görilüb ve bu 

mesfûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın cebren ve zulmen aldıkları akçaları 

tamamen tahsîl ve girü bunlara alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve hilâf-ı şer‘i şerîf 

zâhîr olan te‘âddîleri men‘ ü def‘  olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.      

                                        Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 

*** 
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Sahife No : 60 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 (8–18 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsına ve Turgud Nâ’ibine Hüküm ki 

Armudlı cemâ‘atinden Koca Ömer dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu kendü 

halinde olub hilâf-ı şer‘i şerîf ve te‘âddîsi yoğken yine cemâ‘at-i merkûmda Turgud 

kazâsında sâkîn ashâb-ı a‘razdan Hacı Ali Ağa ve Hacı Seyid oğlı Mustafa ve Kör 

İbrahim dimekle ma‘rûf şâkîler kendü hallerinde olmadıklarından nâşî havâlîlerine tâbi 

ehl-i ‘örf tâifesiyle yekdil ve bin yüz elli ( ) senesinde bu menzîllerinde haste olub 

sahib-i firâş iken bi-gayri hakkın bunun menzîlin basub Murtazanın(?) karındaşı oğlı ( ) 

nâm kimesneyi bi-gayri hakkın katl ve akrabasından beş nefer âdemi mecruh 

eylediklerinden mâ-âdâ menzîllerinde mevcûd olan emvâl ve eşyâların dahi yağma ve 

garet ve küll-î gadr itmeleriyle bundan akdem husûs-ı mezbûru ma‘rifet-i şer‘le tefahhus 

olundukta vech-i meşrûh üzere mazrûr olduğu üzere kâdîya haber vermişler iken icrâ-yı 

hakk olmaduğın ve senki Turgud kazâsı nâ’ibi mevlânâ Ali zîde ilmehûsun husûs-ı 

mezbûr tarafından ‘arz olunduğın bildirüb şer‘le görilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden şer‘le görülmek içûn 

yazılmışdır.   

   Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 60 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 ( 8–18 Aralık 1742) 

  

 Karaman Vâlîsine ve ( ) Kâdîsına ve Turgud Nâ’ibine Hüküm 

 Emrüdeli cemâ‘atinden Ümmügülsüm nâm hatun gelüb bunun üzerine şer‘an bir 

nesne sabît olmuş değil iken yine cemâ‘at-i merkûmdan Turgud kazâsında sâkîn Hacı 

Ali ve Deli Mustafa nâm şâkîler kendü hallerinde olmayub havâlîlerine tâbi‘ eşkıyâ ile 

yekdil ve bin yüz elli ( ) senesinde hilâf-ı şer‘ ve bi-gayrı hakkın bunun menzîlin basub 

oğlı Hüseyin nâm sâgiri kurşun ile darb ve katl ve gadr-ı küllî itmeleriyle bundan akdem 

keşf-i birle taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye virülmişken icrâ-yı hakk olunmaduğun 
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bildirüb hüccet-i şer‘iyyesi mucîbince şer‘le görilüb icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim rîcâ itmeğin şer‘le görilmek içûn yazılmışdır. 

Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 
*** 

Sahife No : 60 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 ( 8–18 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine Akşehir Kâdîsına Hüküm ki 

Akşehir kazâsına tâbi‘ Bermeti nâm karyenin ehl-i zimmet re‘âyâsı gelüb yine 

karye-i mezbûre sâkînlerinden eşirrâ ve mütegallibeden Sarı Polaş ve Karındaşı Secair 

nâm zımmîler zimmetlerinde yüz yigirmi guruş alacak hâkları var iken mesfûrlar 

birbirleri ile yekdil ve meblâğ-ı mezbûreyi virmediklerinden mâ-âdâ kendü hallerinde 

turmayub her birüleri hilâf-ı imtihâ‘ mevad-ı istinalarıyla havâlîlerine tâbi‘ ehl-i ‘örf 

‘acz ve husûsuna iştirâk tahrîk ve üzerlerine musallat ve daimâ ta‘cîz ve rencîdeden hâlî 

olmamâlarıyla bundan akdem mesfûrlar ile murâfa‘a-i şer‘i şerîf olduklarında 

zimmetlerinde olan meblâğ-ı mezbûru ikrâr ve fi ma‘ ba‘d bir vechile hilâf-ı şer‘i şerîf 

te‘âddî ve umûrlarına müdâhale itmemek üzere “...” ve cânibü’ş-şer‘den yedlerine 

hüccet-i şer‘iyye virülmişken mesfûrlar yine kendü hallerinde turmayub bu 

mütegallibeleri tahrîk ve üzerlerine musallât ve hilâf-ı şer‘i şerîf ta‘cîz ve rencîdeden 

hâlî olmadıkların bildürüb hüccet-i şer‘iyye mûcibince şer‘le görilüb hilâf-ı şer‘i şerîf 

ol-vechile olan te‘âddîleri men‘ ü def‘olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görülmek içûn yazılmışdır.             

Fî Evâsıt-ı L. Sene (1)155 

*** 

Sahife No : 60 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 ( 8–18 Aralık 1742) 

 

Karaman Vâlîsine ve Seydişehri Kâdîsına Hüküm 

Seydişehri kazâsı sâkînlerinden sadât-ı kirâmdan es-Seyyid Ali zîde şerîfehu gelüb 

yine kazâ-yı mezbûrda İsmail bin Halil nâm kimesnenin zevcesi Kerime nâm hatun ile 

Hasan “...” olmaduğundan teklif eyledikde bu kendüye akd-i nikâh ve on üç seneden 
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berû mezbûrın taht-ı nikâhında olub dahl îcâb itmez iken mezbûr İsmail zuhûr ve şirrete 

sülûk ve bundan akdem sen beni fevt olur deyû şâhid-i zôr ikametiyle zevce-i 

mezbûreyi kendüye akd-i nikâh ve benim emvâl ve eşyâ‘mı dahi zabt olunduğun mâ-

âdâ mezbûr Kerimenin bâbâsı Mahmud fevt olub benim bâbâm müteveffâ Halile asveb 

sebebiyle ‘ırsa(?) intikal iden hisse-i sabıkasını dahi zabt itmeğle zevcesi mezkûr ile 

eşahiresinden(?) aldım deyû iddiâ‘ ve ısdâr eyledügi emr-i şerîfim ile ta‘yîn itdigi 

mübâşir ma‘rifetiyle terâf-i şer‘i şerîf olduklarında mezbûr İsmail sen merkûmdan 

mukaddem zevcesi mezbûr Kerime ile hüsn-i ziyâdelerin olduğunda teklif vâki‘ve 

tarafından zevcine müteallik zimmetlerini ibrâ ve mezbûr İsmailin bâbâsı merkûm 

Halil’in hayâtında mezbûr Kerime’nin bâbası mezbûr Mahmud’dan ‘ırs-i şer‘le intikal 

iden hissesin mukâlebesinden bir bâb dükkân ve nukûd iki yüz guruş ale’t-tarîk-i “...” 

ahz idüb imdi zimmet eyledikden sonra fevt olduğı ba‘zı kimesnelerin şehâdetleriyle 

şer‘an sabit ve mu‘arızadan men‘ ve kat‘i nizâ‘ ve ibrâ-i zimmet-i birle cânibü’ş-şer‘den 

mugâyir hüccet-i şer‘iyye te‘âddîden hâlî olduğın bildirüb hüccet-i şer‘iyye mucîbince 

‘amel olunub mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye te‘âddîsi men‘ ü def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum rîcâ itmeğin şer‘le görilmek içûn yazılmışdır.        

                                                                                            Fî Evâsıt-ı L. Sene 1155 
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3.3. DEFTERDE ADI GEÇEN YER ADLARI (s.1–60) 

 

3.3.1. Sancaklar 

Nevşehir, Konya, Akşehir, Beyşehir, İçil(İçel), Kayseri, Niğde.  

  

3.3.2. Kazalar 

 Bozkır, Danişmendlü, Aksaray, Bor, Kaşaklı, Ürgüb, Anduğu, Karacahisar, 

İncesu, Şücaeddin, İnsuyu, Larende, Seydişehir, Turgud, Ilgın(Ilgun), Kırşehir, Ohri, 

Kıreli, Doğanhisar, Pirlevganda (Hadim), Manyas, Kütahya, Seyitgazi, Nevşehir, 

Viranşehir, Kadınhanı, Bozulus, Alaiye, Sille, Ferişözü, Saidili, Ruha(?), Develü, 

Bayburd me’a Karataş, Eski-il, Karacaşehir, Hacı Bektaş, Koçhisar, Denek-Keskin. 

 

3.3.3. Nahiyeler 

 İslamlı, İshaklu (İshaklı), Zıvarık, Beylesun, Güci, Sahra, Kenar-ı Irmak, Çelebi 

Ali, Kusdere, Kuramaz, Kaş, Karataş, Ereğli (Ereğli-i Karaman), Melendiz, Hatunsaray, 

Halil Çelebi, Günyüzü (Günyüzi), Olur ili (?), Aladağ, Cebel-i Erciyes, Karacadağ, 

Kötürüm(?), Akseki, Bozi(?). 

  

3.3.4. Karyeler 

Hisarluk, Veli, Yazıkaya, Arslankayası, Akkırı altı, Urumsun, Tekfur, Sive-i 

Büzürk, Kırca, Sivrihisar, Kızılviran, Kızılca, Mahremkulu, Erkilat(Erkilet), Demirtaş, 

Şevketlice, Ağıl-ı Çinik, Harkı, Kızılkoç, Höbekşeyh, Merdani, Karakaya, Kurugöl, 

Kocakıran, Sularaldı, Kilisehisarı, İshakçı, Harin(?),Yağcı, Küreci, Kırmelik, Zincidere, 

Pirmis, Suvarık, Kızılbaş, Darsiyak, Böreli, Düger (Döger), Ezikli(?), Süksün, Ömerli, 

Eğrice, Kilise, Saklı, Segusun, İstefrim, Uçhisar, Bend, Begdingi(?), Yolcı, Venk, 

Mehmed, Hisarlar, Niğde, Eylitaş, Efkere, Bulcak, Gelinhisar, Salasar, Huğlu, 

Bereketlü, Aşın, Calır (Çalır), Saray-ı atik, Arabviran(?), Ağcakaya (Akçakaya), 

Sarımsaklı, Çay nam-ı diger Sefer, Salur, Kösgil, Katırya, Çakır, Şar, Çakırya, 

Çakırağıl, Örge, Akhisar, Yazı, Bağluh(?), Sarı, Kuzviran, Gönderlü(?), 

Kelman(?),Üçhal, Yedikapı, Sami, Körlülü, Çukur, Kara, Talas, Delime, Endürlük, 

Hisarcık, Azlaşar(?), Sille, Kargovas, Günviran(?), Suruk(?), Gesi, Kocaköy, İstefan, 

Menamık(?), Nevkarez, Ahur, Saray, Kuzancal, Kadınhanı, Mendos, Ağanlı, Zeylan, 
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Savlusak, Gürci, Eğri, Bermetli, Karaviran, Mucur, Esrek, Geçiağaç(?), Vank, Gümce, 

Hortı (Hortu), Kuhuri(?), Sinesor, Payas, Kurtallı(?), Kömhe, Gemek, Merguni Dirgen, 
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3.3.5. Mezralar 
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Dügülören, Mezra-i Taşluca, Mezra-i Karamekkar (?), Mezra-i Köyağıl, Mezra-i 

Akağıl, Mezra-i Döki, Mezra-i Sogulgan, Mezra-i Yedikapı, Mezra-i Susarıca, Mezra-i 

Gemrelik, Mezra-i Altunsak, Mezra-i Karacahisar, Mezra-i Kuhak, Mezra-i Simler(?), 

Mezra-i Çavuş, Mezra-i Asha(?) nam-ı diger Keser. 

 

3.3.6. Mahalleler 

 Boyahane Mahallesi, Hüsni Mahallesi, Ulu Mahallesi, Tavukçu Mahallesi, 

Hacılar Mahallesi, Gülcek Mahallesi, Teftiş Mahallesi, Miran Mahallesi, Horsile 

Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Sofiler Mahallesi, Köseoğlu Miranik Mahallesi, 

Tîmârhâne Mahallesi, Bâbü’s-sefir Mahallesi, Kerimli Mahallesi, Şeyh Hamidi Veli 

Mahallesi, Seyid Mahallesi, Mehmet Çelebi Mahallesi, Aknaz Mahallesi, El-Hacc 

Abdullah Mahallesi, Sekiz Kuruş Mahallesi, Rahvane Mahallesi, Cami-i Kebir 

Mahallesi, Aşık Paşa Mahallesi. 

 

3.3.7. Beldeler 

Taşgediği, Zirkas, Kadısanı (?). 
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SONUÇ 

 

İnsan sosyal bir varlık olması sebebiyle toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. 

Toplum içerisinde yaşayan bir ferdin diğer insanlarla etkileşime girmesi ise gayet 

doğaldır. Bu etkileşimin sonucunda meydana gelen olaylara adaletle çözüm aranması, 

toplumun huzur ve refahının sağlanmasında en önemli hususlardan bir tanesidir. 

Nitekim adaletin geç dağıtıldığı veya hiç uygulanmadığı coğrafyalarda toplum içinde 

huzursuzluk artar, toplumda bazı sıkıntılar baş gösterir. 

Osmanlı Devleti’nin temel yapı taşlarından birisi olan adalet kavramı; adaletin 

imparatorluğun tüm coğrafyasına eşit şekilde dağıtılması esasına dayanmaktadır. 

Adaletin sağlanması için, kişi veya kişilerin özgürce şikâyet etme hakkına sahip 

olmaları gerekmektedir. Vilâyet Ahkâmları veya Ahkâmü’ş-Şikâyat Defterleri ise 

XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti içerisinde şikâyet hakkının özgürce kullanıldığını 

gösteren önemli kaynaklardır. Bu defterlerde, halk ve devlet görevlileri tarafından 

yapılan şikâyetler mevcuttur. Vilâyet Ahkâm Defterleri’nden ihtiva ettiği bilgiler 

sebebiyle, tutulduğu bölge ile ilgili siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri vs. birçok bilgiye 

ulaşmak mümkündür. 

  Vilâyet Ahkâm Defterleri’nde bahsi geçen alacak-verecek meseleleri 

incelendiğinde, kişilerin ekonomik durumları, borç alan ve borç verenlerin etnik 

kökenleri ile ilgili bilgilere ulaşılabir.  

 Defterden, bölgenin idari şekli ve toprak tasarrufları hakkında da çeşitli bilgilere 

ulaşmak mümkündür. Karaman Ahkâm Defteri’nde arazilerin tasarruf şekli ve alınan 

vergiler hakkında çeşitli kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtlarda XVIII. yüzyılda 

Karaman Eyâletinde, klâsik Osmanlı toprak sisteminin (has, zeâmet, tîmâr) uygulandığı 

görülebilmektedir. Arazi ile ilgili gelen şikâyetlerde ise sınır anlaşmazlıkları ve nadir de 

olsa su anlaşmazlığına dair bilgiler mevcuttur. Arazi ile ilgili şikâyetlere çözüm 

getirilirken, defterhanede mahfuz bulunan ilgili defterlere başvuru yapıldığı 

görülmektedir. 

 Yine defterden, reayadan alınan vergiler ile ilgili bilgilere de ulaşılabilir. Vergi 

ile ilgili şikâyet konularına bakıldığında, reayanın vergisini ödemeye yanaşmaması veya 

vergisini eksik ödemesi görülürken, aynı zamanda vergiyi tahsil eden devlet 

görevlilerinin fazla veya haksız vergi talepleri de bulunmaktadır. Ancak vergi ile ilgili 
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şikâyetler incelendiğinde vergiyi toplamakla görevli devlet görevlilerinin usulsüz 

davranışlarının daha fazla olduğu sonucu çıkmaktadır. 

 XVIII. yüzyılda Karaman Eyâleti bünyesindeki coğrafyada meydana gelen 

eşkıyalık ve asayiş olayları hakkında Karaman Ahkâm Defteri önemli bilgiler 

içermektedir. Asayişin bozulduğu ve ayanların imparatorluğun tüm coğrafyasında arttığı 

bir dönemde toplum içerisinde meydana gelen çeşitli zulüm ve şiddet olaylarına 

rastlamak mümkündür. Şikâyet konularının başında eşkıyaların, halka zulüm ve 

baskıları gelirken, aynı zamanda bölgenin ileri gelenlerinin de halka baskı ve zulüm 

ettikleri de görülmektedir. Burada dikkat çeken husus ise, eşkıyaların veya halka zulüm 

eden kişilerin bölgenin ileri gelenlerinden veya ayanlarından güç alarak rahat şekilde 

davranmalarıdır. Diğer bir dikkat çeken husus ise, alacağını tahsil edemeyen veya 

herhangi bir sebebden muzdarib olan kişilerin bölgenin eşkıyasını devreye sokarak 

sorunun çözümü yoluna gitmek istemesidir. 

 Yine defterde miras ve mirasın paylaşılması esnasında meydana sıkıntılara dair 

kayıtlar bulunmaktadır. Bu davalarda genel olarak şahısların eşlerinden ya da 

ailelerinden intikal eden mal ve mülke müdahaleler görülmektedir. Miras hukuku ve 

mirasın paylaşılması esnasında yaşanan sorunlar defterlerde sıkça kendine yer 

bulmaktadır. Bu davalarda, kişilerden intikal eden mallardan çok az zikredilse de bazı 

hükümlerde miras mallarının tek tek izahı da yapılabilmektedir. Miraslarla ilgili davalar 

incelendiğinde, emlâk, arazi ve para bakımından çok zengin kişilerin olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

 Ahkâm Defterleri’nden vakıf, zâviye ve tekkeler hakkında da önemli bilgiler 

öğrenilebilmektedir. Defterlerde, bu kurumların sahib olduğu mülkler ve kısmende olsa 

kurumlarda çalışan kişilerin görevleri, isimleri ve aldığı ücretler hakkında birtakım 

verilere ulaşmak mümkündür. 

 Sonuç olarak; çalışması yapılan Karaman Ahkâm Defteri’nin 1–60. sayfaları 

arasındaki belgeler incelendiğinde, XVIII. yüzyılda Karaman Eyâleti hududlarında 

bulunan coğrafyada cereyan eden olaylara ve bu olaylara getirilen çözümler hakkıda 

kıymetli bilgilere ulaşılabilir. Dönemin sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri durumunu 

görebilmek bakımından Ahkâm Defterleri, içerdiği bilgiler sebebiyle tarihçiler ve 

araştırmacılar için önemli kaynaklardandır. 

 



 249 

KAYNAKÇA 

 

  I. Arşiv Vesikaları 

   A. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) 

 1. Bab-ı Asafi Ahkâm Defterleri 

 a. Karaman Ahkâm Defteri: 1 

 

II. Araştırma ve İnceleme Eserleri 

Akbulut, Hüseyin, 1858 Arazi Kanûnnâmesi’nin Rumeli’de Uygulanması Açısından      

                1862–1866 Tarihli 84 Numaralı Rumeli Ahkâm Defterinin Değerlendirilmesi,    

               (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler  

               Enstitüsü, İstanbul 2007. 

Ahıskalı, Receb , “Dîvân-ı Hümâyûn Teşkilâtı”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara 1999, Cilt, VI. 

Aköz, Alaaddin, Şer‘iyye Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl Sonu ile XVII. Yüzyıl         

               Başlarında Karaman (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sosyal Bilimler  

               Enstitüsü, Konya 1987.  

Aydıner, Mesut, “Râgıb Pâşâ”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2007,                

                  XXXIV. 

Aydın, Dündar, Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı-Kuruluş ve Genişleme Devri- 

(1535-1566), TTK.,  Ankara 1998. 

Aydın, Bilgin-Günalan, Rıfat, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Mâliyesi ve Defter Sistemi, 

Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2008. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, (Haz. Yusuf İhsan Genç vd.), Devlet Arşivi Genel 

Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010. 

Başar, Fahameddin, Osmanlı Eyâlet Tevcihatı (1717-1730), TTK., Ankara 1997. 

Baykara, Tuncer, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I Anadolu’nun İdarî 

Taksîmatı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2000. 

Çorbacıoğlu, Mesude, “ Osmanlı Devlet Teşkilâtında Mevcud Kalemler ve Görevleri”                

                 Tarih Boyunca Paleografya ve diplomâtik Semineri 30 Nisan–2 Mayıs 1988,   

                 İstanbul 1988. 



 250 

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, (18. Bs.) Aydın Kitabevi, 

Ankara 2001. 

Emecen, Feridun-İlhan Şahin, “II. Bayezit Dönemine Ait Bir Ahkâm Defterinin 

Diplomâtik Özellikleri” [Bildiri], Osmanlı-Türk Diplomatiği Semîneri 

Bildirileri, 30–31 Mayıs 1994-İstanbul Bildiriler, (ss. 137–141), İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul 1994. 

Emecen, Feridun, İlhan Şahin, Osmanlılarda Dîvân-Bürokrası-Ahkâm: II. Bayezid 

Dönemi’ne Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm Defteri, Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Yayınları, İstanbul 1994. 

Erdoğru, M.Akif, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522–1584), IQ Yayınları, 

İstanbul 2006. 

Faroqhi, Suraiya, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 

2003. 

                        , Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul 2006. 

Gökbilgin, M.Tayyib, “XVI. Asırda Karaman Eyâleti ve Larende (Karaman) Vakıf ve 

Müesseseleri”, Vakıflar Dergisi, VI, Ankara 1968. 

Gökbilgin, M. Tayyib, Osmanlı Paleografya ve Diplomâtik İlmi, Enderun Kitabevi, 

İstanbul 1992. 

Göyünç, Nejat, “Osmanlı Devleti’de Taşra Teşkilâtı (Tanzimata Kadar)”, Osmanlı, 

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, VI. 

Gümüşçü, Osman, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazâsında Yerleşme ve Nüfus, 

TTK., Ankara 2001. 

Halaçoğlu, Yusuf, XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, 

TTK., Ankara 2007. 

Hüseyniklioğlu, Ayşegül, Karaman Beylerbeyliği’nde Konar-Göçer Nüfus (1500–           

               1522),  (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ   

                2008. 

İnalcık, Halil, “Eyâlet”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1995, XI. 

                        , Osmanlılar, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, Timaş 

Yayınları İstanbul 2010. 

                        , Osmanlı Klasik Çağ (1300–1600) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009 



 251 

Kâtip Çelebi, Kitâb-ı Cihânnümâ, TTK Yayınları, Ankara 2009. 

Kılıç, Orhan, “XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Eyâlet ve Sancak 

Teşkilâtlanması”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, VI. 

Kunt, İ. Metin, Sancaktan Eyâlete 1550–1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1978. 

Kütükoğlu, S. Mübahat, “Mühimme Defteri” ,DİA, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 

1995, XXXI. 

Kütükoğlu, Mübahat S., Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomâtik), Kubbealtı Akademi 

Neşriyat, İstanbul 1994. 

Özel, Ahmed, “Ahkâm”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1988, I,  55-551. 

Öztürk, Said, “Kayseri ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: 

Karaman Ahkâm Defterleri”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu 

Bildirileri, 6–7 Nisan 2000-Kayseri Bildiriler, (ss. 401–414), Kayseri ve 

Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi, Kayseri 2000. 

                        , “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, [Bildiri], 

(Kemal ÇİÇEK Ed.), Pax Otomana: Studies In Memoriam Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ, 

Sota&Yeni Türkiye Yayınları, Haarlem-Ankara 2001. 

Pakalın, Mehmed Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, Milli Eğitim 

Basımevi, İstanbul 1946. 

Pitcher, Donald Edgar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Tarihsel Coğrafyası, Çeviren. 

Bahar Tırnakçı Yapı Kredi Yayınları, , İstanbul 2007.   

Sahillioğlu, Halil, “Ahkâm Defteri”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1988, I, 551. 

Temelkuran, Tevfik, “Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, 

6, 1975. 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, TTK.,  

Ankara 1988. 

                        , Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, TTK., Ankara 1988. 

                        , Osmanlı Devlet Teşkilâtına Medhâl, TTK., Ankara 1988. 

Ünal, Mehmed Ali, “Osmanlı Devleti’nde Merkezi Otorite ve Taşra Teşkilâtı”,Osmanlı,       

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, VI. 

 

. 



 252 

 

EKLER 

 

Ek.1 Metnin Orjinali 

 



 253 

 

 

 

 



 254 

 



 255 

 



 256 

 



 257 

 



 258 

 

 



 259 

 



 260 

 



 261 

 

 



 262 

 



 263 

 



 264 

 

 



 265 

 

 



 266 

 



 267 

 



 268 

 



 269 

 



 270 

 



 271 

 

 



 272 

 



 273 

 

 



 274 

 

 

 



 275 

 

 



 276 

 

 

 

 



 277 

 

 

 

 



 278 

 



 279 

 

 

 



 280 

 

 

 



 281 

 

 

 

 



 282 

 

 

 

 



 283 

 

Ek.2 Ahkâm Defterleri ile İlgili Yapılmış Çalışmalar  

Ahkâm defterleri ile ilgili çalışmaların kronolojik listesi: 

 Halil Sahillioğlu, “Ahkâm Defteri”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, Türkiye 

Diyanet Vakfı, Ankara 1984, I, 551. 

 Hans G. Majer, Das Osmanische Registerbuch der Beschwerden (Şikâyet 

Defteri) vom Jahre 1675, Werlag Akademie der Wissenschaften, Wien 

1984. 

 Halil İnalcık,  “Şikâyet Hakkı: ‘Arz-ı Hâl ve ‘Arz-ı Mahzar’lar”.Osmanlı 

Araştırmâları, 7–8, 1988, 33–54. 

 Nahide Erman, 1791–93 Döneminde Anadolu Ahkâm Defterleri’ne Göre 

İzmir, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir 1992. 

 Feridun Emecen, İlhan Şahin, Osmanlılarda Dîvân-Bürokrası-Ahkâm: II. 

Bayezid Dönemi’ne Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm Defteri, Türk Dünyası 

Araştırmâları Vakfı Yayınları, İstanbul 1994. 

 Feridun Emecen, İlhan Şahin, “II. Bayezit Dönemine Ait Bir Ahkâm 

Defterinin Diplomâtik Özellikleri”[Bildiri], Osmanlı-Türk Diplomatiği 

Semineri Bildirileri, 30–31 Mayıs 1994-İstanbul Bildiriler, (ss. 137–

141), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 

İstanbul 1994. 

 Nahide Şimşir, “Ahkâm Defterleri’nin Tarihî Kıymeti ve 107 No’lu 

Anadolu Ahkâm Defteri’ndeki İzmir İle İlgili Hükümler”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi, 9, 1994, 357–390. 

 Nahide Şimşir, “103 No’lu Anadolu Ahkâm’ında İzmir İle İlgili 

Hükümler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 10, 1995, 329–341. 

 Kasım Anıt, Trabzon Ahkâm Defterleri’ne Göre Rize’nin İktisadî ve 

Sosyal Yapısı (1740–1911), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996. 

 İstanbul Külliyatı I: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi, I, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 

İstanbul 1997. 



 284 

 İstanbul Külliyatı II: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul'da Sosyal 

Hayat, I,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı 

Yayınları, İstanbul 1997. 

 İstanbul Külliyatı III: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Ticaret Tarihi 

(1742–1779), I, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997. 

 İstanbul Külliyatı IV: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Tarım Tarihi 

(1743–1757), I, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997. 

 İstanbul Külliyatı V: İstanbul Ahkâm Defterleri - İstanbul Vakıf Tarihi 

(1742–1764), I, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997. 

 İstanbul Külliyatı VI: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Finans Tarihi 

(1742–1787), I, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997. 

 İstanbul Külliyatı VII: İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları, İstanbul 

Esnaf Tarihi Tahlilleri, I, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri 

Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997. 

 İstanbul Külliyatı VIII: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi 

(1764–1793), II, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1998. 

 İstanbul Külliyatı IX: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul'da Sosyal 

Hayat (1755–1765), II, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri 

Daire Başkanlığı Yayınları,  İstanbul 1998.  

 İstanbul Külliyatı X: İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Tarım Tarihi 

(1757–1763), II, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1998. 

 Said Öztürk, “Kayseri ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Tarihi İçin 

Önemli Bir Kaynak: Karaman Ahkâm Defterleri”, III. Kayseri ve Yöresi 

Tarih Sempozyumu Bildirileri, 6–7 Nisan 2000-Kayseri Bildiriler, 

Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi, Kayseri 2000, s. 401–

414. 



 285 

 Said Öztürk, “Gaziantep’in Sosyo-Ekonomik Tarihi İçin Önemli İki 

Kaynak: Halep ve Maraş Ahkâm Defterleri”, [Bildiri], (Yusuf Küçükdağ 

Ed.), Osmanlı Döneminde Gaziantep Semozyumu, 22 Ekim 1999, 

Gaziantep Valiliği&Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep 2000, s. 49–57. 

 Said Öztürk, “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm 

Defterleri”, [Bildiri], (Kemal ÇİÇEK Ed.), Pax Otomana: Studies In 

Memoriam Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ, Sota&Yeni Türkiye Yayınları, 

Haarlem-Ankara 2001, s. 611–639.  

 Feridun Emecen , “Osmanlı Dîvânının Ana Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, 

Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet”, Türkiye 

Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), 3 (5), 2001, 107–139. 

 Ramazan Ertuğrul, Ahkâm Defterlerine Göre XVIII. Yüzyıl İstanbul 

Vakıfları ve CoğraFîDağılımları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002. 

 Selahaddin Uygur, Anadolu Vilayeti 7 Numaralı Ahkâm Defteri`ne Göre 

1745 Yılında Anadolu Eyaleti`nin Sosyal ve Ekonomik Durumu, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003. 

 Yavuz Aykan, Making Justice: State, Tax-Farmers and Peasants in The 

18th Century Ahkâm Registers of İstanbul [Adaletin Dağıtımı: 18. Yüzyıl 

Ahkâm Kayıtlarında Devlet, Mültezimler ve Köylüler], (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul 2003. 

 Cengiz Özveri, 1813–1834 Tarihlerini Kapsâyân IV Numaralı Maraş 

Ahkâm Defterinde Maraş Kadılığına Gönderilen Hükümler, 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş 2005. 

 Yasin Kozak, V ve VI Numaralı Maraş Ahkâm Defterlerine Göre 

Maraş’a Gönderilen Hükümler, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Kahramanmaraş 2005. 



 286 

 Cengiz Şeker, İstanbul Ahkâm ve Âtik Şikâyet Defterlerine Göre 18. 

Yüzyılda İstanbul’a Yönelik Göçlerin Tasvir ve Tahlili, (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi),Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

2007. 

 Hüseyin Akbulut, 1858 Arâzî Kânûnnâmesi’nin Rumeli’de Uygulanması 

Açısından 1862–1866 Tarihli 84 Nolu Rumeli Ahkâm Defterinin 

Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007. 

 Sevda Nur Güldiken, III. Numaralı Maraş Ahkâm Defteri’ne Göre 

Ayıntab (H. 1196–1229/M. 1782–1814), (Yayımlanmış Yüksek Lisans 

Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 2007. 

 Canan Kuş, 1780–1784 Tarihli ve 4 Numaralı Halep Ahkâm Defteri (s. 

1–53) Transkripsiyon ve Değerlendirme, (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2008. 

 Gökhan Yılmaz, Ahkâm Defterlerine Göre 18. Yüzyılda İstanbul’da 

Finansal Hayat, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009. 

 Ramazan Günay, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır’da Sosyal ve 

Ekonomik Hayat (Ahkâm-Şikâyet Kayıtlarına Göre), (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 

2009. 

 Filiz Tapan, 2 Numaralı Anadolu Ahkâm Defterinde Yer Alan Kütahya 

Sancağı İle İlgili Hükümlerin Analizi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010. 

 Onur Erdal, İstanbul Vakıflarının Yönetimi ve İşleyişi (18. Yüzyıl Ahkâm 

Defterlerine Göre), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010. 

 Fahri Yasin Şener, 18. Yüzyılda İstanbul’da Ticaret (İstanbul Ahkâm 

Defterlerine Göre), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010. 



 287 

 Temel Öztürk, “Ahkâm Defterlerine Göre Trabzon ve Çevresinde 

Güvenlik (1742–1760)”, Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 8, 

2010, 29–53. 

 Muhittin Kul, 1 Numaralı ve 1155–1162/1742–1749 Tarihli Erzurum 

Ahkâm Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi ( s.1–65), 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2011. 

 Hikmet Çiçek, 1 Numaralı ve 1155–1162/1742–1749 Tarihli Erzurum 

Ahkâm Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi ( s. 65–130 ), 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) , Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 288 

DİZİN 

 
A 

Ağcakaya, 25, 245 

Ahkâm, ı, ıı, ııı, ıv, v, vı, vııı, 2, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

247, 248, 249, 250, 251, 283, 284, 

285, 286, 287 

Ahkâm defterleri, vııı, 2, 10, 11, 13, 248 

Akağıl, 155, 246 

Akkırı altı, 54, 245 

Aksaray, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 30, 32, 36, 

37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 62, 83, 

85, 115, 118, 127, 137, 138, 139, 

140, 145, 151, 155, 163, 175, 182, 

184, 239, 245 

Akseki, 7, 231, 245 

Akşehir, 4, 5, 6, 7, 13, 23, 26, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 53, 62, 69, 78, 84, 93, 

100, 103, 104, 109, 111, 113, 120, 

127, 130, 149, 161, 164, 170, 174, 

177, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

194, 196, 202, 204, 206, 209, 210, 

211, 229, 234, 243, 245 

Aladağ, 4, 5, 6, 7, 154, 245 

Alaiye, 7, 47, 167, 198, 245 

Anduğu, 5, 7, 32, 34, 72, 73, 77, 96, 245 

Arpalık, 61 

Arpalık, 98, 101, 103, 175 

Arslankayası, 54, 245 

B 

Bayburd, 4, 6, 201, 245 

Beylesun, 67, 245 

Beyşehir, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 20, 27, 46, 

245, 250 

Bor, 4, 6, 7, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 

52, 64, 66, 75, 77, 87, 111, 114, 134, 

147, 159, 168, 232, 245 

Bozkır, 4, 5, 6, 7, 24, 29, 34, 54, 94, 245 

Bozulus, 44, 51, 53, 91, 176, 177, 227, 

230, 232, 239, 245 

Bulcak, 50, 113, 215, 245 

Burdur, 6, 7 

C 

Cebel-i erciyes, 4, 132, 180, 245 

Cebelü, 21, 142, 231 

Ç 

Çakırağıl, 245, 246 

Çelebi ali, 73, 245 

Çukur, 42, 158, 245 

D 

Danişmendlü, 29, 36, 39, 58, 59, 111, 

136, 139, 245 

Darsiyak, 22, 88, 245 

Delime, 162, 245 

Demirtaş, 69, 245 

Denek-keskin, 47 

Derbend, 24 

Develü, 5, 47, 111, 199, 245 



 289 

Doğanhisar, 4, 6, 7, 25, 27, 35, 45, 124, 

183, 245 

Düger, 92, 245 

E 

Endürlük, 165, 245 

Erciyes, 181, 286 

Ereğli, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 39, 47, 48, 50, 

51, 86, 135, 195, 199, 206, 220, 224, 

245, 291 

Erkilet, 23, 133, 141, 245 

Espkeşan, 32, 76, 81, 150, 152, 154, 

203, 215, 217, 220 

Ezikli, 93, 245 

F 

Ferhuniye, 69 

Ferişözü, 154, 245 

G 

Günviran, 169, 172, 245 

Günyüzü, 4, 6, 245 

H 

Hacı bektaş, 4, 6, 49, 50, 51, 53, 209, 

217, 220, 226, 237, 245 

Hadim, 4, 6, 7, 245 

Halil çelebi, 56, 131, 245 

Hatunsaray, 4, 7, 153, 245 

I 

Ilgın, 5, 7, 27, 36, 51, 92, 108, 111, 113, 

124, 160, 227, 229, 245 

Ilgun, 4, 6, 33, 35, 38, 40, 42, 52, 92, 

107, 108, 111, 141, 160, 166, 228, 

234, 245 

İ 

İncesu, 6, 27, 31, 36, 47, 74, 110, 112, 

216, 245 

İskân, 27, 31, 35, 76, 109 

İstefan, 180, 200, 245 

İstefrim, 245 

K 

Kadınhanı, 49, 176, 184, 193, 214, 245 

Karacadağ, 206, 245 

Karaman, ııı, ıv, v, vı, vııı, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 62, 63, 64,65, 66, 67, 70, 72, 

73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 

86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 

115, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 

144, 145, 147, 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 

167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 

176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 191, 195, 197, 



 290 

198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 

229, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 

242, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 

251, 284 

Karataş, 5, 7, 39, 48, 80, 90, 137, 201, 

218, 245 

Kaş, 7, 80, 245 

Kayseri, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 22, 23, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 245, 251, 284, 286 

Kayseriyye, 4, 19, 33, 37, 38, 39, 47, 

56, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 77, 

79, 88, 91, 93, 98, 102, 106, 110, 

117, 122, 126, 128, 131, 133, 141, 

145, 147, 148, 158, 160, 162, 165, 

174, 176, 178, 179, 180, 200, 201, 

203, 204, 213, 215, 216, 218, 219, 

223, 225, 237, 240, 241 

Kenar-ı ırmak, 4, 70, 245 

Kırşehir, 4, 5, 6, 7, 13, 34, 40, 43, 44, 

49, 50, 51, 245 

Kızılkoç, 72, 245 

Koçhisar, 4, 5, 6, 7, 40, 139, 217, 222, 

245 

Konya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 26, 27, 

28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 63, 64, 66, 69, 72, 76, 80, 81, 

86, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 99, 

105, 108, 115, 119, 123, 125, 127, 

138, 141, 145, 152, 153, 154,155, 

156, 157, 158, 164, 165, 166, 167, 

171, 173, 175, 177, 185, 187, 189, 

191, 198, 206, 208, 215, 217, 223, 

227, 230, 231, 232, 233, 236, 245, 

249 

Kösgil, 245 

Kuramaz, 4, 73, 245 

Kusdere, 73, 128, 245 

L 

Larende, 2, 3, 4, 5, 7, 32, 34, 48, 80, 99, 

207, 245, 250 

M 

Mahremkulu, 68, 245 

Manyas, 122, 245 

Melendiz, 34, 96, 245 

Mucur, 4, 6, 7, 209, 226, 246 

Mukataa, 9 

Mühimme, 2, 8, 10, 12 

Mühimme defterleri, 8 

N 

Nevşehir, 6, 7, 13, 27, 35, 38, 39, 70, 

104, 107, 129, 130, 245 

Niğde, 4, 5, 6, 7, 13, 19, 23, 26, 29, 35, 

36, 37, 39, 41, 42, 49, 50, 52, 55, 59, 

96, 105, 107, 115, 120, 131, 134, 

144, 156, 159, 172, 182, 212, 222, 

230, 231, 233, 235, 236, 245 



 291 

O 

Ohri, 35, 103, 245 

Olur ili, 245 

Ö 

Ömerli, 96, 245 

Örge, 146, 245 

P 

Pirlevganda, 4, 6, 37, 49, 121, 212, 245 

R 

Ragıb mehmet paşa, 9 

S 

Said-ili, 24, 45, 46, 47 

Salur, 132, 245 

Sarımsaklı, 48, 131, 203, 245 

Segusun, 22, 102, 213, 245 

Seydişehir, 4, 5, 6, 7, 32, 41, 53, 245 

Seyitgazi, 245 

Sille, 7, 42, 158, 166, 245 

Sularaldı, 31, 74, 245 

Suvarık, 82, 197, 245 

Ş 

Şikâyet defterleri, 2 

Şücaeddin, 5, 6, 7, 31, 36, 245 

T 

Talas, 22, 45, 148, 160, 179, 180, 245 

Turgud, 7, 41, 53, 87, 150, 151, 152, 

154, 193, 228, 242, 245 

U 

Uçhisar, 35, 104, 107, 245 

Ulukışla, 4 

Urumsun, 55, 105, 245 

Ü 

Ürgüb, 5, 7, 19, 29, 31, 42, 43, 44, 50, 

57, 69, 162, 168, 172, 221, 236, 245 

V 

Vank, 215, 246 

Y 

Yedikapı, 154, 245, 246 

Z 

Zeylan, 198, 245 

Zıvarık, 63, 245 



 292 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Kişisel Bilgiler 

Adı Soyadı Gürkan CEVGER 

Doğum Yeri ve Tarihi  KONYA/ Ereğli 13.05.1984 

 

Eğitim Durumu  

 

Lisans Öğrenimi  

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Fen 

Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Giresun–2008 

 

Y. Lisans Öğrenimi  

Atatürk Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı - Erzurum–2012 

 

Bildiği Yabancı Diller  
İngilizce 

 

Bilimsel Faaliyetleri 
 

İş Deneyimi  

      Stajlar 
 

      Projeler  

      Çalıştığı Kurumlar  

   

İletişim  

E-Posta Adresi  gurkan_cevger@hotmail.com 

      Tarih  

 


