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ÖNSÖZ 

 

 

Ġslam hukukunu hukuk sitemi olarak kabul eden Osmanlı Devleti‟nde en 

önemli yargı organı ġer‟i Mahkemelerdir. Devletin yıkılıĢına kadar devam eden bu 

mahkemeler bizlere devletin o uzun ömrü boyunca geçen devirleri içeren hukukî, 

iktisadî, dinî, askerî ve idarî müesseseleri hakkında çok değerli tarihi belgeler 

bırakmıĢtır. Bu belgeler dil, din ve renk ayrımı gözetilmeksizin bütün insanlarla ilgili 

olayları ve bu olaylarla ilgili mahkeme kararlarını ve idarî düzenlemeleri içeren 

ġer‟iyye Sicilleridir. 

 

Devletin her köĢesinde görev yapan kadıların, içerik itibariyle uzunca bir 

dönemi kapsayacak Ģekilde Osmanlı tarihinin birçok konusuna ve bilgisine sahip bu 

sicillerin tarihimizin vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğuna Ģüphe yoktur. Bu 

siciller incelenmeden Osmanlı Devleti‟nin siyasî, idarî ve sosyal tarihini hakkıyla 

ortaya koymak mümkün değildir. 

 

Bir zamanlar Osmanlı Devletinin hâkimiyeti altında bulunmuĢ olan Avrupa 

ülkelerinde de kadıların tuttuğu Ģer‟iyye sicilleri vardır. Dolayısıyla ġer‟iyye sicilleri 

sadece bizim tarihimiz için değil, bugün Osmanlı Devleti toprakları üzerinde 

kurulmuĢ birçok ülkenin tarihini araĢtıranlar için de çok kıymetli belgelerdir. 

Kısacası tarihten coğrafyaya, dilden edebiyata, sanattan folklora çok geniĢ sahada 

mühim bilgiler içeren sicil defterlerinde her araĢtırmacı kendini ilgilendiren az veya 

çok bir Ģeyler bulabilir. 

 

Bu defterler incelenmeden Osmanlı Devleti‟nin idarî, siyasî ve sosyal tarihini 

bütün boyutlarıyla meydana çıkarmak imkânsızdır. Bununla birlikte unutulmamalıdır 

ki Ģer‟iyye sicillerinin doğru transkribe edilmesi yetmez. Doğru okunup anlaĢılması 

için Arapça ve fıkıh bilgisinin yanı sıra tarih bilgisi de gerekmektedir. 

 

Biz de Edremit‟in sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili var olan 

bilgilere bu mahkeme kayıtlarının da yardımı ile katkıda bulunmak amacıyla, 1177 
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no‟lu Edremit ġer‟iyye Sicil defterindeki mahkeme kayıtlarının transkripsiyonu ve 

değerlendirilmesi üzerinde çalıĢmayı tercih ettik. 

 

ÇalıĢmam süresincebeni teĢvik eden, kıymetli mesaisini ve desteğini 

esirgemeden bana harcayan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Kenan Ziya TAġ‟a, 

üzerimde hakkı bulunan hocalarıma ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, 

zamanlarını çaldığım sevgili eĢime, oğluma ve kızıma sonsuz teĢekkürü bir borç 

bilirim.  

       

 

          Zülfer ĠDĠGLĠ 

          Balıkesir - 2017 
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ÖZET 

 

 

1177 NOLU EDREMĠT ġER’ĠYYE SĠCĠLĠNĠN 

TRANSKRĠPSĠYONU VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

 

 

ĠDĠGLĠ, Zülfer 

 

 

Yüksek Lisans, Tarih Anabilim Dalı 

 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Kenan Ziya TAġ 

 

2017, 419 Sayfa 

 

 

 

 

Edremit‟e ait ulaĢabildiğimiz en eski ġer‟iyye Sicili, 1177 no‟lu, 921 Hicri, 

1515-16 Miladi tarihli olup 62 varaktan oluĢmaktadır. ġer‟iyye sicilindeki kayıtlarda 

miras, boĢanma, nafaka, alacak-verecek, vakfiye, vekâlet, vasi tayini, satıĢ, borç, 

icar, hırsızlık, adam öldürme gibi sosyal hayata dair pek çok konuda bilgiler 

bulunduğu gibi Yavuz Sultan Selim‟in Çaldıran Seferi‟ne dair de çok önemli bilgiler 

bulunmaktadır. Ayrıca kayıtlar incelendiğinde Edremit‟in sosyo-ekonomik 

durumunun göstergelerinden olan meslekler üzerinde belgelere dayalı bir tespit ve 

değerlendirme de yapılabilmektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: ġer‟iye Sicili, Edremit, Yavuz Sultan Selim, Kadı, Mahkeme. 
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ABSTRACT 

 

 

TRANSCRIPTION AND EVALUATION OF 

NO.1177 EDREMĠT SHARIA RECORD 

 

 

ĠDĠGLĠ, Zülfer 

 

Master Degree, Department of History 

 

 

Advisor: Prof. Dr. Kenan Ziya TAġ 

 

2017, 419 pages 

 

The earliest Sharia record of Edremit, no. 1177, 921 Hijri, dates back to 

1515-16 AD and consists of 62 papers. In the inscriptions of Sharia record there are 

not only many information about social life such as inheritance, divorce, alimony, 

assets and liabilities, foundation certificate- charter, proxy, appointment of 

guardianship, sale, debt, rent, theft, murder, etc. but also very important information 

about Yavuz Sultan Selim's Çaldıran campaign. Moreover, when the inscriptions are 

examined, it is possible to make a determination and evaluation based on the 

documents on the occupations which are the indicators of Edremit's socio-economic 

situation. 

 

 

Keywords: Sharia record, Edremit, Yavuz Sultan Selim, Kadi, Court.
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1.GĠRĠġ 

 

 

1.1. ġER’ĠYE SĠCĠLLERĠ 

 

1.1.1. Osmanlılarda Kadı 

 

 

Osmanlılar daha beylik döneminden itibaren fethedilen yerlere hukuku 

temsilen bir kadı
1
, idareyi temsilen de bir subaĢı tayin etmiĢlerdir. Osmanlılarda ilk 

atanan kadı, Osman Bey‟in din, dil, ırk ve cins farkı gözetmeksizin teb„anın haklarını 

korumak üzere görevlendirdiği Dursun Fakih olmuĢtur.
2
 

 Osmanlı kadısı, diğer Ġslam devletlerindeki kadılardan daha geniĢ yetkilerle 

donatılmıĢ, adlî, mülkî, askerî, malî ve beledî görevlere haiz, Kanuni Sultan 

Süleyman ve IV. Murad dönemlerindeki bir-iki örnek hariç kendisine siyaset cezası 

uygulanamayan bir memurdur. Ġlmiye sınıfından bir Ģer‟i hukuk adamıdır, ancak 

mülkî erkân içinde yer alır. Diğer yöneticiler gibi askerî sınıfın bir üyesi olarak vergi 

vermez ve imtiyaz sahibidir. Bununla birlikte görev yaptığı beldedeki Müslüman 

halkın devlet karĢısındaki sözcüsü de O‟dur.
3
 

 PadiĢah beratı ile tayin olunabilen kadının tayin, yol ve nakil iĢlemleri 

Anadolu ve Rumeli kazaskerlerinin daireleri tarafından yapılır, dairelerdeki iĢlemler 

rûznâme denilen defterlere kaydedilir ve bundan sonra kadının terfi ve özlük iĢlemler 

bu daire tarafından yürütülürdü.  Kadının tayini bu deftere iĢlenmemiĢse elindeki 

berat hükümsüz olur ve iptali gerekirdi. Eğer kadı beratsız bir Ģekilde göreve gelirse 

bu durum “beratsız fuzuli mahkeme kurmak” Ģeklinde tarif olunurdu. Bu Ģekliyle 

                                                           

1  “Hukuki uyuĢmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devletçe tayin edilen görevli, 

hâkim.” Bkz. Fahrettin Atar, “Kadı”, ĠA, Türkiye Diyanet Vakfı, Ġstanbul 2001, XXIV,  s.66. 

2  Salim Kaynar, Havâss-ı Refî„a Mahkemesi 43 Numaralı Hüccet Defteri (1051-1641), M.Ü. 

BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 1995, s. IX. 

3  Ġlber Ortaylı, “Osmanlılarda Kadı”, ĠA, Türkiye Diyanet Vakfı, Ġstanbul 2001, XXIV,  s.69-

70. 
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berat, kadının belirtilen kaza dairesi dıĢındaki bir bölgede iĢlem yapmasını da 

önleyen bir belgedir.
4
 

 Kadılık görevi ile bir kazaya atanan kadı, önce orada kendisine ve mahkeme 

ehline yetecek nisbette büyük bir konak kiralayıp bu konağın bir bölümünü kendisi 

ve ailesi için ayırırken, diğer bölümünü de „„Mahkeme-i ġer‟iyye‟‟ olarak tanzim 

ederdi.Bu Ģekilde oluĢturulan Mahkeme-i ġer‟iyye‟de, bir kadı veya naip, bir 

baĢkâtip, iki veya üç tane kâtip, bir mukayyîd, bir fethhân, bir mahkeme imamı, bir 

kethüda, bir çukadar, bir muhzırbaĢı ve sayıları 4-5 arasında değiĢen muhzırlar 

bulunmaktaydı.Bu Ģekilde oluĢturulan mahkeme halkına, duruĢmaların yapıldığı 

oturumlarda mahkeme jürisi diyebileceğimiz „„ġuhudü‟l-Hal‟‟ denilen sayıları 

oturumlara göre değiĢen belirli topluluk da dâhil olmakta idi.
5
 

Sadrazama bağlı olan Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri ile Ġstanbul kadısı 

Osmanlı Devleti‟nin ilk zamanlarından Sultan II. Mahmut dönemine kadar 

oturdukları konakta görev yapmıĢlardır.
6
 Aynı Ģekilde taĢrada görev yapan kadılar da 

bayram ve cuma günleri dıĢında camide, mescidde veya evinin bir odasında kurulan 

mahkemelerde, askeri meseleler dıĢında bütün devlet iĢlerini ve mahalli davaları 

çözüme kavuĢtururlardı.
7
1837 yılında Rumeli ve Anadolu Kazaskerlikleri 

Mahkemeleri ile Ġstanbul Kadılığı‟nın Bâb-ı MeĢîhat‟e taĢınmasıyla resmi bir 

mahkeme binasında görev yapmaya baĢladılar.
8
 

 Merkezi idarenin otoritesinin zayıf olarak hissedildiği yerlerden imtiyazlı 

statü ile Osmanlıdan kopan eski eyaletlere kadar Osmanlı Devleti‟nin her köĢesine 

düzenli olarak hâkimiyet sembolü olan kadı tayin edilmiĢtir.
9
 Üç kıtaya hâkim olan 

                                                           

4  Ġlber Ortaylı, “Osmanlılarda Kadı”, ĠA, Türkiye Diyanet Vakfı, Ġstanbul 2001, XXIV,  s.70-

71. 

5  Rıfat Özdemir, “Şer‟iyye Sicillerinin Sosyo - Ekonomik Tarih Ve Halk Kültürü Açısından 

Önemi”, Seyyid Battal Gazi Ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu-Tebliğler, Ġstanbul 

Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul 1987, s.179-180 

6  Ahmet Akgündüz, ġer„iye Sicilleri, Ġstanbul 1988, s.77. 

7  Halil Cin – Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, Konya 1989, s.224  

8  Ahmet Akgündüz, ġer„iye Sicilleri, Ġstanbul 1988, s.77. 

9  Ġlber Ortaylı, “Osmanlılarda Kadı”, ĠA, Türkiye Diyanet Vakfı, Ġstanbul 2001, XXIV,  s.71. 
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ve bu kıtaların dil ve kültürüne sahip insanların yaĢadığı Osmanlı Devleti‟nde kadılar 

üç coğrafi bölgeye ayrılmıĢtır. Bunlar Anadolu, Rumeli ve Mısır kadılarıdır.
10

 

 Osmanlılarda kaza
11

 faaliyetini yürüten kadıların, yargı görevi dıĢında 

Osmanlı idarî teĢkilatında bir takım mülkî görev ve sorumlulukları da vardı. Bu 

görev ve sorumluluklar özetle Ģöyledir
12

: 

1- Bulundukları yerdeki halkın davalarına Ġslam hukuku (Hanefi mezhebi
13

) 

prensiplerine göre bakmak, aralarındaki anlaĢmazlıkları çözmek, 

2- Kamu hukukunun korunmasını sağlamak, 

3- Oturdukları vilayete bağlı diğer kaza merkezlerine nâibler tayin etmek, 

4- Bugün noterlerce yapılan kefâlet, vekâlet, mukavele, borçlanma gibi her türlü 

akdi yapmak ve sicillere kaydetmek, 

5- ÖlmüĢ bir kimsenin mallarını hiçbir haksızlığa mahal vermeden varisler 

arasında taksim etmek, 

6- Aile hukukunun nizâmını sağlamak, 

7- Bulundukları vilayet veya sancakların bilumum mukataa iĢlerini murakabe 

etmek, 

8- Ġdarî, malî, iktisadî, askerî vb. iĢler hakkında merkezden gönderilen ve hatta 

her derecedeki makamdan yazılan resmî yazıları sicillere iĢlemek, 

9- Sefer esnasında ordunun iâĢesi için gerekli yiyecek maddeleriyle, barut ve 

sâir harp mühimmatının hazırlanması, iâĢe maddelerine ait bedellerin, muhasebesi 

sonradan görülmek üzere ve hiçbir Ģikâyete meydan verilmemek kaydıyla 

mültezimlere ödettirilmesi, menzil iĢlerinin yola konulması, sefere gitmeyenlerin 

haklarından gelinmesi vb. iĢlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

                                                           

10  ġinasi Altundağ, “Osmanlılarda Kadıların Salahiyet Ve Vazifeleri Hakkında”, IV. Türk 

Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1967, s.346. 

11  Fertlerin, toplulukların veya müesseselerin, gerek kendi aralarında gerekse biri ile ötekisi 

arasında meydana gelen her türlü anlaĢmazlıkların çözülmesine hukuk dilinde kaza denilir. 

12  Kenan Ziya TaĢ, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer‟iyye Sicilleri Ve Taşra Üniversitelerinde 

Tarih Araştırmaları”, I.ArĢiv ġurası, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1998, s. 175-

178 

13  Hacer Demirbağ, “509 numaralı Afyon ġer‟iyye Sicili‟nin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2007, s.3. 
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10- Yollarda ve bellerde asayiĢin muhafazası, Ģâkilerin ve katillerin yakalanarak 

Ġstanbul‟a gönderilmeleri veya oldukları mahalde ibret için cezalandırılmaları gibi 

emirler beylerbeyi veya sancak beyi ile birlikte kadılara da yazılırdı. 

11- Suistimali görülen sancak beyi veya diğer bir kadı veyahut baĢka bir devlet 

adamı hakkında tahkikâta memur edilebilirlerdi. 

12- Bulundukları Ģehir veya kasabanın belediye iĢlerine bakmak, narhların 

tanzimi ve bunların kontrolü, esnaf teftiĢi, ihtikârın(vurgun) ve istifçiliğin önlenmesi 

kadıların önemli görevlerinden biridir. 

13- Esnaf arasında ortaya çıkan sorunları çözmek, aynı zamanda esnaf ve 

kethüdâlarını ve yiğitbaĢlarını, esnafın isteği üzerine tayin ve icabında azletmek. 

14- ġimdiki tapu dairelerinde yapılan arazi ve emlak alım satımları Ģer‟iyye 

mahkemelerinde yapılırdı. 

Kısacası Osmanlı kadısı hem bir idareci hem bir malî memur hem de bir 

müfettiĢtir, Ġstanbul‟un taĢradaki gören gözü, iĢiten kulağı ve mevcudiyetini tesis 

eden elidir.
14

 

 

1.1.2. ġer’iyye Sicilleri 

 

 

 Ġslam hukukunu hukuk sitemi olarak kabul eden Osmanlı Devleti‟nde en 

önemli yargı organı ġer‟i Mahkemelerdir. Devletin yıkılıĢına kadar devam eden bu 

mahkemeler bizlere devletin o uzun ömrü boyunca geçen devirleri içeren hukukî, 

iktisadî, dinî, askerî ve idarî müesseseleri hakkında çok değerli tarihi belgeler 

bırakmıĢtır. Bu belgeler dil, din ve renk ayrımı gözetilmeksizin bütün insanlarla ilgili 

olayları ve bu olaylarla ilgili mahkeme kararlarını ve idarî düzenlemeleri içeren 

Ģer‟iyye sicilleridir.
15

 

ġer‟i mahkemelerde kadıların bilgisi dâhilinde tutulan, resmi niteliği bulunan 

her türlü kaydın toplandığı defterlere yaygın olarak bilinen Ģekliyle ġer‟iyye Sicili 

                                                           

14  Ġlber Ortaylı, “Osmanlılarda Kadı”, ĠA, Türkiye Diyanet Vakfı, Ġstanbul 2001, XXIV,  s.72. 

15  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.11 
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denilir. ġer‟iyye sicillerine kadı defterleri, mahkeme defterleri denildiği gibi kısaca 

defter de denilmektedir.
16

 

 Kadılar görevlerini yerine getirirken “sicil” adı verilen defteri tutmak 

zorundaydı. ġer‟iyye sicilleri kadıların devlet merkezi ile yaptıkları resmi 

yazıĢmaları, halkın Ģikâyet ve dileklerini, mahalli idarelere ait hukukî düzenlemeler 

olarak yansıtan mahkeme kararlarını içerir.
17

 

 Türk kültür ve tarihinin temel kaynaklarının baĢında gelen Ģer‟iyye sicilleri, 

XV. yüzyılın ortalarından baĢlayarak( Bursa ġer‟iyye Sicilleri 1455 yılından 

baĢlamaktadır) XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden 472 yıllık dönemdeki 

Türk tarihini, iktisadını, siyasî, sosyal ve hukukî hayatını yakından tanımamızı 

sağlamaktadır.
18

 

Eski mahkeme kararlarının tutanak defterleri demek olan ġer‟iyye sicilleri
19

, 

merkezden gelen tezkereleri, tahrirleri, fermanları, paĢaların, veziriazamların, 

beylerbeyinin gönderdikleri buyrultuları, kadının verdikleri i‟lamları, hüccetleri, 

kaza, kasaba ve köylerde önemli gördükleri olayları, verilen cezaları, miras 

paylaĢımlarını, boĢanma ve evlenme kararlarını, tayin ve atamaları, noter tasdik 

belgelerini, ıtıknameleri ihtiva eden kadının mahkeme zabıt defterleridir.
20

 

Osmanlı coğrafyasının geniĢliği düĢünüldüğünde kadıların devlet merkezi ile 

yaptıkları yazıĢmaları içeren on binlerce Ģer‟iyye sicil defteri ortaya çıkmıĢtır.
21

 

Devletin her köĢesinde görev yapan kadıların, içerik itibariyle uzunca bir 

dönemi kapsayacak Ģekilde Osmanlı tarihinin birçok konusuna ve bilgisine sahip bu 

                                                           

16  Kenan Ziya TaĢ, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer‟iyye Sicilleri Ve Taşra Üniversitelerinde 

Tarih Araştırmaları”, I.ArĢiv ġurası, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1998, s. 178 

17  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.11 

18  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.11 

19  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.11 

20  Abdulaziz Bayındır, Ġslam Mahkeme Hukuku(Osmanlı Dönemi Uygulaması), Ġstanbul 1986, 

s.1 

21  Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Devleti‟nin Ġlmiye TeĢkilatı, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara 1988, s.109. 
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sicillerin tarihimizin vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğuna Ģüphe yoktur. Bu 

siciller incelenmeden Osmanlı Devleti‟nin siyasî, idarî ve sosyal tarihini hakkıyla 

ortaya koymak mümkün değildir.
22

 

 ġer‟iyye sicillerinin incelenmesiyle devlet ve halk iliĢkilerini, kanunların Ģer‟î 

ve örfî uygulanıĢlarını, miras, intikal ve borç davalarını, mahalli yer adlarını, çeĢitli 

bölgelerde var olan örf ve adetleri, vakıfların yaptırdıkları halen var olan ya da 

kaybolmuĢ imaretler, hanlar, hamamlar, camiler, türbeler, medreseler, zaviyeler, 

vakıfların gelirleri, bedestenler ve sanat eserleri hakkındakibilgilere ulaĢabiliriz.
23

 

 Ayrıca nahiye, kasaba, köy, mezra ve mahalle adlarını, yeni kurulan ya da 

terk edilmiĢ yerleĢim yerlerini, savaĢ zamanında bölge halkının savaĢa nasıl 

katıldığını, devletin talep ettiği vergi, asker, zahire, hayvan, kereste, maden vb.nin 

nasıl gönderildiğini, üretim ve tüketim maddelerinin neler olduğunu, ticari 

faaliyetleri, esnaf iliĢkilerini, her türlü eĢya ve yiyeceklerin narh ve piyasa 

fiyatlarının ne olduğunu, belli zaman aralıkları arasındaki fiyat değiĢikliklerinden 

para hareketlerini, paranın değerini, alım gücünü, enflasyonun ne kadar olduğunu 

kısacası ekonomik faaliyetler hakkındaki bilgileri bu kayıtlardan tespit edebiliriz.
24

 

Bununla birlikte ordu savaĢa giderken oluĢan menzil masraflarını, ulakların, 

habercilerin nerede binek değiĢtirdiklerini, masrafların nereden ve nasıl temin 

edildiğini, iltizam ve vergi toplamakla yükümlü memurların ücretlerinin ne kadar 

olduğunu bu sicillerinden öğrenebiliriz. Ayrıca Ģehir ve kasabalarda yaĢayan 

insanların yaklaĢık olarak nüfusunu, tımar teĢkilatı ve vakıf kurumları hakkındaki 

bilgileri, Anadolu‟da meydana gelen isyanları, eĢkıyalık faaliyetlerini ve bunların 

sonuçlarını,  devletin tütün ve içki yasağı gibi çıkarmıĢ olduğu çeĢitli yasakları, 

                                                           

22  Kenan Ziya TaĢ, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer‟iyye Sicilleri Ve Taşra Üniversitelerinde 

Tarih Araştırmaları”, I.ArĢiv ġurası, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1998, s.178-

179 

23  Aynur Ünlüyol, ġeriyye Sicillerine Göre XVIII. Asrın Ġlk Yarısında Balıkesir 1700 –1730, 

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmıĢ Doktora Tezi, Bursa 1995, s.2. 

24  A. Refik Gür, Osmanlı Ġmparatorluğunda Kadılık Müessesi, Ġ.Ü.E.F. Seminer Kütüphanesi. 

nr.1737 YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 1971, s.84 
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Osmanlı coğrafyasının değiĢik bölgelerinde yetiĢen ürünler hakkındaki bilgileri yine 

bu sicillerden öğrenebilmekteyiz.
25

 

Bir zamanlar Osmanlı Devletinin hâkimiyeti altında bulunmuĢ olan Avrupa 

ülkelerinde de kadıların tuttuğu Ģer‟iyye sicilleri vardır. Ki bu sicillerin çoğunluğu, 

bulunduğu ülkenin merkezi Ģehrinde toplanmıĢtır.
26

ġer‟iyye sicilleri sadece bizim 

tarihimiz için değil, bugün Osmanlı Devleti toprakları üzerinde kurulmuĢ birçok 

ülkenin tarihini araĢtıranlar için de çok kıymetli belgelerdir.Kısacası tarihten 

coğrafyaya, dilden edebiyata, sanattan folklora çok geniĢ sahada mühim bilgiler 

içeren sicil defterlerinde her araĢtırmacı kendini ilgilendiren az veya çok bir Ģeyler 

bulabilir.
27

 

ġer‟iyye sicilleri on beĢinci asrın son yıllarından on dokuzuncu asrın 

sonlarına kadar gelen en aĢağı dört asırlık Türk Tarihi‟ni, Türk içtimaî, siyasî vs. 

hayatını ihtiva etmesi nedenleriyle Türk Tarihi‟nin ana kaynakları arasındadır.
28

 

ġehir tarihi ve mahallî hayata ait araĢtırmaların birinci dereceden kaynağı 

Ģer‟iyye sicilleridir.
29

Özellikle bir bölgenin tarihî ve iktisadî Ģahsiyetini ve 

bütünlüğünü ortaya çıkarmak isteyen tarihçiler, geçmiĢi bütün canlılığıyla yeniden 

yaĢatan Ģer‟iyye sicillerini inceleyerek, tahlil ederek senteze gitmek zorundadırlar.
30

 

Bu defterler incelenmeden Osmanlı Devleti‟nin idarî, siyasî ve sosyal tarihini 

bütün boyutlarıyla meydana çıkarmak imkânsızdır. Bununla birlikte unutulmamalıdır 

ki Ģer‟iyye sicillerinin doğru transkribe edilmesi yetmez. Doğru okunup anlaĢılması 

için Arapça ve fıkıh bilgisinin yanı sıra tarih bilgisi de gerekmektedir. Örneğin, 

                                                           

25  Mücteba Ġlgürel, “Şeriyye Siciller Toplu Kataloguna Doğru”, Ġ.Ü.E.F. Tarih Dergisi, 

Ġstanbul 1975,  sayı 28-29, s.123. 

26  Hacer Demirbağ, “509 numaralı Afyon ġer‟iyye Sicili‟nin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2007, s.4. 

27  Kenan Ziya TaĢ, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer‟iyye Sicilleri Ve Taşra Üniversitelerinde 

Tarih Araştırmaları”, I.ArĢiv ġurası, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1998, s.179-

180 

28  Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, “Şer‟i Mahkeme Sicilleri” , Ülkü Mecmuası, Ankara 1935, V, sayı 

29, s. 366. 

29  Kenan Ziya TaĢ, “Arşiv Malzemesi Olarak Şer‟iyye Sicilleri Ve Taşra Üniversitelerinde 

Tarih Araştırmaları”, I.ArĢiv ġurası, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1998, s.179 

30  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.12 
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“masar-ı mevâcib” ifadesinde kast olunan Ģeyin yeniçerilerin üç aylık maaĢlarının 

olduğu, dönem olarak ta Muharrem, Safer ve Rebîülevvel aylarını kapsadığını, ancak 

o devrin müesseselerini iyi tanıyan ve tarihî terimlere vakıf kimseler 

kavrayabilecektir. Bu sebeplerden dolayı öncelikle sakk kitaplarından faydalanılarak 

Ģer‟iyye sicillerinde geçen tabirlere vakıf olmak gerekmektedir.
31

 

1874 tarihli “Sicillat-ı ġeriyye ve Zabt-ı Deavi Cerideleri” hakkındaki 

nizamnameye göre, Ġstanbul ve taĢrada bulunan bütün sicillere ilk sayfadan 

baĢlayarak son sayfaya kadar sıra numarası ve ġer‟i Mahkemelerden verilen her çeĢit 

belgenin bir suretinin sicillere kayıt edilmesi, sicillerdeki yazıların düzgün ve 

okunaklı yazılmasına dikkat edilmesi, çürümüĢ veya yırtılmıĢ sicillerin tamir 

edilmesi, bütün ġer‟i Mahkemelerde siciller için hususi bir sandık bulundurulması ve 

her akĢam sicillerin bu sandığa mukayyit nezaretinde konulması, kadıların görev 

süresi sona erince de hususi mühürleriyle bu sandıkları mühürleyip haleflerine teslim 

etmeleri kararlaĢtırılmıĢtır.
32

 

Son derece büyük öneme haiz olan bu defterler savaĢlar, düĢman iĢgalleri, 

yangınlar, sel baskınları, depremler, öneminin anlaĢılamaması ve bakımsız 

bırakılmaları, gibi nedenlerden dolayı iyi korunamamıĢ ve sayısında azalma 

olmuĢtur. 30 Mayıs 1892 tarihinde Ģer‟iyye sicillerinin saklanması için Bab-ı 

Fetva‟da elveriĢli bir yer seçilerek beĢ bin sicili alabilecek kapasitede bir binanın 

yapılmasına karar verilmiĢtir. Ancak bu arĢiv binası Ġstanbul ve çevresindeki 

mahkemelere ait Ģer‟iyye sicillerine ait olup kaza ve liva sicilleri için hususi bir arĢiv 

kurulduğuna rastlanmamıĢtır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra ise Ģer‟iyye sicilleri Adliye Vekâleti‟nin emri 

ile vilayet ve kaza merkezlerindeki mahkeme ambarlarında saklanmıĢtır. Uzun süre 

Adliye ambarlarında saklandıktan sonra sağlam kalanlar Maarif ve Adliye Vekâleti 

arasında yapılan antlaĢma neticesinde Maarif Vekâleti‟nin 3 Kasım 1941 tarihli 

emriyle müzelik eĢyaya karıĢtırılmamak ve ayrı bir yerde muhafaza edilmek Ģartı ile 

                                                           

31  Naci Aslan, “Millî Arşivimiz İçerisinde Şer‟iyye Sicilleri „Eğitim ve Terminoloji Problemi‟ “, 

I.ArĢiv ġurası, Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 1998, s.187-194 

32  RaĢit Gündoğdu, Balıkesir ġeriyye Sicili (Evail-i Cemaziye‟levvel 1021-25 Safer 1027,4 

Temmuz 1612-21 ġubat 1628), Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 1991, s.3. 



 

9 
 

1909‟dan evvelki zamana ait ve Topkapı Sarayı‟ndaki Ġstanbul ve çevresine ait 

olanlar hariç ġer‟iyye Sicilleri 18 il müzesinde toplanmıĢtır. Bu iller Ģunlardır: 

Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bergama, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Ġzmir, 

Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat ve Van‟dır. Daha 

sonra ġer‟iyye Sicillerinin tamamı Ankara‟da Milli Kütüphane‟de toplanmıĢtır. Son 

olarak da Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2005 tarih ve B.02.0.ARV-

0.11.401.04-5710 talep yazıları ve Millî Kütüphane BaĢkanlığı tarafından alınan 

15.11.2005 tarih ve B.16.0.MKB.0.77.00.05/550.05-168333 sayılı Bakanlık Olur‟u 

doğrultusunda Yazma ve Nadir Eserler Deposunda bulunan ġer'iyye Sicil 

Defterlerinin Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü'ne devri kararlaĢtırılmıĢ, 27 Mart 

2006 tarihinde de devredilmiĢtir.
33

 

 

1.1.3. ġer’iyye Sicillerinin Tarifi
34

 

 

 

ġer‟iyye sicilleri ile ilgili olarak mahdar, sicil ve sakk kavramlarının 

bilinmesi Ģarttır.  

Mahdar, terim olarak iki manaya sahiptir. Birincisi; hukukî bir dava ile ilgili 

kayıtlar; tarafların iddialarını ve delillerini ihtiva eden, ancak hâkimin kararına esas 

teĢkil etmeyen yazılı beyanlardır. Kadı, taraflarla ilgili bilgiyi hatırlamak ve 

müzâkere etmek üzere yazılı hale getirir, fakat vereceği karara bu yazılı kayıtları 

ihtiva eden dava dosyasındaki bilgiler esas teĢkil etmez. Ġkincisi; Her hangi bir 

mesele hakkında düzenlenen yazılı belgenin muhtevâsının doğruluğunu i‟lâm için, 

belgenin altında, mecliste hazır bulunan ve meseleye vâkıf olan baĢta subaĢı, çavuĢ 

ve muhzır gibi Ģahısların yazılı olarak takrir ettikleri Ģehâdet beyanlarına ve 

imzalarına da mahdar denir. 

                                                           

33  Ergin BaĢ, 62 Numaralı Amasya ġer‟iye Sicil Defterinin Transkripsiyon ve 

Değerlendirilmesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı 

Yakınçağ Tarih Bilim Dalı BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi,  s.7-8 

34  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.17-

18 
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Sicil tabirinin terim anlamı ise Ģudur: Ġnsanlarla ilgili bütün hukukî olayları, 

kadıların verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeĢitli yazılı 

kayıtları ihtiva eden defterlere Ģer‟iyye sicilleri(sicillât-ı Ģer‟iyye), kadı defterleri, 

mahkeme defterleri, zabt-ı vakâyi sicilleri veya sicillât defterleri 

denmektedir.
35

Hâkim mahkemede mutlaka bir sicillât defteri bulundurmak 

zorundadır. Bu zorunluluk daha çok hüküm, ilâm, hüccet, ferman gibi bir nüshası da 

muhatap kiĢilere verilen belgelerin tahribatını ve ihtilâfını engellemek maksadından 

ortaya çıkmıĢtır.
36

ġer‟i mahkemeler tarafından verilen her çeĢit i‟lâm, hüccet ve Ģer‟î 

evrak, istisnasız asıllarına uygun olarak ve tahriften korunacak Ģekilde muntazam 

olarak bu defterlere kaydedilmektedir. 

ġer‟iyye sicilleri ile ilgili olarak bilmemiz gereken üçüncü kavram olan sakk; 

berat, hüccet, temessük, tapu tezkeresi kısaca ifade etmek gerekirse yazılı belge 

manasında kullanılmaktadır. ġer‟î sicillerdeki her türlü yazılı kaydın sicile 

kaydedilirken takip edilen usûle de sakk-ı şer‟î usûlü denilmektedir. Terim olarak ise 

Ģer‟î mahkemelerin sicile kaydettiği veya yazılı olarak tarafların eline verdiği her 

türlü belgenin düzenlenmesinde ve yazılmasında takip edilen yazım usûlüne veya bu 

çeĢit yazılı belgelere sakk-ı Ģer‟î denilmektedir.  Kadıların iĢlerini kolaylaĢtırmak için 

bazı âlim kadılar tarafından, baĢta i‟lâm ve hüccetler olmak üzere bütün kayıtların 

tanzim ve tahrir Ģekillerini açıklayan numunelik sakklar kaleme alınmıĢtır. ġer‟iyye 

sicillerindeki kayıtlar söz konusu numunelere çok az farklılığa rağmen genellikle 

uymaktadır.  

ġer‟iyye sicillerindeki yazı dili ilk dönemlerde Arapça ve Türkçe karıĢık iken 

XVII. yüzyıl sonlarından itibaren özellikle de yazılı muameleleri standart hale 

getiren örnek sakk kitapları telif edilince dil tamamen TürkçeleĢmiĢ ve Ģer‟iyye 

sicillerinde kullanılacak kelimelere varıncaya dek bir üslup birliği sağlanmıĢtır. 

 

                                                           

35  Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Devleti‟nin Ġlmiye TeĢkilatı,  Ankara 1988, s.109. 

36  Tufan Gündüz, “Şer‟iyye Sicilleri Ve Tarihi Kıymeti”, Türk Yurdu (Temmuz 1992), s.50. 
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1.1.4. ġer’iyye Sicillerinin Genel Özellikleri
37

 

 

 

Bu defterler Kadı‟nın cübbesinin cebine girecek Ģekilde uzun boylu ve dar 

enli olurlardı ve mahkemelerde “mukayyid” denilen kiĢiler tarafından tutulurdu. 

Boyu 40 cm. olan bir sicillât defterinin eni 16-17 cm. olurdu. Ancak bütün sicil 

defterleri için bu ebatlar geçerli değildir. Bazen mahkemelere bazen de hâkimlere 

göre defterlerin boyu değiĢmiĢtir. ġer‟î mahkemelerde yapılan yazılı muamelelerin 

hepsi sicile kaydedilmemiĢtir. Eski tarihli sicil defterlerinde vakıf tescili(vakfiye) 

dıĢındaki bütün kayıtların genellikle bir sayfanın yarısını geçmediği, hatta çoğu 

zaman bir sayfaya beĢ, altı bazen yedi, sekiz hukukî muamelenin kaydedildiği 

görülmektedir. Tanzimat‟tan sonraki ġer‟iyye mahkemelerinde sicil defterlerine 

Ģahitleri tezkiye eden Ģahısların isim ve adresleri de yazıldığı ve verilen kararların 

gerekçeleri daha geniĢ tutulduğu için i‟lâm ve hüccetler daha çok yer kaplamıĢtır. 

Buna bağlı olarak ta siciller eskilerine oranla daha büyük ve hacimli olmuĢtur. 

Sicil defterlerindeki yazılar çoğu zaman ta‟lik kırması Ģeklindedir. Kâğıtları 

çok sağlam ve parlak olup mürekkepleri de bugüne kadar parlaklığını muhafaza 

etmiĢtir. Çoğunlukla defterlerin üzerinde kadıların isimleri yazılıdır. ġer‟iyye sicilleri 

incelendiğinde anlaĢılmaktadır ki bir kadı göreve baĢlar baĢlamaz ilk iĢ olarak adını 

sanını ve göreve baĢladığı tarihi bu defterin ilk sayfasına yazmıĢ ve görevi sona 

erince de bizzat kendisi ya da emini aracılığıyla söz konusu defteri halefi olan kadıya 

devir ve teslim etmiĢtir. Eğer kadı defteri kendiliğinden teslim etmezse halef olan 

kadı söz konusu defteri selefinden talep eder. Devlet malı olması ya da kadının kendi 

parasıyla alınmıĢ olması sicil defterlerinin devir teslim mecburiyetini ortadan 

kaldırmaz. 

Bütün sicil defterlerinin baĢında genellikle dili Arapça olan dibace yani bir 

giriĢ kısmı vardır. Bu bölümde Ģer‟î hükümlere ve bunları vazeden Allah ve 

Peygamberine saygı arz edilmekte, daha sonra ise sicili tutan hâkimin ismi ve vazife 

ünvanı kaydedilmektedir. Çoğu zaman sicili tutan kadının berat ve buyrultusu da 

defterin baĢına yazılmaktadır. Her kadı değiĢikliğinde bu dibacenin de değiĢtiğini 

                                                           

37  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.18-

20 



 

12 
 

ancak dibacelerde de standart bir üslubun kullanıldığını görmekteyiz. Dibace 

kısmından sonra çoğu sicilin baĢında “Ya Fettah” ifadesi,ardından da kadının mührü 

ve kazaskerin tayin emirleri yer almaktadır. 

 

Defterler tutuluĢ tarzlarına göre ise üç kısma ayrılır
38

: 

1. Tamamıyla bir mevzuya tahsis edilmiĢ olan defterler; Tereke, evamir, 

vekâlet vs.  

2. Ġki bölümde tutulan defterler: Genellikle bir tarafı mahalli olaylara 

(evlenme-boĢanma, alacak-verecek, alım-satım, nafaka, vakıf, hibe, cürüm-cinayet, 

Ģahitlik vb.) ait olup bu kısma “sicil-i mahfuz” denir. Diğer tarafı da merkezden 

gelen ferman, berat, buyruldu, izinname vb. gibi belgeleri ihtiva ederdi. Bu kısma 

“sicil-i mahfuz defterlü” adı verilirdi.  

3. KarıĢık tutulan defterler: Kayıt sırasında herhangi bir intizama riayet 

edilmeyerek rastgele tutulan defterlerdir. Merkezden gelen emirler ile diğer zabıtlar 

karıĢık olarak kaydedilmiĢtir. Ayrıca bazı defterler tutulurken tarih sırasına riayet 

edildiği gibi bazılarında da belgeler tarihlerine bakılmaksızın rastgele bir biçimde 

değiĢik sayfalara kaydedilmiĢtir.  

ġer‟iyye sicillerinin mahkemece tutulup muhafaza edilmesi ise hukukî bir 

ihtiyaçtan doğmuĢtur. Kadı, i‟lâm ve hüccetlerin bir nüshasını hak sahiplerine 

vereceğinden, evrak üzerinde sahtekârlık yapılması ihtimalinden dolayı, kadı i‟lâm 

ve hüccetleri ve bunlarla ilgili resmî yazıları kendi koruması altında olan deftere 

kaydettiği takdirde, ihtiyaç halinde onlara müracaat edilebilecektir. ġer‟iyye 

sicillerinin korunmasına dikkat edilmiĢ olmakla birlikte zamanla bunların önemli bir 

kısmı kaybolmuĢtur. 

Sicillerdeki resmî kayıtların konu esas alınarak tasnif edilmesi gerekliliği bazı 

hukukçular tarafından teklif edilmiĢse de, uygulamada konu veya belge çeĢidi 

esasına göre bir tasnif yolu benimsenmemiĢ –kısmen Ġstanbul sicilleri hariç- bütün 

Osmanlı ülkesinde karıĢık metod uygulanmıĢtır ve kronolojik sıra esas alınmıĢtır. 

                                                           

38 K. Z. TaĢ - Ġ. ÖzcoĢar - H. H. GüneĢ - V. Gürhan, 195 No‟lu Mardin ġer‟iyye Sicili Belge 

Özetleri ve Mardin, Mardin Ġhtisas Kütüphanesi Yayın No:4, Ġstanbul 2006, s.7 
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Tanzimat‟tan sonra 15 Zilhicce 1290/1874 tarihli Sicillât-ı ġer‟iyye Ve Zabt-ı 

Deâvî Cerideleri Hakkında Talimat‟la Ģer‟iyye sicilleri hakkında düzenleme 

yapılmıĢtır. Bu talimata göre; sicillere ilk sayfasından baĢlanarak son sayfasına kadar 

sayfa numaraları konacaktır, her türlü yazılı belgenin aslı mutlaka sicile kaydedilecek 

ve kaydedenin(mukayyid efendi) özel mührü ile mühürlenecektir, yazılar okunaklı 

olacak silinti ve kazıntı olmayacak eğer olur ise kadı tarafından tasdik edilip 

mühürlenecektir, Ģahıslara verilen ile sicildeki kayıtlar arasında farklılık olmayacak 

eğer olur ise suçlular cezalandırılacaktır. ÇürümüĢ olan siciller tamir ettirilecektir. 

Bütün Ģer‟î mahkemelerde sicillerin korunması için özel sandıklar bulundurulacak ve 

her akĢam bu sandığa bırakıldıktan sonra sandık mukayyid efendi tarafından 

mühürlenecektir. Kadıların görev süresi sona erince, sicil hususî mührüyle tasdik 

edilecek ve durum tespit olunacaktır. 

 

 

1.1.5. ġer’iyye Sicillerinin Ġhtiva Ettiği Belge ÇeĢitleri
39

 

 

 

ġer‟iyye sicil defterlerindeki mevcut yazılı kayıtlar iki ana gruba ayrılır: 

Birincisi; kadılar tarafından inĢa edilerek yazılan kayıtlardır. Bunlar da kendi 

arasında hüccetler, ilamlar, ma‟rûzlar, mürâseleler ve diğer kayıtlar olmak üzere beĢe 

ayrılır. Ġkincisi; kadıların kendilerinin inĢa etmedikleri, belki kendilerine hitaben 

gönderildiği için sicile kaydedilen fermanlar, tayin beratları, buyrultular ve diğer 

hüküm çeĢitleridir. 

1- Kadı Tarafından Kaleme Alınan Belgeler 

ġer‟iyye sicillerindeki kayıtların %90‟ını oluĢturan belgeler bu gruba 

girmektedir. ġer‟iyye sicillerindeki kayıtların mana ve maksadının tam olarak 

anlaĢılabilmesi için konuyla ilgili belge çeĢitlerini daha yakından tanımak ve 

fonksiyonlarını bilmek gerekir. Sakk-ı Ģer‟î kitaplarında da genellikle bu gruba giren 

belgeler tanıtılmaktadır. 

                                                           

39  Ahmet Akgündüz, ġeriyye Sicilleri, Türk Dünyası AraĢtırmalar Vakfı, Ġstanbul 1988, I, s.20-

50 
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A- Hüccetler (Senedât-ı ġer‟iye) ve Özellikleri 

a- Genel Olarak Tarifi ve Özellikleri 

Osmanlı hukuk terminolojisinde hüccetin iki manası vardır. Birincisi; 

Ģahitlik, ikrar, yemin veya yeminden nükûl gibi bir davayı ispat eden hukukî delillere 

denilir. Ġkincisi; Ģer‟iyye sicillerindeki manasıdır. Kadının hükmünü(kararını) ihtiva 

etmeyen, taraflardan birinin ikrarını ve diğerinin bu ikrarı tasdikini hâvi bulunan ve 

üst tarafında bunu düzenleyen kadının mühür ve imzasını taĢıyan yazılı belgedir. 

Tanzimat‟tan sonra hüccet tabiri yerine senet mefhumu da kullanılmıĢtır. ġer‟i 

hüccetlere senedât-ı Ģer‟iyye denilmiĢtir. Ancak bu hukukî manasıdır. BaĢbakanlık 

Osmanlı ArĢivi‟ndeki kayıtlar hüccetin Ģer‟iyye sicillerindeki manasına göredir. 

ġer‟iyye sicillerindeki yazılı kayıtların çoğunluğunu hüccetler oluĢturur. 

Hüccetlerin genel özellikleri Ģöyledir; ġer‟î açıdan kesin delille sabit olan bir 

hukukî durum, çekiĢme konusu pek olmayacağından mahkemeye de intikal etmez. 

Ġntikal eden vakalar çok nadirdir. ĠĢte bir mahkemenin hüccet tanzim edip ilgilinin 

eline vermesi ve bir suretini de sicil defterine kaydetmesi demek, o konuda, bazı 

istisnaî durumların dıĢında hukukî çekiĢmenin vakî olmayacağı ve olsa da 

mahkemenin hücceti elinde bulunduranın lehinde karar vereceği manasını taĢır. 

Hüccetlerin i‟lâmlardan farkı ise, hâkimin hüccetlerde herhangi bir kararının 

bulunmaması ve sadece Ģer‟î mahkemenin günümüzdeki noterler gibi, hukukî 

durumu olduğu gibi kayıt altına almalarıdır. 

 

Hüccet metinlerinin ortak özellikleri ise Ģunlardır;  

a) Taraflara verilen hüccetlerin üst tarafında hücceti veren Kadı‟nın imzası 

ve mührü bulunur. Sicil defterlerindeki hüccetlerin baĢında ise mühür 

bulunmaz.  

b) Tarafların adı ve adresleri açık bir Ģekilde yazılır. 

c) Hüccetin konusunu teĢkil eden mal veya hak, bütün ayrıntısıyla tanıtılır. 

d) Hukukî muamelenin Ģekli, Ģartları ve varsa teslim ve tesellüm iĢlemleri 

beyan edilir. 

e) Ġkrarda bulunan tarafın karĢı tarafı ibra ettiği ve konunun dava ve çekiĢme 

konusu yapılmayacağı te‟yiden belirtilir. 

f) Hüccetlerin sonunda tarih yıl, ay, gün ve bazen de günün belli bir dilimi 

mutlaka belirtilir. 
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g) Hüccetin altına mutlaka Ģuhûdü‟l hâl(durumun Ģahitleri) veya Ģuhûd-ı 

mahzur baĢlığı ile hukukî uygulamaya Ģahit olanların isimleri ve 

unvanları kaydedilir. 

Hüccetlerin baĢında genellikle Ģu ifadeler yer alır: Ya hüccetin düzenlendiği 

mahkemenin bulunduğu Ģehir ismi zikredilerek baĢlanır. “Mahrûse-i Galata”, 

“Mahmiye-i Ġstanbul”, “Medine-i Erzurum” gibi. Ya da “Budur ki”, “Oldur ki”, 

“Sebeb-i tahrir-i kitab oldur ki” ve benzeri ifadeler ile baĢlar. 

b-  Hüccetlerin Konuları ve Bazı ÇeĢitleri(Vakfiyeler) 

Mahiyetleri ve düzenleniĢ tarzları aynı olmakla beraber, konularına ya da bazı 

farklı özelliklerine göre hüccet çeĢitleri mevcuttur. 

Evlenme, boĢanma, mehir, nafaka, terbiye velâyeti, kadının vasi tayini, köle 

azadı, izin ve yetki verilmesi, ferağ, geri alım hakkı ile satım, Ģüf‟a, bağıĢlama, 

vedia, rehin, istihkak(zabt), ikrar, havale, Ģehâdet, kefâlet, Ģirket, vekâlet, kısas, 

diyet, sulh, ibrâ ve iflas hüccetleri ile kethüda, subaĢı vb. görevlilerin tayini ile ilgili 

hüccetler mevcuttur. 

Vakfiyeler
40

 ise özel bir hüccet çeĢididir. Vakfiyeler hem üslupları hem de 

muhtevaları itibariyle diğer hüccetlerden ayrılır. Muhtevası ve tüzük mahiyetinde 

olmasıyla Ģekil açısından da diğer hüccetlerden ayrılır. Hüccetlerden farklı olarak 

baĢında mutlaka bir dibace(baĢlangıç) bölümü olur. Ayrıca her vakfiye(Menkul 

vakfiyeler, gayrı menkul vakfiyeler, nakit para vakfiyeleri, gayrimüslim vakfiyeleri 

ve vakıf mallarının değiĢtirilmesi- istibdal-) bütün unsurlarıyla tam olan bir dava 

dosyası niteliğindedir. 

 

B- Ġ‟lâmlar ve Özellikleri 

a- Genel Olarak Tarifi 

Günümüzdeki mahkeme kararlarına benzeyen Ģer‟î i‟lâmlar, Ģer‟î bir hükmü 

ve altında kararı veren kadının imza ve mührünü taĢıyan yazılı belgelerdir. Her i‟lâm, 

davacının iddiasını, dayandığı delilleri, davalının cevabını ve def‟i söz konusu ise 

                                                           

40  Vakfiye; vakıf hükmî ĢahĢiyetinin tüzüğü mesâbesinde olan ve farazî bir dava sonucu Ģer‟î 

mahkeme tarafından tasdik edilen yazılı belgelerdir. 
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def‟inin sebeplerini, son kısmında verilen kararın gerekçelerini ve nasıl karar 

verildiğine dair kayıtları içerir. Ġ‟lâm belgesini diğer sicil kayıtlarından ayıran en 

önemli özellik, hâkimin verdiği kararı içermesidir. Ancak örfî anlamda kadının imza 

ve mührünü taĢıyan her belgeye i‟lâm denildiğinden, BaĢbakanlık Osmanlı 

ArĢivi‟ndeki birçok ma‟ruzunda i‟lâm diye kayda geçirildiği bilgisi unutulmamalıdır. 

b- Özellikleri ve ÇeĢitleri 

ġer‟î mahkemelerde tanzim edilen i‟lâmlarda Ģu özelliklerin bulunması 

gerekir: 

a) Hâkimin imza ve mührü, hüccetlerin tam tersine i‟lâmlarda alt tarafta yer 

alır.  

b) Tarafların ve dava yerinin tanıtılması hüccetlere benzer. Davacının adı, 

baba adı, açık adresi ve bilgileri yazılır. Davalının ise adı, unvanı, baba 

adı yazılır. Adresine ise pek yer verilmez. 

c) Eksiksiz ve fazlasız olarak davacının iddiası yazılır. 

d) Davalının cevabı, karĢı davası, def‟î ve itirazı yazılır. Davalı, davacının 

iddiasını kabul veya reddeder. 

e) Kararın gerekçesi olan ispat vasıtaları yazılır. Ġspat vasıtasına göre 

kullanılan ifadeler değiĢik olacaktır. 

f) Hâkim i‟lâm metninin sonunda davanın ispat vasıtalarına göre ayrı ayrı 

kalıp ifadelerle kararını açıklar. Ġspat vasıtası ikrar ise kararını ifade 

ederken “ilzâm” ibaresini kullanır. Eğer ispat vasıtası Ģahitlik ise kararda 

“tenbih” ibaresini kullanır. Ayrıca kadılar verdikleri kararları icranın baĢı 

olan padiĢaha veya sadrazama i‟lâm etmek(bildirmek) zorundadırlar. Bu 

konunun dikkatle kavranması i‟lâm ile ma‟rûzun birbirinden ayrılabilmesi 

için zorunludur. 

g) Tarih ya Arapça olarak yazıyla yazılır ya da bu günkü tarih atma Ģekline 

benzer bir Ģekilde yazılır. 

h) Ġ‟lâmlarda hüccetlerde olduğu gibi sonda ve Ģuhüdü‟l-hâl baĢlığı altında 

Ģahitler listesinin verilmesi Ģart değildir. Ġspat vasıtası Ģahidlik ise i‟lâmın 

içinde veya sonunda Ģahitlerin ismi yazılabilir. 

c- Konularına göre i‟lâmlar genellikler Ģu Ģekilde isimlendirilirler; Borç 

ikrarı, alacağın isbatı, karĢı tarafa yemin teklifi(tahlif), alacağın tecili, 
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kefâlet, havale, istihkak, muhayyerlik, hürriyetin isbatı, tazminatlar, icare, 

vakıf, evlenme, boĢanma, ta‟zir, iffete iftira(kazf), içki içme(Ģirb), 

zina(hadler), su-i hâl, bina keĢif, maktulun keĢfi, diyet, kısas, Müslüman 

olma, dinden çıkma(irtidad), sulh, Ramazan Ayı‟nın tesbiti, hırsızlık suçu 

ve cezası(hadd-i sirkat) vb. i‟lâmları. 

 

C- Ma‟rûzlar ve Diğerlerinden Farkları 

Ma‟rûzlar hüccet ve i‟lâmlardan faklı olmalarına rağmen, genellikle ifade ve 

Ģekil itibariyle i‟lâmlarla karıĢtırılan bir belge çeĢididir. Ġ‟lâmların birçoğu icra 

makamına (PadiĢah‟a, sadrazama) hitaben yazılarak onlara arz edildiğinden i‟lâmlara 

da ma‟rûz
41

 adı verilebilmektedir. Önemli kararların icra makamına arz edilmesi 

usulü Fatih Kanunnamesi‟nde yer aldığı gibi, Osmanlı Devleti‟nin son zamanlarına 

kadar aynı uygulama sürdürülmüĢtür. 

Ma‟rûz‟un farklı bir belge olarak asıl manası Ģudur: Kadı tarafından kaleme 

alındığı halde kadının kararını ihtiva etmeyen ve hüccet gibi hukukî bir durumun 

tespiti açısından yazılı delil olarak kabul edilemeyen ve sadece kadının icra 

makamlarına idarî bir durumu arz ettiği yazılı kâğıtlara veya halkın icra makamına 

yahut kadıya hitaben yazdığı Ģikâyet dilekçelerine ma‟rûz denilir. Buna ma‟rûz 

denildiği gibi arîza veya arz da denilir ve genellikle çoğulu olan ma‟rûzat kullanılır. 

Kadı‟nın icra makamlarına arz ettiği ma‟rûzlar Ģu konularla ilgilidir: 

Hüsn-i hâl ma‟rûzları; Vezirler, çevredeki kadılar veya müftülerin hüsn-i 

hâlini arz ederek bunların taltifini talep etmek. 

Su-i hâl ma‟rûzları; ġâki ve benzeri kiĢilerin su-i hâlini arz ederek gereğinin 

yapılmasını talep etmek. 

Cihât-ı mahlûle ma‟rûzları; BoĢalan görevleri icra makamına bildirmek. 

Cihât-ı mefrûğa ve merfûa ma‟rûzları; Ferağ
42

 edilen veya kaldırılan 

görevleri(cihetleri) arz etmek. 

Merkezî idareden kendisine gönderilen emirlerin ulaĢtığını bildirmek. 

Mülâzemete dâhil olan kadı ve âlimlerin durumunu arz etmek. 

                                                           

41  Ma‟rûz kelime anlamı olarak; arz edilen Ģey demektir. 

42  Ferağ; bırakma, terk etme, boĢ durma. 
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Tutukluların salıverilmesi, vali ve kadıların vefatı veya berat talebi gibi 

muhtelif mevzûları arz etmek. 

 

D- Mürâseleler 

ġer‟iyye sicillerinde yer alan ve kadının kendisine denk veya daha aĢağı 

rütbedeki Ģahıs yahut makamlara hitaben kaleme aldığı yazılı belgelere mürâsele 

veya çoğulu olan müraselât adı verilmektedir. Mesela, merkezden gelen bir ferman 

veya buyrultu üzerine, her hangi bir sanığın yakalanması için mahallin voyvodasına 

veya kethüdasına resmî bir yazı yazmak, tayin edildikleri kadılık görevini yine resmî 

bir yazı ile her hangi bir naibe devretmek, sanığın mahkemeye celbi isteği ve 

benzerleri Ģeklinde değiĢik konularda mürâseleler olabilir. 

 

2- BaĢka Makamlardan Sâdır Olan ve Sicile Kaydedilen Belgeler 

Kadılar kendileri tarafından kaleme alınan belgeler dıĢında, PadiĢah 

tarafından gönderilen fermanları, beratları ve benzeri emirleri, sadrazam, beylerbeyi 

ve kazaskerlerden gelen buyrultuları ve ilgili devlet teĢkilatlarından gönderilen yazılı 

belgeleri de ġer‟iyye sicillerine kaydederlerdi. Zira merkezde ve özellikle de taĢrada 

her hangi bir beylerbeyine yahut eyalete veyahut sancak ve kazaya merkezî idare 

tarafından gönderilen ve hüküm denilen yazılı emirlerin çoğunluğu hep kadılara 

hitaben yazılırdı. Çünkü kadılar Ģer‟î iĢlere memur oldukları gibi bulundukları yerde 

yürütme gücünü de üzerlerine almıĢlardı. 

 

A- PadiĢahtan Gelen Emir ve Fermanlar 

PadiĢahtan gelen emir ve fermanlar iki ana gruba ayrılır; 

a- PadiĢahın kendisine Ġslam hukuku tarafından tanınan yasama yetkisine 

istinaden veya icra kuvvetinin baĢı olarak kaleme aldığı ve Ģer‟iyye sicillerinde 

“evâmir ve ferâmin” diye zikredilen hükümlerdir. 

PadiĢah ya ihtilaflı olan bir Ģer‟î meselede mevcut görüĢlerden birini tercih 

ettiğini kadıya bildirir veya Ģer‟î hükümlerin icrasını teyit için yazılı emir gönderir 

veyahut da düzenleme yetkisi bulunan sahalarda bazı düzenleyici kaideleri Divan-ı 

Hümâyun‟un telhisi üzerine tanzim eder ve durumu kadıya bildirir. 

Bazen kendileri için hususi defterler tutulan bu kayıtlar Osmanlı hukukunun 

önde gelen kaynaklarındandır. Müstakil bir defter tutulmadığı zaman bazen Ģer‟iyye 
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sicillerinin baĢına, bazen ortasına bazen de diğer kayıtlardan ayrılması için ters 

olarak sicile kaydedilir. 

b- Hususî Ģahısları ilgilendiren ve vazife tevcihi, tımar tefvizi, ticaret 

beratı ve benzeri konulara iliĢkin olarak kaleme alınan ferman, berat ve niĢanlardır. 

Kadılık, imamlık, hatiplik, mîrî arazi mutasarrıflığı veya benzeri görevler, 

kazaskerlik ve sadrazamlık gibi makamların inhası PadiĢahın ferman ve beratları ile 

Ģahıslara tevdi edilmektedir. Vezir ve sadrazam gibi yüksek memuriyetler için 

verilen beratlara çoğu zaman berat değil özel ismi ile “menĢur” denilmektedir.
43

 Bu 

ferman ve beratların bir sureti ile Ģahıslara verilen muafiyet ve ticaret beratları ilgili 

yerdeki Ģer‟iyye sicillerine mutlaka kaydedilmektedir. 

 

B- Sadrazam, Beylerbeyi ve Kazaskerden Gelen Buyrultular 

Sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi ve kazasker gibi devlet erkânının 

yazılı emirlerine buyrultu denir. PadiĢahın bir nevi mutlak vekili olan sadrazamlar, 

PadiĢah‟tan sonra Ģer‟î ve kanunî hükümleri icra ve takip ile görevli olan makamdır. 

Sadrazamlar padiĢahın emrine dayanarak bazı hususları kadılara hatırlatabilirler. ĠĢte 

bu tarz yazılı emirler(buyrultular) Ģer‟iyye sicillerine kaydedilirler. 

 

C- Tezkereler ve Temessükler 

a- Tezkereler 

Osmanlı diplomatikasında, daha ziyade üsten alta veya aynı seviyedeki 

makamlar arası yazılan ve resmî bir konuyu ihtiva eden belgelere tezkîre 

denmektedir. Osmanlı‟nın son dönemlerinde ise aynı Ģehir ve kasabada bulunan 

resmî dairelerin birinden diğerine yazdıkları yazılara tezkîre, Ģehirlerarasındaki 

yazıĢmalara ise tahrirât denilmiĢtir. 

ġer‟iyye sicillerinde yer alan birinci manadaki tezkereler, baĢta sadrazam 

olmak üzere yüksek devlet memurlarının özel kalem müdürü demek olan tezkereciler 

tarafından kaleme alınırdı. Mesela Tezkire-i Ahkâm-ı Anadolu;Anadolu‟daki malî 

konularda, Tezkire-i Ahkâm-ı Rumeli; Rumeli‟deki malî konularda, Haremeyn 

                                                           

43  Hacer Demirbağ, “509 numaralı Afyon ġer‟iyye Sicili‟nin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2007, s.8. 
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Muhasebeciliği ve Evkaf Muhasebeciliği de evkafa ait malî konularda tezkire 

verirlerdi. 

Bu makamlar, kendilerine berat ile bir cihet tahsis edilen Ģahısların eline, söz 

konusu berata dayanarak tezkire verirlerdi. Bu tezkirelerin bir sureti de Ģer‟iyye 

sicillerine dayanağı olan berat ile beraber mutlaka kaydedilirdi. Zira bu emirleri icra 

edecek olan makam ilgili mahallin kadılarıydı. Ġcra için de sicile kayıt Ģarttı. 

 

 

b- Temessükler 

Mîrî arazide ve gayr-ı sahih vakıflarda tasarruf hakkı sahiplerine yetkili 

makam veya Ģahıslar tarafından verilen belgelerdir. Yani temessük, tasarruf vesikası 

demek olur ki, sonraları tapu tabiri bunun yerine geçmiĢtir. 

Yetkili makam ve Ģahıslar, sahib-i arz denilen tımar ve zeamet sahipleri, vakıf 

mütevellileri, mültezimler, muhassıllar veya muhasebe kalemlerinden biri olabilir. 

c- Diğer kayıtlar 

ġer‟iyye sicillerinde bu zikredilenlerin dıĢında da kayıtlar mevcuttur. 

Müderris tayini, memur izinleri, vergi ve cizye toplanması, ihtida iĢlemleri gibi 

kayıtlarda bulunabilmektedir.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

44  Hacer Demirbağ, “509 numaralı Afyon ġer‟iyye Sicili‟nin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2007, s.9. 
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2. EDREMĠT KAZASI 

 

2.1. EDREMĠT KAZASININ COĞRAFYASI 

 

 

Edremit kazası, kuzeyden doğu-batı ekseninde uzanan Kazdağı (Kazdağı, 

Eybek dağı, Gürgen dağı) sırasının güney yamaçları ile güneyden Madra dağının 

kuzey yamaçları içinde yer almaktadır. Kuzeydeki Kazdağı sırası ile güneydeki 

Madra dağı Havran‟ın doğusunda birleĢerek, Edremit ovasının doğu sınırını 

oluĢturur. ĠĢte Edremit kazası bu bahsettiğimiz coğrafi bölgede ve batısında Ege 

Denizi‟nin yer aldığı verimli bir ovada yer alır. 
45

 

Edremit, coğrafi koĢullar nedeniyle yasakçının görevini yapmakta zorlandığı 

ve bu yüzden eĢkıyanın çok olduğu bir kazadır.
46

 

Bugün Balıkesir iline bağlı bir ilçe olan Edremit, günümüzde olduğu gibi 

XVI. yüzyılda da Osmanlı Devleti‟nin Anadolu eyaletine bağlı bulunan ve merkezi 

Balıkesir olup 8 kazadan oluĢan Karesi sancağına bağlı kazalardan biri idi. (18-19) 

Sicilimizin ait olduğu dönemde Edremit kazası, kuzeyinde Biga sancağına bağlı 

kazalar ile Hüdavendigar(Bursa) sancağına bağlı Kızılca Tuzla kazasıyla, güneyinde 

ise Karesi sancağına bağlı Ayazmend kazası ile Hüdavendigar sancağına bağlı 

Bergama ve Tarhala kazaları ile komĢudur. Doğu tarafında Karesi sancağına bağlı 

Ġvrindi kazası bulunmaktadır. Batısında ise Ege Denizi bulunmakla birlikte, 

KaptanpaĢa eyaletine bağlı Midilli sancağı ile de komĢudur.
47

 

Edremit kazasının batısında bulunan Kızılca Tuzla kazası ile güneyinde 

bulunan Bergama ve Tarhala kazalarının, Karesi sancağı yerine Bursa merkezli 

Hüdavendigar sancağına bağlı bulunması, idari olarak bölgede bir kargaĢaya sebep 

olmuĢ ve kadılar arasında yetki alanı çekiĢmesini ortaya çıkarmıĢtır.
48

 Bahsi geçen 

bu sorunun çözümü için doğrudan doğruya asayiĢle ilgili olarak, Kazdağı 

                                                           

45  Yılmaz, Fikret, XVI. Yüzyılda Edremit Kazası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir 1995, s. 17-18. 

46  Yılmaz, Fikret, age, s. 11. 

47  Yılmaz, Fikret, age, s. 21. 

48  Yılmaz, Fikret, age, s. 21. 
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bölgesinden sorumlu olan ve Hüdavendigar sancağı beyine bağlı olarak görev yapan 

Kazdağı subaĢılığı oluĢturulmuĢtur.
49

 

 

2.2. XVI. YÜZYILDA EDREMĠT’TE YÖNETĠM 

 

 

Bölgesinde ticari ve dini merkez olma özelliğini taĢıyan Edremit, idari bir 

merkez olmasının sonucu olarak Osmanlı‟nın bürokratik bir örgütlenme sistemine de 

sahiptir. Buna bağlı olarak, Osmanlı Devleti‟nde beylik döneminden beri devam 

eden fethedilen yerlere hukuku temsilen bir kadı, idareyi temsilen de güvenliğin 

sağlanmasında sorumlu olan bir subaĢı atanması geleneğini Edremit‟te de 

görmekteyiz.
50

 

Kasaba yönetiminden adli, idari ve beledi konularda en yetkili kiĢi olan kadı 

sorumludur. Bu görevliler haricinde kadının yardımcısı olan naip, yargılanması 

gerekenlerin mahkemeye celbini gerçekleĢtiren muhzırlar ve pazar yerinin 

güvenliğinin sağlanmasından, vergi toplanmasından ve esnafın kurallara uygun 

olarak üretim ve ticaret yapmasının gerçekleĢmesinden sorumlu olan muhtesip 

kasabanın diğer idari görevlilerdir.
51

 

Kadı‟nın emrinde görev yapan, mütesellim veya muhassıl olarak da 

adlandırılan görevli ise kaza dâhilindeki devlet gelirlerini tahsil ve tesliminden 

sorumlu idi. Asıl kaynağımız olan hicri 921 tarihli Edremit ġer‟iyye Sicili‟nin ilgili 

olduğu tarihlerde Edremit‟te görev yapan kadı ve mütesellimler ise Ģunlardır
52

:  

Kadılar; Mustafa bin Musa Efendi(1514), Mahmud Efendi(1515) 

Mütesellim; Ġhtisab Ağası Mehmet Bey(1515) 

 

                                                           

49  Yılmaz, Fikret, age, s. 25. 

50  Ortaylı, Ġlber, “Kadı, Osmanlı Devleti‟nde Kadı”, ĠA, Türkiye Diyanet Vakfı, Ġstanbul 2001, 

XXIV,  s.69. 

51  Yılmaz, Fikret, age, s. 131-132. 

52  Özdemir, Zekeriya, Adramyttion‟dan Efeler Toprağı Edremit‟e, Cilt I, Ankara 2002, s. 54. 
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2.3. XVI. YÜZYILDA EDREMĠT’TE MAHALLE VE KÖYLER 

 

 

Edremit‟te XVI. yüzyılın baĢlarında var olan mahalle ve köy isimlerini 1530 

ve 1573 tahrirleriyle karĢılaĢtırdığımızda aĢağıdaki gibi bir tabloyla karĢılaĢmaktayız. 

Bu tablo bize yok olan yerleĢim yerlerini gösterdiği gibi sonradan oluĢan yerleĢim 

yerlerini de ortaya koymaktadır(Kapucı – Kapıcıbaşı; burada mahalle isminde bir 

değişiklikte söz konusu olabilir). Bu yönüyle de değerli bir bilgi olmaktadır.
53

 

Sıra No Mahalle Adı  Edremit ġeriye 

Sicili 

1530 Tahriri 1573 Tahriri 

1 Kapucı (3-a-1, 39-a-2) X   

2 KapıcıbaĢı  X X 

3 Kadı Celal X X X 

4 Turhan Bey X X X 

5 Hekimzâde X X X 

6 Hacı Tuğrul X X X 

7 Adilzâde X X X 

8 Tuzcu Murad(nd. ġeyhler) X X X 

9 Soğanyemez X X X 

10 Cami-i Evsat X X X 

11 Cami-i Kebir X X X 

12 Akpınar X X X 

13 Kadı Ġlyas X X X 

14 ġadi (18-a-2) X   

15 Zekeriyya (30-b-6) X   

 

Sıra No Köy Adı  Edremit ġeriye 

Sicili 

1530 Tahriri 1573 Tahriri 

1 Ağacık  v:23-a-2, X  

2 
Akça börklü nd. Halidler v:34-a-2, v:35-a-7,  

v:38-a-1, 
X  

3 Alaca kilise  X  

4 Alahan  X  

5 Ata v:59-b-1, X  

6 

Athasan v:12-a-1, v:19-a-1, 

v:26-b-7, v:36-b-2, 

v:39-a-1, 

X  

7 Athasan Deresi   X  

8 Avcılar v:54-a-2, X  

9 AvĢar v:38-a-1, X  

10 Babayar v:59-b-1, X  

11 Bacılar   X  

                                                           

53 Yılmaz, Fikret, age, s. 121,-156-160(1530 ve 1573 Tahrirlerine ait yerleĢim yerleri bilgileri 

buradan alınmıĢtır). 
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12 Bademli   X  

13 Bağçeli v:20-a-4, v:21-b-1, X  

14 
Bahadınlu v:21-b-1, v:31-a-5, 

v:53-b-3, 
X  

15 Bahadırlu v:47-a-2, X  

16 Baldı  X  

17 
Bayındır v:3-b-3, v:5-b-2,  

v:35-a-3, 
X  

18 Behram v:19-a-1, v:23-b-1, X  

19 
Biller (Beliler) v:10-b-6, v:28-a-5, 

v:28-b-6, 
X  

20 
Borazlu v:4-b-2, v:35-b-4, 

v:35-b-5, v:53-b-2, 
X  

21 Bozören v:39-a-1, X  

22 

Bölücek v:15-a-4, v:17-b-3, 

v:22-a-3, 

v:23-b-4, 

X  

23 Bölücek-i Kemer  X  

24 Can paĢa-zade  X  

25 

Çamlıca v:1-b-1, v:14-a-2, 

v:18-a-3, v:48-a-1, 

v:48-a-2, 

X  

26 Çandarlu v:44-a-1, X  

27 Çepni (Cabni) v:32-a-5, X  

28 Çektükci v:38-a-1, X  

29 Çıkrıkçı v:32-a-2, v:32-a-3, X  

30 Çınarlu v:32-b-7, X  

31 Çit v:57-a-1, X  

32 
Çoruk v:3-a-1, v:3-b-2,  

v:31-a-2, 
X  

33 Çuka v:33-b-3, v:50-a-3, X  

34 Delüler v:38-a-1, X  

35 Depe  X  

36 Dere v:27-b-5, X  

37 

Dere-Ġ Kebir v:14-b-1, v:39-a-1, 

v:55-b-2, v:56-a-2, 

v:56-a-3, 

X  

38 Dere-Ġ Sagir v:10-b-3, X  

39 Derecik v:19-b-4, v:51-b-1, X  

40 

Dereli v:6-b-2, v:7-a-1,  

v:34-b-2, v:47-a-2, 

v:59-b-1, 

X  

41 Dereviran v:33-a-6, v:33-b-4, X  

42 Direbozan v:19-b-1, X  

43 Dutluca  X  

44 Elekce ? v:38-a-1, X  

45 Eminler v:10-b-6, X  

46 EĢek Viranı v:28-a-5, v:34-a-5, X  

47 Etmekçi (Etmekci Deresi) v:54-a-2, X  

48 Eymür v:33-b-4, v:34-b-6, X  

49 Eyüb v:28-b-5, X  

50 Eyyüb Sufi v:33-a-4, X  

51 Eyücek (Tımar) ? v:53-a-2, X  
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52 Fesen v:14-a-2, X  

53 Feys v:22-b-1, X  

54 
Frenk v:32-a-6, v:48-b-3, 

v:48-b-4, v:48-b-5,   
X  

55 Geçili nd. Hamza bey  X  

56 Gök v:27-b-3, X  

57 Gök Köy  X  

58 
Gündüzoğlu Nd. Sarnıç v:32-b-6, v:43-a-1, 

v:44-a-1, 
X  

59 

Güre v:3-b-1, v:11-b-1, 

v:33-a-5, v:35-a-4, 

v:57-b-2, 

X  

60 Güre Deresi v:54-a-1, X  

61 Gürpan  X  

62 Gürpan Nd. Karlı  X  

63 

Hacı Ali v:2-a-2, v:36-a-2, 

v:36-a-3, v:49-a-1, 

v:49-a-4, v:57-a-2, 

v:62-b-1, 

X  

64 Hacı Alioğlu  X  

65 Hacı Murad Nd. Kayalı v:8-a-1, X  

66 Halidler v:33-a-3, X  

67 Halil Bey  X  

68 Hamza Fakı v:20-a-1, X  

69 Hanaylu v:32-b-8, v:33-a-1, X  

70 

Havran-I Kebir v:4-b-1, v:35-a-7, 

v:48-b-1, v:49-a-3, 

v:49-b-3, v:50-b-3, 

X  

71 Havran-I Sagir  X  

72 Hayyatlar v:59-b-1, X  

 Hisar v:32-b-3, X  

73 Horzu  X  

74 Ġbrahimce v:3-b-1, X  

75 Ġçbeği v:19-b-1, X  

76 Ġnebeğ v:46-b-3, X  

77 Ġnönü v:11-b-1, v:43-a-1, X  

78 Ġzz-Üd-Din v:8-b-1, v:39-a-2, X  

79 
Kabasakal (EĢ-ġehir-Be 

Kabasakal) 
v:34-b-1, X  

80 

Kadı v:5-a-2, v:11-b-1, 

v:17-a-6, v:30-b-2, 

v:30-b-3, v:34-b-4, 

v:44-a-1, v:51-a-2, 

X  

81 Kalburcu v:30-a-8, X  

82 
Karacahisar (Hisar Burası 

Olabilir Mi?) 
v:23-a-1, v:33-b-1, X  

83 
Karacalar v:8-b-2, v:28-a-4, 

v:33-a-2, 
X  

84 Karacaviran v:38-a-1, X  

85 Kara Geyikli v:34-a-2, X  

86 
Karahisar (Hisar Burası 

Olabilir Mi?) 
v:41-b-1, v:59-b-1, X  

87 KarakaĢ (EĢ-ġehir Be- v:34-a-4, X  
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KarakaĢ) 

88 Karalar v:29-a-5, X  

89 Karga Nd. Kargu  v:37-b-1, v:51-b-1, X  

90 Kargalu v:17-a-4, X  

91 Karlu v:33-b-2, X  

92 

Kemer v:4-a-2, v:16-a-4, 

v:16-a-5, v:16-b-1, 

v:16-b-2, v:16-b-4, 

v:16-b-5, v:17-a-1, 

v:17-a-2, v:18-b-1, 

v:39-b-2, v:47-a-5, 

v:53-b-2, v:59-a-2, 

v:61-b-3, v:62-a-1, 

X  

93 
Kırcalı Nd. Firuz Oğlu 

(Karaçalar?) 
v:48-b-2, X  

94 Kızıklı v:37-b-1, X  

95 Kızıl Köy v:36-b-1, X  

96 Kızılköy Nd. Börezli  X  

97 Kızılköy Nd. Demirciler  X  

98 

Kozluca v:11-b-1, v:13-a-2, 

v:14-a-1,v:43-a-1, 

v:44-a-1, 

X  

99 Köpekli (Köpek) v:48-a-5, X  

100 Köylüce v:34-b-1, v:54-a-3, X  

101 Köyücek  X  

102 Kurd IĢık  X  

103 

Kuru Çay v:2-b-2, v:3-a-1,  

v:3-b-1, v:3-b-3,  

v:3-b-4, v:5-b-2,  

v:32-a-7, v:32-b-1, 

v:33-b-5,v:35-a-2, 

v:35-a-3, v:35-a-4, 

v:35-a-5, v:50-b-2, 

X  

104 Küçükköy v:27-b-2, X  

105 

Manastır v:9-a-2, v:13-b-2, 

v:23-a-3, v:23-b-3, 

v:54-a-2, 

X  

106 Manastır-I Diğer  X  

107 Musa Fakı v:18-b-2, X  

108 Musratlu v:19-a-2, X  

109 Narlıderesi v:54-a-2, X  

110 Osman Oğlu  X  

111 Ören Nd. ġehir Köy v:46-a-1, X  

112 Öyücek   X  

113 Papaslık  X  

114 PaĢa Köy v:11-b-2, X  

115 Pelid Önü v:48-a-4, X  

116 Reda v:38-a-1, X  

117 Resul Hisarı  X  

118 ReĢid-Ġ Kebir  X  

119 ReĢid-Ġ Sagir  X  

120 Sadıklar v:38-a-1, X  

121 Saka v:36-a-4, X  



 

27 
 

122 Sakarlar v:20-a-1 X  

123 Seki Ġli v:38-a-1, X  

124 Sepetci v:17-a-3, X  

125 ġabcı Nd. ġabhane v:33-b-4, v:34-a-4, X  

126 ġehreküstü ? v:59-a-2, X  

127 ġehr-Ġ Kebir v:22-a-1, v:33-b-6, X  

128 ġeyhler Deresi ? v:37-a-1, v:49-b-3, X  

 Taylı ġehir (Taylu) ? v:27-a-1, v:27-b-2, X  

129 Tekelü ? v:3-a-1, X  

130 Tekeviran v:47-a-3, X  

131 TemaĢalık  X  

132 TeraĢ  X  

133 Turğan v:17-b-5, X  

134 Turnacı Ve TaĢcılar v:18-a-3, v:18-a-4, X  

135 
Tursuni Beğ v:17-a-4, v:17-b-1, 

v:17-b-2, v:17-b-4, 
X  

136 
Tuzcu Kara (EĢ-ġehir Be-

Tuzcu Kara) 
v:30-a-1, X  

137 
Uçbeği v:3-a-1, v:7-a-1,  

v:19-b-4, v:47-a-6, 
X  

138 Vakıf ? v:11-b-1, X  

139 Vukuf ? v:20-a-4, v:31-b-7, X  

140 Viran v:31-a-4, X  

141 Yanyalu v:38-a-1, X  

142 Yaycılar v:19-b-2, X  

143 Yazıcı Kızı  X Mezraa 

144 Yörme Bölücek v:38-a-1, X  

145 Yukaru Pazar v:11-a-1, X  

146 Yumruklu v:32-b-5, X  

147 

Zeytünli Zeytünlü 

Nd. Zeytünlük 

v:11-b-1, v:18-a-5, 

v:25-b-2, v:29-b-4, 

v:43-a-1, v:44-a-1, 

v:49-b-4, 

X  

148 Mustafaca  - X 

149 Avcılar  - X 

150 Karalar  - X 

151 Aydoğdu  - X 

152 Kileciler  - X 

153 Nefes  - X 

154 KaĢıkçı  - X 

155 Sarıbey  - X 

156 Karadere  - X 

157 Örencik  - X 

158 Kızılca Geçili  - X 
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2.4. XVI. YÜZYILDA EDREMĠT’TE SOSYO-EKONOMĠK HAYAT 

 

 

Edremit‟in fiziksel yapısı XIV. yüzyılın baĢlarında Türkler tarafından ele 

geçirildikten oluĢturulmuĢtur. Bu yönüyle de Türk ĢehirleĢme karakterini yansıtan 

önemli bir örnektir. Karesi Beyliği zamanında imar edilmeye baĢlanan Ģehir, esas 

geliĢimini Osmanlı zamanında yaĢamıĢtır.
54

 

Kasabadaki üç cami, tarihi özellikleri ve Cuma namazı kılınan camiler olması 

nedeniyle önemlidir. Bunların bilinen en eskisi, KurĢunlu Camii olarak ta tanınan 

Hekimzâde Camii‟dir.
55

 Diğer ikisi ise Erken Osmanlı döneminde yaptırılan Cami-i 

Kebir veya diğer bilinen adıyla Ulu Camii ile Cami-i Vasat‟tır.
56

 

Bu dönemde Cuma namazı her mabedde kılınamazdı. Bu durum Cuma 

hutbesi okunacak bir minbere olan ihtiyaçtan ve PadiĢahın hâkimiyetini temsil eden 

hutbenin okunması keyfiyetinden kaynaklanıyordu. Ayrıca Edremit‟te bir tane 

bulunan medrese de çevreye eğitim imkânı sağlıyordu. Bu yönüyle de Edremit, 

çevresindeki köylere merkez olma özelliği taĢıyordu.
57

 

Kasabada bu dönemde üç hamam bulunmaktadır. Bunların en eskisi Saruca 

PaĢa hamamı ya da bilinen diğer adıyla Orta hamamdır. Bir diğeri Hasan PaĢa 

hamamı olarak bilinen, kadın ve erkekleri için iki bölüm halinde inĢa edilmiĢ olan 

çifte hamamdır. Üçüncüsü ise Akpınar hamamıdır. Bu hamamlar sadece banyo 

yapmak amacıyla kullanılmıyordu. Aynı zamanda çevre sakinleri tarafından çamaĢır 

yıkamak için, keçeci ve urgancıların ürettikleri malın hazırlanması için yani 

hamamın nemli ortamında keçeyi sıkıĢtırma iĢlemi için de kullanılıyordu.
58

 

                                                           

54  Yılmaz, Fikret, age, s. 118. 

55  Özdemir, Zekeriya, age, s. 56. 

56  Yılmaz, Fikret, age, s. 119. 

57  Yılmaz, Fikret, age, s. 120-121. 

58  Yılmaz, Fikret, age, s. 130. 
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Ayrıca bu dönemde Edremit‟te Mustafa Bey Muallimhanesi ile Ahî Burak 

Zaviyesi de bulunmaktadır.
59

 

1530 tarihli Tapu Tahrir defterine göre Edremit‟te toplam 176 haneden 

teĢekkül eden 12 mahalle bulunmaktaydı.  Bilindiği gibi Tapu tahrirlerinde amaç, 

vergi mükellefi nüfusunun tespit edilmesidir. Dolayısıyla sadece erkek nüfus 

kaydedilmiĢ, çocuklar ve kadınlar dâhil edilmemiĢtir. Bütün nüfus ise ancak tahminle 

hesaplanabilmektedir. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan‟a göre bir hanede 5 kiĢi 

yaĢadığını kabul edilmelidir. Bu hesaba göre 1530 tarihi için Edremit‟in nüfusu 880 

kiĢidir.
60

 

Pazar yerine sahip olmak kasaba olabilmenin ölçütlerinden biridir. Bu sayede 

bölge ile diğer merkezler arasında iletiĢim kurulacak, bölge için gerekli olan mal ve 

hizmetler dıĢarıdan sağlanacak ayrıca buradaki üretim fazlası da dıĢarıya 

aktarılacaktır. Yani “mübadele olmadan kent yoktur”.
61

 

Edremit‟in erken dönemden beri kasaba olması ve önemli bir yol ağının 

merkezinde olmasından dolayı, sakinleri ve çevresi için, kasabada bir pazar faaliyeti 

söz konusu olmuĢ olmalıdır. XV. yüzyılın sonlarında kasabadaki pazar yerine iki yüz 

dükkândan oluĢan bir ticaret sitesi inĢa edilmesiyle birlikte, II. Mehmed(1451-1481) 

döneminden itibaren ticari iĢlevinin arttığını söylemek mümkündür. Hekimzâde 

Camii‟nin bulunduğu aynı adı taĢıyan mahallede yer alan iki yüz dükkândan oluĢan 

bu pazar yeri haricinde Edremit‟te “yukarı pazar
62

” olarak söz edilen daha küçük 

hacimli baĢka bir pazar yeri daha vardır.
63

 

Edremit‟te ticari mekân olarak kullanılan iki bina daha bulunmaktadır. 

DıĢarıdan gelen tüccarların ve Anadolu-Rumeli yolunu kullanarak Edremit‟e gelen 

kervanların taĢıdığı malların depolanma ihtiyacına cevap veren, böylece kasabanın 

                                                           

59  Özdemir, Zekeriya, age, s. 57. 

60  ġimĢir, Nahide, “II. Abdülhamid Dönemi‟nde Edremid Kazası‟nın Demografik ve Etnik 

Özellikleri”, Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu Bildiriler ve Özetler, IKES 2011, 

Edremit Belediyesi Kültür Yayınları No: 6, s. 341. 

61  Yılmaz, Fikret, age, s. 143. 

62  EġS, 1177, v-11-a-1(1516) “…sene ihda iĢriin ve tis‟a mie tahvilinden ve altı aylık yevm‟ül 

kıstından yukaru bazarın mukataasından iĢbu sahib‟üs sicil tüccar Hızır bin Yusuf…” 

63  Yılmaz, Fikret, age, s. 127-128. 
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ticari hayatına canlılık katan bir “kervansaray” ile tüccar ve yolcuların konaklama 

ihtiyacını karĢılayan, Adilzâde mahallesinde bulunan ve “Ġstanbullu evi ya da hanesi” 

olarak adlandırılan bir “han”dan oluĢan bu iki bina kasabanın ticari canlılığına 

katkıda bulunmaktadır.
64

 

Edremit‟in yerleĢim yerinden epey uzakta, deniz kenarında, iskeleye yakın bir 

yerde depo ve mahzenler bulunmaktadır. Muhtemelen denizden sevk edilecek 

malların ya da deniz yoluyla Edremit'e gelen malların depolanması için bu binalar 

kullanılmaktadır.
65

 

XVI. yüzyılda Edremit‟te ağırlıklı olarak susam ziraati görülmektedir. Ayrıca 

Edremit‟te susam iĢleyen bir yağhane de mevcuttur. Susam ziraati yanında buğday, 

arpa, pamuk ve çeltik ziraati de kasaba ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Kasabada, bu dönemde 62 adet değirmen bulunmaktadır. Bu değirmenler asli iĢlevi 

olan hububatların öğütülmesinin yanında yasa dıĢı eylemlerin gerçekleĢtiği mekânlar 

da olabilmekteydi.
66

 Bunların yanında özel mülk olarak bağ, bağçe, zeytinlik, 

incirlik, bademlik ve narlıklar görülmekte olup buralardan elde edilen pekmez ve 

üzüm turĢusu Ġstanbul‟a ihraç edilmektedir.
67

 

Edremit‟teki diğer bir ekonomik faaliyet türü de dokumacılıktır. Edremit 

yıllık 5500 top Edremit nimtesi(bir tür ince pamuklu dokuma)bezi istihsal edip 

görevlilere teslim etmekteydi. Devlet tarafından gönderilen görevliler eliyle bu 

kumaĢlar toplanmaktaydı. Meslekten dokumacılar haricinde, kadınlar da evlerinde 

kumaĢ dokumaktaydılar. Astarlık kumaĢ devlete satılmanın yanında insanlar arasında 

da bir ticaret metası idi.
68

 

Burada zeytin ve zeytinyağı üretimi konusuna ayrı bir bahis açmak 

gerekmektedir. Ġncelediğimiz sicil gösteriyor ki(Edremit‟in en eski tarihli sicili), 

daha 1515 yılında bile Edremit‟te zeytin alanları bulunmakta ve Edremit zeytinleri 

                                                           

64  Yılmaz, Fikret, age, s. 128-129. 

65  Yılmaz, Fikret, age, s. 129-130.; EġS, 1177, v-18-b-3. 

66  EġS, 1177, v-6-b-2 – v-7-a-1. 

67  Yılmaz, Fikret, age, s. 45, 229-230, 257-258. 

68  Yılmaz, Fikret, age, s. 275-281. 
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Ġstanbul‟dan saray için istenenler arasında bulunmaktadır.
69

 Ancak Fikret Yılmaz, 

Tereke defterleri üzerinde yaptığı incelemelere dayanarak, XVI. yüzyılın son 

çeyreğine kadar zeytinciliğin bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olmadığı 

kanaatindedir.
70

 

Bu yüzyılda Edremit‟i hayvancılık açısından değerlendirdiğimizde, küçük baĢ 

hayvanların sayısına göre toplanan ve sipahilerin hasılından olan “resm-i agnam” 

tahakkuku, tımar köylerinden toplam 5795 akçedir. Bu vergi toplanırken uygulanan 

esas iki koyuna bir akçedir. Bu oran üzerinden hesaplandığında vergilendirilen koyun 

sayısının 11.590 olduğu anlaĢılmaktadır.
71

 

Sipahilerin Edremit‟te topladığı vergilerden biri de “resm-i kovan” veya 

“resm-i küvvare” olarak bilinen, köylülerin gerek ihtiyaçlarını temin için gerekse 

satmak için ürettikleri baldan alınan vergidir. 1573 tahririne göre tımar köylerinden 

sipahilere gelir olarak kaydedilen kovan vergisi 2659 akçedir. Bu verginin oranı 

genelde iki kovana bir akçe olarak alındığı düĢünülürse 1329 kovan, eğer her 

kovandan bir akçe alınmıĢ ise de 2659 kovan var demektir.
72

 

Edremit‟in arıcılığın geliĢtiğinin bir diğer göstergesi ise Kanuni Sultan 

Süleyman(1520-1566)‟ın gönderdiği 1550 tarihli bir fermandır. Bu fermanla 

Edremit‟ten Ramazaniyelik on kantar bal mumu istenmektedir.
73

 

Kazdağı‟nın bitki örtüsü, orman ve ağaç ürünleri açısından, mesela insanların 

konutundan devletin yaptırdığı gemilere kadar ihtiyaç duyulan kereste için, oldukça 

önemlidir. Osmanlı her yıl düzenli olarak bazen beĢ kadırgaya bazen yirmi kadırgaya 

yetecek kadar keresteyi Edremit‟ten istemektedir. Her zaman bu kadar isteği 

kaldırabildiğine göre Edremit yoğun bir orman alanına sahip demektir ki Kaz dağları 

bu dönemde çam ağaçları ile kaplı bir bölgedir. Çam kerestesinin gemi yapımındaki 

                                                           

69  EġS, 1177, v-40-b-2(1515), “…Hükm-i Ģerif ki zeytun içün varid olmuĢdır; …malum ola 

kim haliya hassa hümayunum içün zeytun ve turunc ve peynir hacet olduğu ecilden buyurdum ki… 

gayet eyülerinden ve nefislerinden sekiz varil zeytun ve otuz sepet turunc ve elli tekerlek peynir  ki 

yirmisi lor ola anda olan narh üzre satun alub ta‟cilen gemüye koyub kapuya gönderesiz…” 

70  Yılmaz, Fikret, age, s. 223-227. 

71  Yılmaz, Fikret, age, s. 229. 

72  Yılmaz, Fikret, age, s. 227. 

73  Özdemir, Zekeriya, age, s. 59. 
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önemi ve gereği kadar önemli olan bir diğer malzeme ise gemilerin ahĢap 

kısımlarının aralarındaki boĢluklar için dolgu maddesi olarak kullanılan ve suya karĢı 

dayanıklılığı artıran koruyucu bir madde olan ve çam ağaçlarından elde edilen zift ve 

katrandır.
74

 

Bu dönemin iĢ bollarından bir diğeri ise dericiliktir
75

. Derinin tabaklanması 

için kullanılan önemli bir ara maddede yine Kazdağı‟nda bol miktarda bulunan meĢe 

ağacının palamududur. MeĢe palamutu, debbağ ya da tabak denilen esnafın her an 

elinin altında bulunması gereken ve debbağların miras defterlerinde her zaman 

karĢımıza çıkan bir malzemedir.
76

 Tabak iĢi kadar eski olan bir meslek de 

pabuççuluktur. Yukarı ÇarĢı‟da bulunan “Pabuççular arastası” artık kepenklerini 

kapatmak üzeredir.
77

 

Edremit‟te yaz sıcağından bunalan insanlar için bir avuç kar oldukça 

önemlidir. Bu ihtiyacın karĢılanabilmesi için de insanlar, kıĢın dağ baĢlarında, yazın 

sıcak günleri için gömerek kar depoluyorlardı. Depolanan bu kar, yazın sıcak 

günlerinde bir bardak soğuk Ģerbet içmenin hazzını insanlara yaĢatmaktaydı.
78

 

Edremit ovasında, akarsuların denize ulaĢtığı bataklık alanlar tarıma uygun 

olmayan alanlardır. Sazlık haline dönen bu alanlar, gerek evlerde çatı malzemesi 

gerekse yere serilen bir yaygı olan hasırın hammaddesi olması nedeniyle farklı bir 

gelir aracı haline dönüĢtürülmüĢtür. Ayrıca akarsuların denize ulaĢtığı noktalar balık 

dalyanları kurmağa müsait alanlar haline dönmüĢtür. Yine dik yamaçlardan 

topladıkları suyla ovaya inen akarsular zorunlu olarak yavaĢlamakta ve sahip 

oldukları fazla suyu çevresine bırakmaktalar. Bu durum bir yandan ekili alanlara 

zarar verirken, diğer yandan pirinç tarımını elveriĢli hale getirmiĢtir.
79

 

Kazdağı‟nın Edremit‟in bir diğer önemi ise “hassa avlak” olmasıdır. Yani sık 

bir ağaç örtüsüne, engebeli bir yüzey Ģekline ve doğal hayatın zengin olduğu bir 

                                                           

74  Yılmaz, Fikret, age, s. 37-38. 

75  EġS, 1177, vrk. 3/a . 

76  Yılmaz, Fikret, age, s. 38-39. 

77  Özdemir, Zekeriya, age, s. 152. 

78  EġS, 1177, v-2-a-1 –v-9-a-2; Yılmaz, Fikret, age, s. 40. 

79  Yılmaz, Fikret, age, s. 42-44. 
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bölge olarak padiĢaha has av alanıdır. Belgelere yansıdığına göre bölgede bulunan 

hayvanlar kaplan, vaĢak, geyik, kurt-tilki, domuz, Ģahin-doğan
80

, turna
81

 ve 

benzerleridir. Burada, padiĢahın bu iĢle görevli memuru Kazdağı avcıbaĢısı ve 

yardımcıları haricindeki kiĢilerin, Ģehzade olsa bile, avlanması yasaktı. Köylülerin 

ürünlerine zarar veren yaban hayvanlarını öldürmeleri bile yasaktı. Köylüler bazı 

zamanlarda, belki de bu duruma tepki için, görevliler tarafından av için kurulan 

tuzakları bozuyorlardı.
82

 PadiĢahların, sürek avlarında kullandıkları Ģahin, doğan gibi 

avcı kuĢlar da dağlardan yakalanarak Ġstanbul‟a gönderiliyordu.
83

 

Behramkale tuzlasında üretilen tuzun Edremit‟e ve diğer bölgelere nakli 

bölge ekonomisinin ayrı bir konusudur. Fatih Sultan Mehmed(1451-1481) 

döneminden itibaren, belki de daha erken dönemlerden beri,  tuzun develerle 

taĢınması iĢi Buğurcu Arapları‟na verilmiĢtir. Ancak taĢıma payının azaltılabilmesi 

için tuzun gemilerle denizden nakledildiğini de görmekteyiz. Üretilen tuz gemilerle 

kemer iskelesine ve Edremit‟e getiriliyor ve burada depolanarak dağıtımı 

yapılıyordu.
84

 

Deniz yoluyla kolay ulaĢılabilirlik özelliği Edremit‟i ürettiğini dıĢarıya 

satabilen bir bölge haline getirmiĢtir. Edremit‟ten Ġstanbul‟a satılan mallar; buğday, 

arpa, üzüm, üzüm posası, pekmez, turĢu, odun, tereyağı, badem, susam, zeytin-zeytin 

yağı, balmumu, yeniçerilerin giydiği çuhaların astarı olan dokuma iken dıĢarıdan 

satın alınan mallar ise baharat, boya maddeleri, kükürt ve kumaĢtır. Bunun haricinde 

Edremit‟te köle ticareti de görülmektedir. 
85

 

 

 

                                                           

80  EġS, 1177, v-54-a-2. 

81  EġS, 1177, v-42-b–v-43-a. 

82  EġS, 1177, v-42-b –v-43-a. 

83  EġS, 1177, v-54-b; Yılmaz, Fikret, age, s. 39-40. 

84  EġS, 1177, v-39-b-2; Yılmaz, Fikret, age, s. 78-79,205. 

85  Yılmaz, Fikret, age, s. 62-64, 68-70;  Özdemir, Zekeriya, age, s. 60. 
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3. 1177 NUMARALI EDREMĠT ġER’ĠYYE SĠCĠLĠ 

BELGELERĠNĠN ÖZETLERĠ VE FĠHRĠSTĠ 

 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 1-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet  

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921 (16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed ve Hadice‟nin boĢanması, Mehmed‟in 

boĢanmazdan önce Hadice‟ye olan borcu ve bu borcun ödenmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 1-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet  

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921 (26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Nasuh‟un kızının nafakası için bazı mallarından 

vazgeçtiği ve bunlardan davacı olmayacağını bildiren kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 1-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet  

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (922) (25 ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Etmekçi Yusuf Ağa‟nın noksan ekmek yapması ile 

ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 1-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (921) (16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Çamluca karyesindeki boĢ kalan mezraaların 

mukataaya verilmesi ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 1-b-2 

Belgenin türü   : Mürâsele 

Belgenin tarihi  :…?... 

Belgenin özeti/konusu : Edremit niyabetinin(Kadı vekilliği) Mahmud bin 

Mustafa verilmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 2-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Kefalet 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 2-a-2 

Belgenin türü   : Mürâsele 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921 (16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Musa‟nın, Edremid niyabetini Mahmud 

bin Mustafa‟ya devretmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 2-b-1 

Belgenin türü   : Mürâsele 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921 (16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremid niyabetinin Mustafa bin Musa‟dan Mahmud 

bin Mustafa‟ya verilmesi ve Hamza SubaĢı bin Abdullah‟ın, Mustafa bin Musa‟nın 

zimmetinde bir akçesinin dahi kalmadığını bildirmesi ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 2-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : HoĢ-kadem mezraasında çıkan kavgada yaralan 

Kuruçay karyesi sığırtmacı Ġlyas bin Musa‟nın ölmesi sonucu görülen dava ile ilgili 

kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 3-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak- 4 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : HoĢ-kadem mezraasında çıkan kavgada yaralan 

Kuruçay karyesi sığırtmacı Ġlyas bin Musa‟nın ölmesi sonucu çocukları ile Ġlyas bin 

Musa‟nın aralarında ölmüĢ bulunduğu kiĢiler arasında sulh bedeli ile sulh yapılması 

ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 3-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak- 4 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Öldürülen Ġlyas bin Musa‟nın, aralarında ölmüĢ 

bulunduğu kiĢilerden sulh bedeli olan meblağın alınması ile ilgili kayıt. 

Belgenin sayfa numarası : v: 3-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kefâlet-i Ġskender bin Abdullah. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 3-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kefâlet-i Hasan bin Ġbrahim. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 3-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kefâlet-i Ahmed bin Zü-n-nûn 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 3-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Öldürülen Ġlyas bin Musa‟nın çocukları için, 

aralarında ölmüĢ bulunduğu kiĢilerden sulh bedeli olarak alınan meblağın, sicil sahibi 

Hamza bin Abdullah subaĢıya teslimi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 4-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Muhzır Mehmed bin Halil‟in Mustafa bin Habil‟e 

verdiği faizsiz borçtan kalan alacağını talep etmesi ile ilgili kayıt. 

 

 



 

38 
 

Belgenin sayfa numarası : v: 4-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :  Hüsnâ binti Ġlyas‟ın kölesini Rüstem bin Abdullah‟a 

10 Frenci floriye satması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 4-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hüseyin bin Ömer‟in Mehmed bin Îsa‟ya dört yıl boĢ 

kalmıĢ sınırları belli beğlik yeri bildirmesi, Mehmed‟in inkâr etmesi, inkârdan sonra, 

Hüseyin‟den delil talep olunması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 4-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :29 Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(03 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Memi bin Ġbrahim‟in Safiyye binti Hızır‟dan bâyin-i 

talâk -boĢayan tarafından geri dönüĢü mümkün olmayan talâk - üzere boĢanması ile 

ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 4-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :29 Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(03 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Borazlu karyesindeyedi kiĢinin Ali bin Yakub‟un elini 

yaralaması, o kiĢilerden olduğu zannedilen Mehmed bin Mustafa‟nın talep olunması, 

bazı kiĢilerin Ali‟nin evine girmesi ve Ali‟nin eĢi Fatıma‟nın bir oğlan düĢürmesi, 
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Ali‟nin, evine giren kiĢilerden diye getirilen Ġlyas bin Abdullah‟tan davacı 

olmadığını bildirmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 5-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Vakıf âmili Hüseyin bin Ahmed‟in Akbınar hamamı 

mukataasını aldıktan sonra zikr olan hamam kıstından toplam bin yüz akçeyi aldığını 

bildirmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 5-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ali bin Ahmed‟in evinden bir miktar parası ile 

eĢyalarının çalınması, bunların bir kısmının Kadı karyesinde bulunup kendisine 

teslim edilmesi, eksik kalan kısmı için Mahmud bin Ahmed‟e sorulması, O‟nun da 

Ali‟nin kızına verdiğini söylemesi üzerine ardından Ali‟nin kızlarının Ģahitliğine 

baĢvurulması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 5-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Alî bin Ahmed‟in talep ettiği evinden çalınan akçe ve 

eĢyalarının kendisine kızı Fatıma tarafından verildiğini belirten kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 5-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm min Ģuhur sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Alî Fakı bin Mustafa‟nın, Mustafa bin ġâdî‟ye ve 

ortağı Memi Çelebi bin Hacı Sinan‟a Kuruçay karyesi mukataasından olan borcunu 

iki ay içinde ödeyeceğini belirtmesi ve kendisine kefil olanlar ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 6-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Nasûh bin Ġlyas‟ın, elinde olan alaca kilimi, yetiĢtiğim 

yerden aldım demesiyle ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 6-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Muharrem-ül-harâm min Ģuhur sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mahmud bin Kulfal‟ın sarhoĢ olması sebebiyle sözlü 

olarak azarlanması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 6-a-3 

Belgenin türü   : Mürâsele ? 

Belgenin tarihi  :28 min Ģehr-i Muharrem-ül-harâm sene 922(03 Mart 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremid ihzârına berât-ı Ģâhi ile mutasarrıf olan Sinan 

Beğ‟in vekili Halîl bin Davud‟un, zikr olan ihzârı Mehmed bin Halil‟e vermesi, 
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önceden mutasarrıf olan muhzırlar her ne Ģart ile mutasarrıf olmuĢ ise mezbûr 

Mehmed‟in de o Ģartlarla mutasarrıf olmasını belirtmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 6-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : 15 Muharrem 922(19 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremid‟de olan Beğ değirmeninin Ahmed bin 

Mehmed‟e mukataaya verilmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 6-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Seydi Ali, Göğez çayı yanından bir koyun aldığını ve 

bunu beĢ kiĢi ile birlikte Derelü karyesinde yediklerini mahkemede ikrar etmesiyle 

ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 7-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Hasan‟ın ve Mustafa bin Karagöz‟ün, 

Seydi Ali‟nin kendi yanlarında, aldığı koyunu Derelü karyesinde yüzerken elini 

bıçakla yaraladığını söylediğine dair Ģahitlikleri ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 7-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Seydi Ali‟nin parmağındaki yara sorulduğunda 

nacakla yaralandığını söylemesi, yassı bıçakla yaraladım dediği sorulduğunda, kadı 

huzurundaki sözüm değildir, beyandaki sözümdür dediği ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 7-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Safer sene 922(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mahmud bin Abdullah‟ın Mehmed bin Ali‟den 

Edremit ihtisap vergisini eksiksiz aldığını ikrar etmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 7-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Safer sene 922(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremit Orta hamamının Hamza bin Yusuf‟a 

mukataaya veriliĢi ve veriliĢ Ģartlarını içeren ve Meryem binti Mustafa‟nın, hamamın 

zarar malına kefil olmasını kayıt.  

Belgenin sayfa numarası : v: 8-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :3 min Ģehr-i Muharrem-ül-harâm sene 922(07 ġubat 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : ġahkulu Hasan, Murad Beğ bin Yûsuf ve Ahmed Fakı 

bin MenteĢe ellerindeki atları, silahları ve eĢyaları Yûsuf bin Lütfi‟ye, Yusuf‟un da 

bunları Edremid subaĢısı Hamza bin Abdullah‟a teslim etmesi ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 8-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem-ül-harâm sene 922(05-14 ġubat 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hasan bin Mehmed‟in daha önce dava ettiği Emirze 

bin Ġlyas Beğ‟den dava ettiği meblağı aldığına dair ikrarı ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 8-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :7 min Ģehr-i Muharrem-ül-harâm sene 922(11 ġubat 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Sındırgı kadısının müraselesiyle hırsızlık töhmeti 

sebebiyle Ahmet Fakı‟nın damadı olan Nebi‟yi teftiĢ için Sındırgı‟ya götürürlerken, 

yolda mezbûr Nebi bıçakla darb olununca bu olaydan dolayı hapsolunan Sındırgı 

kazası Ġzzeddin karyesindenġahkulu bin Hasan ve Murad Beğ bin Yusuf‟un hapisten 

salıverilmelerinin ne Ģekilde olduğu ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 8-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem-ül-harâm sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (921) (15-24 ġubat 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Karacalar‟dan Dedebalı adlı kiĢinin yanındaki 

bıçağını çıkarıp Hacı Nasûh‟a hücum etmesi, Hacı Nasûh‟un Dedebalı‟nın iki siyah 

katır ile yedi kır katırını alıp mahkemede Yavacı Yûsuf bin Lütfi‟ye teslim etmesi ile 

ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 9-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer sene 922(26 Mart-03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Zeyn-ül-âbidîn‟in Safa‟da su sığır bahâsından on bin 

akçesinin talebi için Safa‟nın zimmetinde olan meblağın ödenmesi için kefîl istemesi 

ve Koca Hızır bin Halil‟in, Safa‟nın borcu olan meblağ için kefil olması ile ilgili 

kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 9-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer sene 922(26 Mart-03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Labseki kasabasından Alî bin Kara Nasûh ve Lütfi bin 

Nasûh subaĢı mahkemeye gelip, bundan önce Labseki‟de bir kiĢinin ölü 

bulunduğunu, o sebepten kırk kiĢiden katil talep olunduğunu, ikisinin bu tarafa katili 

talep etmek için geldiklerini, kasabalarından olan Abd-ur-Rahmân adlı kiĢi ile 

Edremid‟den Hatîb oğlı Seyyid Mustafa ile Manastır yönünden Kaz Tağı‟nı aĢmak 

için giderken karlık yanında sataĢıp zikr olan Abd-ur-Rahmân ile Seyyid Mustafa‟yı 

önder tuttukları o tarafdan gelip köylüye haber verip kadı marifetini aramayasınız 

diye haber verdikleri, o sebepten mürâsele talep ettikleri ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 9-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Zi-l-ka‟de sene 921(07-16 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancak Beği olan Okçu Sinan‟ın mektubu ile 

Ahmed isimli subaĢının bakiyeleri toplamaya Edremid‟e gelmesi ve Hacı Mustafa 

bin Yûsuf‟dan iki bin akçenin kendisine teslim olunması ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 9-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Zi-l-ka‟de sene 921(07-16 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancak Beği olan Okçu Sinan‟ın mektubu ile 

Ahmed isimli subaĢının bakiyeleri toplamaya Edremid‟e gelmesi ve Mustafa bin 

TimurtaĢ‟tan bin seksen akçenin kendisine teslim olunması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 9-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :8 Zi-l-ka‟de sene 921(14 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancak Beği olan Okçu Sinan‟ın mektubu ile 

Ahmed isimli subaĢının bakiyeleri toplamaya Edremid‟e gelmesi ve Edremid 

ihtisâbını tutan Mehmed bin Bekir elinden dört yüz yirmi akçenin kendisine teslim 

olunması ayrıca Sancak Beği cânibinden bahĢ(?) almağa gelen Ġsfendiyar isimli 

gulâma Mehmed bin Bekir elinden üç yüz akçe teslîm olunduğu ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 10-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene 922(25 ġubat-05 

Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hamza bin Ġbrahim Ģer‟i vekâletin sübut bulmasından 

sonra, müvekkilinin Hasan bin Yûnus‟dan Bahadır bin Abdullah incirliği hâsılından 

iki yıllık iki bin ve öküz bahâsından iki yüz doksan akçeyi teslim aldığını ikrar 

etmesi ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 10-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Gurre-i Safer-ül-muzaffer sene 922(06 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Nâib-üĢ-Ģer‟ olan Hacı Sinan bin Yakup‟un, Tabak 

Mustafa bin Ġshak‟ı „eĢini niçin döversin‟ diye uyarması üzerine, Tabak Mustafa‟nın 

Hacı Sinan‟a „köpek ve münafık sensin‟ demesi ve avretine dahi sövmesiyle ilgili 

olarak Ģahit göstererek dava etmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 10-b-1 

Belgenin türü   : ? 

Belgenin tarihi  : ? 

Belgenin özeti/konusu : ? 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 10-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Hamza bin Ali‟nin kefaleti ile ilgili kayıt. 

 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 10-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Safer sene 922(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ali bin Halil‟in kefaleti ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 10-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Hekimzâde mahallesinden Mustafa bin Abdullah‟ın 

kefaleti ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 10-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Safer sene 922(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hazret-i Hüdâvendigâr ulağının bulup getirdiği 

Demür Kır kısrağın sahibi ortaya çıkmayınca yavaya(kaçak) hükm olunması ve zikr 

olunan kısrağın Nâib Mahmûd bin Mustafa‟ya teslim olunması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 10-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Safer sene 922(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Beliler ve Eminlerkaryelerinden Hacı bin Hacı 

Ġbrahim, Süle bin Hızır, Kulfal ve Mûsâ bin Abdullah„ın kefaletleri ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 11-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hüseyin Beğ‟in gulâmı Dâvud bin Abdullah‟ın 

Yukaru Pazar‟ın mukataasının tahvîlinden altı aylığa isabet eden kısmını Neccâr 

Hızır bin Yûsuf elinden toplam üç bin üç yüz elli akçe olarak alması ile ilgili kayıt. 

 

 

 



 

48 
 

Belgenin sayfa numarası : v: 11-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : 15 Muharrem sene 922(19 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremit‟te bulunan Adilzâde değirmenininHamza ve 

Sevindik isimli kiĢilere kiraya verilmesi ve kira Ģartnamesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 11-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :20 evvel-ül-Rebî‟ sene 922(23 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ramazan bin Hasan‟ın kefaleti ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 11-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :17 Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie 

(922) (21 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi livasının eski Sancak Beği olan Sinan Beğ‟in 

azl olundukdan sonra zimmet-borç talebi için îrâd ettiği hükm-i Ģerîf ile Edremid‟e 

gelen Sinan Beğ‟in müvekkili Hüseyin bin Abd-ül-vekîl‟in Kozluca, Zeytunli, Ġnöni, 

Vakf ve Kadı isimli karyeler tımârına mutasarrıf olan Mustafa bin Kuyumcu 

Yûsuf‟dan mukataa hâsılından beĢ bin iki yüz yetmiĢ beĢ akçe alıp kabz etti diye 

ikrârını ve Mustafa‟nın da tasdik etmesini içeren kayıt. 

Belgenin sayfa numarası : v: 11-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene 922 (15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : ġah Bülelli‟nin, eĢi Nebi bin Alî Beğ sağ iken 

kendisine mihr olarak verdiği iki kara sığır ineği, PaĢa karyesinden Nasûh bin 

Süleyman‟a iki yüz altmıĢ akçeye sattığını, Nasûh‟un da bu durumu kabul ettiğini 

bildiren kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 11-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer min Ģuhûr sene 922(26 Mart-03 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġsâ bin Ġnhan‟ın kefaleti ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 12-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (922) (15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Athasan karyesinde, ġahkulu bin Hasan ve Murad 

Beğ bin Yûsuf isimli sipahilerin yanlarında bulunan Nebi‟nin bıçakla darb 

olunduktan sonra ölmesi üzerine ġahkulu ve Murad Beğ‟in hapsolmaları ile ilgili 

kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 12-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Devletlü Beğ‟den Hamza SubaĢı‟ya ulaĢan 

mektuptaki talepleri;  Devletlü Beğ‟in Edremid subaĢısı Hamza‟dan mahpusunda 

olan ġahkulu ve Murad isimli sipâhîleri ve sipâhîlerin aralarında ölmüĢ olan Nebi‟nin 

avretini ve kanını dava eden akrabalarını, adamı Sarrâc Mustafa ile acilen kendisine 

göndermelerini istemesi ve bu davayı bizzat kendisinin teftiĢ etmek istemesi ile ilgili 

kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 12-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene 922(25 ġubat-05 

Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Bazarlu bin Ramazan bundan evvel evi ve eĢyaları 

yakıldığında, evini yakanlardan biri olarak zannettiği Nasûh bin Tufıl‟ı dava etmesi 

fakat sonra Nasûh hakkındaki davasından vazgeçmesi ve Nasûh‟un da Bazarlu 

hakkında davacı olmaması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 12-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene 922(25 ġubat-05 

Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġlyas bin Kara Mehmed‟in Mehmed bin BahĢâyiĢ‟in 

Ġbrahim incirliği demekle meĢhûr incirlikde iĢtirâki olduğunu belirtmesi ancak 

incirliğin, avreti olan Emine‟nin mülkü olduğunu dava etmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 12-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene 922(25 ġubat-05 

Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ramazân bin Kuyumcu Yusuf‟un mahkemeye gelip, 

Tuzla kazasından Mûsâ Fakı‟nın katli husûsunda zanlı olan avretinin esbâblarını 

Mahmûd bin Mustafa‟ya teslim etmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 13-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (922) (25 ġubat-05 Mart 1516) 
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Belgenin özeti/konusu : Bazı kiĢilerin öldürülmesi üzerine katillerinin 

aranması ve Îsâ bin Yûsuf, Ya‟kub bin Kara Ya‟kub ve Hacı Ömer bin Abdullah‟ın 

olayın olduğu esnada Hamza bin Ali‟nin kendileriyle beraber olduğuna dair 

Ģahitlikleri ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 13-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Safer sene 922(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kozluca karyesinin tımarına mutasarrıf olan Mahmud 

isimli sipahinin adamı Carullah isimli kiĢinin zikredilen tımarın dört yüz doksan üç 

akçelik hasılını Timurli bin Mustafa‟dan aldığına dair kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 13-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :- 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed‟in kâğıdında bağdan iki yüz elli akçe hisse 

yazılı olduğuna ancak Yûsuf bin Hamza‟nın kâğıdının bilinmediğine dair kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 13-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :- 

Belgenin özeti/konusu : Memi bin Ali‟nin ihbarıyla Mahmûd bin Ġvaz‟ın dört 

akçelik kuzu etinde altmıĢ dirhem eksik verdiğine dair kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 13-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Safer sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie (922) (Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Zeamet sahibi SubaĢı Hamza bin Abdullah‟ın sene 

isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Safer‟inin tamamı için Kaya bin Bencan ve Mehmed bin Alî 

ellerinden bin iki yüz otuz sekiz akçeyi eksiksiz aldığına dair kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 13-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie 

(922)(26 Mart-03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Manastır karyesi halkından Yûsuf bin Mehmed, 

MenteĢe, Emîr bin Mustafa, Mehmed bin Yûsuf, Mûsâ bin Ġbrahim, Mustafa bin 

Mehmed, Hüseyin bin Hamza, Seydî Alî bin Mustafa, Velî bin Ya‟kub, Hızır bin 

Mehmed, Mehmed bin Ramazân ve Ahmed bin DâniĢmend câni Emir‟in kaynı Pîrî 

adlı kiĢinin 922 senesi Safer‟inin içinde karyelerinde dört gün kendileri ile bile 

sohbet ettiğini söyledikleri ve sonra Ahmed bin DâniĢmend‟in, Pîrî‟nin gelip ondan 

alacaklı olduğu parasını aldığını ve dört gün dört gece onunla olduğunu söylemesi ile 

ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 13-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie 

(922)(26 Mart-03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Engüri kazası Kızıl Beğ mahallesinden Mehmed bin 

Ġbrahim‟in Börekçi Hızır bin Asıkuzı‟nın Ahmed bin Mûsâ isimli oğlanı yedi gün 

gizleyip sonra kardeĢi Mehmed‟e teslim edip haksızlık etmiĢtir diye mahkemede 

ikrarda bulunması üzerine Hızır bin Asıkuzı‟nın „zikr olan oğlanı bu gece gizleyip 

ertesi gün kardeĢim Mehmed‟e teslim ettim‟ demesi, Hızır‟ın zikr olan oğlanı 
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kardeĢine kadının bilgisi olmadan teslim etmesinin kanuna muhalif olduğunun 

belirtilmesi ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 14-a-1  

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  :fî‟s-sâdis-aĢer Rebî-ül-âhır sene rub‟ aĢer ve tis‟a mie 

(16 Rebî-ül-âhır 914 )(14 Ağustos 1508) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancağı Edremid vilayetinde boĢ kalan 

Kozluca karyesi tımarının Hızır‟a tahvîlinden mahlûl olmağın Kütahya Sancağı‟nda 

iki bin beĢ yüz akçelik tımardan azl olan Mahmûd‟a Sultân hazretlerinin emriyle 

verilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 14-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Muharrem‟inin gurresi (01 

Muharrem 922)(05 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Defterdâr ġemsî Çelebi hazretlerinin kaim-makamı 

olan Mevlânâ Ġsâ Fakı bin Mürsel tarafından Ġrcek, Fesen ve Çamluca karyelerine 

tâbi olan tımarların Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl‟e bir yıl vade ile yirmi altı bin 

akçe mukataaya verilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 14-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :28 min Ģehr-i Safer sene 922 (02 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Mahmûd bin Kemal‟in Akbınar Hamamı‟nı Hacı 

Mehmed bin Ali‟ye bir yıl va‟de ile dokuz akçeye bütün haracı ile mukataaya 

vermesi.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 14-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie (921)(06 Ocak-

04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : ġah Balı bin Ali‟nin avreti olan Sare‟yi 921 senesi Zi-

l-hicce ayının üçüncü gününde, Sare‟nin kendisinden nafakasını ve mehrini talep 

etmemesi Ģartıyla, geri dönüĢü olmayan bir talak ile boĢaması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 14-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Yevm-üt-tâsi‟ ve-l-iĢrîn Safer sene 922(29 Safer 

922)(03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremid subaĢısı Hamza bin Abdullah‟ın vekili Solak 

Sinan bin Hızır‟ın, Edremid niyâbetini tutan Mahmûd bin Mustafa elinden sene isnâ 

iĢrîn ve tis‟a mie Safer ayı için iki bin yüz altmıĢ altı akçeyi eksiksiz olarak teslim 

aldığını belirtmesi ve bundan sonra zikr olan niyâbeti baĢka bir kiĢinin beĢ yüz akçe 

artırdığını, zikr olan iĢi kabul edip beĢ yüz akçeden iki yüz elli akçesini teslim 

aldığını bildirmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 14-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Adilzâde mahalle halkı imamı ve ileri gelen halkın, 

Adilzâde‟nin vakıf değirmeni ve bağçesi gelirinden mescid hizmetinden baĢka 

mütevelliye günlük on akçe kaldığını, zikr olan meblağdan vakıf değirmeni ve 

bağçenin hizmeti ve tamiri ve mescidin tamiri için içlerinden câbî 

görevlendirilmesini istemeleri, yoksa mescidin ve vakfın harab olacağını belirtmeleri 

ve taleplerini iletmeleri.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 15-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Alî bin Ġlyas‟ın Hacı Tuğrul mahallesindeki bahçesini 

Mehmed bin Solağa Sultân Selîm Hân devri akçesi ile iki yüz elli akçeye satılması ve 

her ayda dörder akçe ile kiralanması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 15-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Neccar Hızır‟ın beĢ yüz akçeye Mustafa‟dan satın 

aldığı bahçenin, iki yüz akçesini ödemesi ve geriye kalan üç yüz akçeyi de beĢ ay 

vade ile ödeyeceğini belirtmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 15-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 922(04-13 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Neccâr Hızır bin Yusuf‟un Mustafa Kuyumcu 

Yusuf‟a beĢ yüz akçeye sattığı bahçenin parasını aldığını beyan etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 15-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 922(04-13 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ali bin Kulfal‟ın Bölücek karyesindeki Mustafa bin 

Zünnun‟un mutasarrıf olduğu yurdun kendisinin olduğunu, zikr olan Mustafa‟nın 

haksız olarak tasarruf ettiğini belirtmesi, Mustafa‟nın zikr olan yurdu Ali‟den seksen 
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akçeye satın aldığını söylemesi ancak delil gösterememesi üzerine yemin etmesi, zikr 

olan yurdun Ali‟ye verilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 15-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Rebî-ül-evvel 922(04 Nisan-03 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremit kazasına mutasarrıf olan Sinan bin 

Abdullah‟ın ihzarının, muhzır Yusuf bin Abdullah‟a emanet olarak 922 senesi Rebî-

ül-evvel ayının baĢlangıcından bir yıl vade ile verilmesi 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 15-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 922(04-13 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed bin Yusufhan‟ın bahçesini Ali bin Yusuf‟a 

üç yüz elli akçeye satması ve satıĢ bedelini eksiksiz aldığını belirtmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 15-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :21 evvel-ül-Rebî‟ min Ģuhûr sene 922(24 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġsmâîl bin Abdullah‟ın kölesi Biter‟in iki buçuk yılını 

Mustafa bin ġâdi‟ye yedi yüz akçeye satması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (922) (15-24 ġubat 1516) 
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Belgenin özeti/konusu : Sinan bin Ahmed ve Nebi bin Habîb ile Akbınar 

mahallesinden Ġsmâîl bin Abdullah, Hasan bin Gaybî ve Kasab Memed bin Nasûh‟un 

kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (922) (15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Turahan Beğ mahallesinden Hasan bin Turgud, 

Memed bin Hüseyin ve Mehmed bin Solak‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kadı Celal mahallesinden Mehmed bin Ġlyas ve 

Mehmed bin Nasûh‟un kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kemer karyesindeki Bahçe(?) kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Kemer karyesindeki Cami‟nin kefaleti 
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Belgenin sayfa numarası : v: 16-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kemer karyesinden Hacı Musa‟nın kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kemer karyesi Câmi‟-i Ġrzâ‟ kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Câmi‟-i Ġrzâ‟ kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kemer karyesinden Zekeriya‟nın kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 16-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kemer karyesi Câmi‟-i Ġrzâ‟ kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 16-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Lütfi bin Mehem ve Mehmed bin Asıkuzı‟nın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kemer karyesi Yunus mahallesi kefaleti 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Kemer karyesi Okçu Mahmud mahallesi kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Sepetçi karyesinden Veysi bin Halil‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kargalu karyesinden Hüseyin bin Hasan‟ın kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 17-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Küçük Usta kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Mustafa bin Selatin‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mahmûd bin TengrivirmiĢ‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Saru bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hüseyin bin Hızır‟ın kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 17-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hızır bin DaniĢmend‟in kefaleti. 

 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : ġirmerd bin BahĢayiĢ‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 17-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer-ül-muzaffer sene 922(26 Mart-03 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ahmed bin Mustafa‟nın kefaleti.   

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Memed bin Çomaklu‟nun kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : ġadi mahallesinden Neccâr Ġbrahim bin Ġdris‟in 

kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 18-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Edremid TaĢçılar karyesi kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Turnacı karyesinden Hızır bin Kaya ve Yûsuf bin 

Ġbrahim‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(15-

24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Zeytunlu karyesinden Mahmûd bin Ali‟nin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Muharrem-ül haram min Ģuhûr sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Alî bin UĢak‟ın kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 18-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Muharrem sene 922(15-24 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Eski Akçe Yasağı -Velî bin Alî‟nin eski akçe yasağı 

konulduktan sonra bir ayakkabıcıdan aldığı 18 dirhem akçesini Kemer pazarında 

sarraf olan Mahmûd bin Hacı Ahmed‟e gidip yenisiyle değiĢtirmesi fakat belirtilen 

günden sonra elinde eski akçe bulunduğu için yakalanması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Timur bin Tursunca‟nın Câmi-i Kebir mahallesinden 

Balı DerviĢ bin Ali‟ye üç yüz akçeye bir kır beygir sattığını ve satıĢ ücretinden 

seksen akçesini aldığını ve iki yüz yirmi akçe almadan zikredilen bedel üzere Balı‟ya 

sattığı beygiri bağladığı yerden aldığını söylemesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Bakır elinde olan ve Çerci Oğlu diye bilinen yurd 

yerine mutasarrıf iken ölmesi üzerine boĢ kaldığından zikredilen yerin beğliğe hükm 

olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 18-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922(25 

ġubat-05 Mart 1516) 
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Belgenin özeti/konusu : Çerci Oğlu diye bilinen yurd yerinin Ġbrahim bin 

Mehmed‟e tımar sahibi Ahur kethüdası Mustafa Beğ‟in elli akçe tapuya vermesi ve 

zikredilen Ġbrahim‟in alıp kabzetmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Safer-ül-muzaffer min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve 

tis‟a mie(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Rüstem Beğ bin Kâsım Beğ‟in vekili Tuzla kazası 

Behram köyünden Alî Beğ bin Mustafa‟nın, vekili Rüstem‟in Kadı Celâl 

mahallesinden Mehmed bin Tabbağ Murad‟a üç bin beĢ yüz akçeye bir cariye 

sattığını, cariye ücretinden beĢ yüz akçesini aldığını kalan akçesinden iki bin üç yüz 

akçesini at bedelinden yedi yüz akçeyle toplam üç bin akçeyi aldığını beyan etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Safer-ül-muzaffer min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve 

tis‟a mie(06-15 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Yusuf bin Zeynel kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer-ül-muzaffer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ahmed bin Hüseyin kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer-ül-muzaffer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Arab Mübarek bin Abdullah kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 19-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer-ül-muzaffer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed bin Yûsuf kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Derelü ve Ġçbeği köyleri arasında ölü bulunan Yûsuf 

bin Ġlyas‟ın davası için kardeĢi Nasûh‟un Ayasluh (!) kazası AkçeĢehir nahiyesi 

Direbozan karyesinden olduğu ve davanın Ayasluh kazası kadısı naibi Mevlânâ Alî 

bin Ġsmâîl tarafından nakledildiğine dair Hâbil bin Mehmed ve Hızır Balı bin 

YahĢi‟nin Ģahitlik etmeleri.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :17 Evâsıt-ı min Ģehr-i Safer sene 922(22 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Yaycılar karyesi kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :17 Evâsıt-ı min Ģehr-i Safer sene 922(22 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Mehmed kefaleti. 

 

 

 

 



 

66 
 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Ucbeğ karyesi kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 19-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer min Ģuhûr sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġvaz bin Hüseyin‟in Dedebalı bin Ali‟den, 

Dedebalı‟nın evi yakınında olan ağıl yerini yüz otuz akçeye satın alıp seksen akçesini 

teslim ettiğini söylemesi ancak Dedebalı‟nın inkâr etmesi üzerine Ġvaz‟dan Ģahit 

talep olunması, Mustafa bin BahĢî ve Veysî bin Yunus‟un davayı doğrular Ģekilde 

Ģahitlik etmeleri. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 20-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer min Ģuhûr sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Ġlyas‟ın, Kepsud kadısının nâibi ġucâ‟ 

bin Aziz‟in kendisinden kanuna aykırı olarak beĢ bin akçe hükmettiğini ve âmil 

Hamza‟nın da aldığını belirtmesi ve Ģahit göstermesi ve Ģahitliklerin Kepsud kadısına 

yazılması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 20-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ali bin Ġlyas kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 20-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mahmûd bin Yûsuf kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 20-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Bağçalu karyesinden Koçmar bin Yûsuf ve Vukuf 

karyesinden Yûsuf bin Ġshâk kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 20-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Safer min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie 

(922) (16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed bin Mustafa‟nın Edremid bağlı Kırbâki 

mevkiindeki iki çiftlik yeri ve bir değirmenin vakıf evladı olduğunu iddia etmesi, 

Ġbrahim bin Mustafa‟nın inkâr etmesi inkârdan sonra Mehmed‟den delil talep 

olunması, Hacı Mehmed bin Alî ve Kâsım bin Alî‟nin davaya muvâfık Ģahitlik 

etmeleri.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 20-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : ÇeĢnici Kara Resul‟un kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 21-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer min Ģuhûr sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Meryem binti HoĢhun‟un, eĢi olan Hamza bin 

Yusuf‟un gece evden Yusuf bin Abdullah tarafından alınıp götürülerek darp edilmesi 

ve ölmesi üzerine Meryem binti HoĢhun‟un Yusuf bin Abdullah‟ın ya hapsedilmesi 

ya da kefil vermesi ile ilgili talebi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 21-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer min Ģuhûr sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Meryem binti HoĢhun‟un, eĢi olan Hamza bin 

Yusuf‟un Yusuf bin Abdullah tarafından darp edilmesi ve ölmesi üzerine Meryem 

binti HoĢhun‟un Yusuf bin Abdullah‟ın ya hapsedilmesi ya da kefil vermesi ile ilgili 

talebi üzerine, SubaĢı Hamza‟nın Karesi Sancak beğinin ulufecisi olan Yusuf bin 

Abdullah‟ı hapse kadir olmadığını belirtmesi ve kefalet talep edilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 21-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Sakarlar cemâatinden Hüseyin‟in, Bağçelü ve 

Bahadanlu karyeleri halkının evini basıp saldırdıktan sonra koyunlarını ve kendisini 

okla vurup yaraladıkları hususunda Ģikâyetçi olması üzerine Ayazmend kadısının 

gulamı Hamza‟nın Bağçalu karyesine teftiĢe gitmesi, Bağçalu karyesi kethüdası olan 

Ali‟nin eline nacak alarak zikr olan gulamı nacak ile darb etmesi.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 21-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Safer sene 922(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Rum vilayeti Tırhala sancağı Fener kazasında Ali bin 

TurmiĢ ve Eyne Beğ bin Beğ ve Mustafa bin Ġsa‟nın, Mehmed bin BahĢayiĢ‟in bu 

diyarlarda mal tahsiline kendileri ile gitmediğini, zikr olan karyede Mehmed‟in anası 

TurbaĢa binti Saru Turgud‟un kendilerinden oğlu Mehmed‟in talep ettiğini 

söylemeleri, Mehmed‟in ise zikr olan karyede kardeĢi olan Mustafa‟ya al erkek tayı 

hibe ettiğini ve besleyip tımar etmesini ve bu diyarda mal tahsilini kendi iradesi ile 

ona bıraktığını söylemesi ve ellerine hüccet verilmesini istemesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 22-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Ali‟nin, Sakarlar cemâatinden Hüseyin 

Beğ adlı kiĢinin Bağçalu ve Bahadanlu karyesi halkı tarafından rızkı ve eĢyasının 

yağmalanması davası için Ayazmend kadısı gulamı Hamza‟yı zikr olan Bağçalu 

halkından kethüda Ali‟nin kardeĢi Memi‟nin darb ettiğini ancak ağaç ile mi veya 

nacak veya bıçak ile mi darb ettiğini bilmem demesi, Hüseyin yanında versağ bıçağı 

olub ve oku, yayı ve kim olduklarını bilmediği iki hatun kiĢi var olduğunu söylemesi 

ve Hamza‟nın ağaç ile darb ettiğini belirtmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 22-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer sene 922(26 Mart-03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hamza bin Mustafa‟nın Mehmed bin Alaz‟ın ölümü 

sonrasında onun zevcesi olan Teslime bint-i Ali‟ye Mehmed hayatta iken ondan altı 

yüz akçe alacağım vardı bu hususta Ģahitlerim vardır demesi, Teslime‟nin inkâr 

etmesi üzerine Hamza‟dan davasının doğruluğuna delil talep olunması, Mahmûd bin 
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Memi ve Pîrî Derzi bin Alî ve Alî bin Yakub‟un, Hamza‟nın doğruluğuna Ģahitlik 

etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 22-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Alî bin Kulfal‟ın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 22-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet - Vakıf 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer sene 922(26 Mart-03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Feys karyesindeki Kır bağça diye bilinen bahçenin 

vakıf olduğuna hükmedilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 22-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i evvel-ül-Rebî‟ sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie 

(922)(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed bin Solak‟ın, Mustafa bin Taclu Ahmed‟den 

dört yüz akçe alacağı olduğunu Ģer‟i mahkemeye bildirmesi, Mustafa‟nın da bu 

durumu tasdik etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Karacahisar karyesinden Musa bin Hamza‟nın 

kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 23-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i evvel-ül-Rebî‟ isnâ iĢrîn ve tis‟a mie (922) (04-

13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ağacık karyesinden Halîl bin Nezir‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Rebî-ül-evvel sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie (922) 

(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġmam Yusuf Mehmed‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922(04-13 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Kuyumcu Memed bin Yusuf‟un kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı evvel-ül-Rebî sene 922(24-23 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mehmed bin Ġlyas ve Ġlyas bin Yûsuf ve Kara Mustafa 

bin Mehmed‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-b-1 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ģehr-i Rebî-ül-ahir sene semân-aĢere ve tis‟a 

mie(918) (06-14 Temmuz 1512) 
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Belgenin özeti/konusu :Hüdâvendigâr Sancağı, Behram yöresindeki çiftlikte 

avcılık hizmetini yapan Mehmed‟in tembelliği sebebiyle bu iĢin ġaban‟a verilmesiyle 

ilgili hükm-i Ģerîf. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer min Ģuhûr sene 922(26 Mart-03 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mustafa bin Yusuf ve Mehmed bin Ġlyas‟ın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Safer min Ģuhûr sene 922(26 Mart-03 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu :Manastır karyesinden Yusuf bin Mehmed, MenteĢ bin 

Resul ve Musa bin Ġbrahim‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 23-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Ali bin Kulfal‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 24-a-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Ģehr-i Ramazan-ül-mübârek sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie (921) (19 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu : O bölgede bozgunculuk yapanların, adam 

öldürenlerin, hırsızlık yapanların hakkından gelinmesi, dört ayda bir bu konu ile ilgili 
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rapor gönderilmesi, eğer gereken yapılmazsa görevden alınmakla kalınmayacağı, 

fesat çıkaranlara verilecek cezanın sancak beği ve kadılara verileceğine dair Karesi 

sancak beği Hüseyin ve sancak kadılarına gönderilen hükm-i Ģerif.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 25-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Habîb bin Ġlyas‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 25-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Ali‟nin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 25-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie 

(921)(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Tursun bin Ali‟nin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 25-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ahmed bin Hüseyin‟in kefaleti. 

 

 

 



 

74 
 

Belgenin sayfa numarası : v: 25-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed bin Hamza‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 25-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Yusuf bin Seydi Ali‟nin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Nasuh bin Süleyman‟ın kefaleti ve daha sonra 

kefaletten ihraç olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Mehmed‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Alî bin Satı‟nın kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 26-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(921)(16-

25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mahmûd bin Nasuh‟un kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(921)(16-

25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġshak bin Mustafa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Yusuf bin Mehmed‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Ramazan sene 921(09-18 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Arab Ali bin Ramazan‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Koca Ya‟kub bin Ġbrahim‟in kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 26-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Ġskender bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Ramazan sene 921(09-18 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu : ġirmerd bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Ramazan sene 921(09-18 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Yevan bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Ramazan sene 921(09-18 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Ġskender bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 26-b-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Ramazan sene 921(19-28 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Ġshak bin Mustafa‟nın kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 27-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Ramazan-ül-mübarek sene 921(19-28 Ekim 

1515) 

Belgenin özeti/konusu : Ġbrahim bin Bedr‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Ġvaz‟ın kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Hamza bin Küçük‟ün kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Hamza‟nın kefaletinin ihracı. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ramazan-ül-mübarek sene 921(29 Ekim-07 

Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Nebi bin Mestan‟ın kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 27-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ramazan-ül-mübarek sene 921(29 Ekim-07 

Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Alî bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-a-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hızır Balı bin Murâd‟ın kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Nasûh bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Hızır‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Piyade Ali bin Hüseyin‟in kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 27-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Hızır bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Musa bin Bedr‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Ramazan sene 921(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Eyne Veli‟nin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 27-b-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı ġevval-il-mükerrem sene 921(18-27 Kasım 

1515) 

Belgenin özeti/konusu : Tırhala kazasından Piri bin Mustafa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i ġevval sene 921(08-17 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Gelibolu‟da emanet konulan akçe için Hacı Memed 

bin Kuyumcu Yusuf‟un kefaleti ve bahsedilen akçe meselesinin hallolması üzerine, 

Memed bin Nasuh ve Kasab Piri ibn-i Yusuf‟un kefaleti iptal etmeleri.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 28-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i ġevval sene 921(28 Kasım-06 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Ali Balı bin Musa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi :Evâhir-i ġevval sene 921(28 Kasım-06 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Ahmed ve Musa ve Halil bin Musa‟nın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i ġevval sene 921(28 Kasım-06 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Karacalar karyesinden Musa bin Hacı Ġsa‟nın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Yahudi Yusuf bin Davud ile Ali bin Turhan‟ın 

kefaletleri. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i ġevval sene 921(28 Kasım-06 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Kuyumcu Yusuf‟un kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Mahmud‟un kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Mustafa bin Ahmed‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed Çelebi bin BahĢayiĢ‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de min Ģuhûr sene 921(17-26 Aralık 

1515) 

Belgenin özeti/konusu : Mehmed bin Kâğadlu Ahmed‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :17 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de sene 921(23 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Beliler karyesinden Yusuf bin Mehmed‟in kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :17 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de sene 921(23 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Bazarlu ve Hüseyin bin Ramazan‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 28-b-8 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Helvacı Seydi Ali bin Hacı Eyne Beğ‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :17 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de sene 921(23 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Bayram‟ın kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Timur bin Ahmed‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Yusuf bin Musa‟nın kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 29-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi :Evâhir-i Zi-l-ka‟de min Ģuhur sene 921(27 Aralık 1515-05 

Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Nasuh bin Ahi‟nin kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de min Ģuhur sene 921(17-26 Aralık 

1515) 

Belgenin özeti/konusu : Manavgad kazası Karalar karyesindenBalı bin 

Mustafa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Resul bin Mehmed‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Bayramlu bin Halil‟in kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 29-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ahmed bin Musa‟nın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Arab Mahmud bin Tursuni‟nin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :fî yevm 27 Zi-l-ka‟de sene 921(02 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġmran bin Osman‟ın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :fî yevm 27 Zi-l-ka‟de sene 921(02 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Adil mahallesinden Hamza bin Yusuf‟un kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 29-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Davud bin Eyne Beğ‟in kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Câmi‟-ül Kebîr‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Adil mahallesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Akbınar mahallesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Câmi‟-i Evsat mahallesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Tuğrul mahallesinin kefaleti 
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Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de min Ģuhur sene 921(27 Aralık 

1515-05 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kadı Celal Mahallesi ve Bergama kazası Atmaca 

Mahallesinden Davud bin Hızır‟ın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de min Ģuhur sene 921(27 Aralık 

1515-05 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Çan kazasındanMustafa bin Ahmed‟in kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-a-8 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de min Ģuhur sene 921(27 Aralık 

1515-05 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kepsud kazası Kalburcu karyesindenCa‟fer bin 

Hamza‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Boyacı Mustafa bin Mehmed‟in kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :  Kadı karyesinden bazı kiĢilerin kefaleti 
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Belgenin sayfa numarası : v: 30-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Kadı karyesinden BahĢi bin Yusuf‟un kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : BahĢi bin Talcı‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Musa bin Çakır‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 30-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Zekeriyya mahallesinden Hasan bin Mustafa‟nın 

kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Mustafa bin Yusuf‟un kefaleti.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 31-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Çorak karyesi kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Tabbağ Ali bin Mustafa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Viran karyesi kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Bahadanlu karyesi kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mehmed bin Hacı Mustafa‟nın kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 
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Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Musa bin Mustafa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mustafa bin Hacı Ġsa ve ġa‟bân bin Hacı Ġsâ ve 

Mustafa bin Mehmed ve Süleyman bin Hızır ve Süleyman bin Hasan‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hasan ve Ġlyas ve Ahmed ve Hacı Ġsâ ve Ġbrahim bin 

Hacı Ġsa ve Balaban bin Abdullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Resul bin Hüseyin‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ġvaz bin Ahmed‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 31-b-7 

Belgenin türü   : Hüccet 
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Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Vukuf karyesi kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Arap taifesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Çıkrıkçı karyesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Çıkrıkçı karyesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ali bin Devlethan‟ın kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ramazan bin Yusuf‟un kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 32-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Frenk karyesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-a-7 

Belgenin türü  : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(16-25 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kuruçay karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(16-25 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ġmam (…?...) bin Ġbrahim‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Araplar taifesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hisar karyesinin kefaleti 
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Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921(17-26 Aralık 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hasan bin Mustafa‟nın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Yumruklu karyesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Sarnıc karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Çınarlu karyesinin kefaleti. 

 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 32-b-8 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hanaylu karyesinin kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 33-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hanaylu karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Karacalar karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Halidler karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(16-25 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Eyüb Sofi karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Resul bin Mustafa‟nın kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 33-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Dereviran karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Karacahisar karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Karlı karyesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Çuka karyesinin kefaleti 

 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hüseyin Hacı Ġvaz ve Mûsâ ve Gök Alî ve Alî ve 

Karaoğlan ve Mustafa‟nın kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 33-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kuruçay karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 33-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi : Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :ġehr-i kebir karyesinden Memi bin Hamza‟nın 

kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie (921) 

(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ahmed bin Ġlyas‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Kara Geyiklü karyesinin kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Mehmed bin Ġlyas ve Hacı Resul bin Dâvud ve 

Nasûh bin Osman‟ın kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 34-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(921)(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :ġabcı karyesinden Mustafa bin Hacı Hüseyin ve Nebi 

bin Mustafa‟nın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (921) (16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :EĢkiviran karyesinden Hacı Hamza bin Ramazan ve 

Hamza bin Abdullah ve Mustafa bin Ġbrahim‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Rebî-ül-evvel sene 922(14-23 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Yunus bin Ali‟nin kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Köylüce karyesinin kefaleti 
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Belgenin sayfa numarası : v: 34-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ahmed bin Ġlyas‟ın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921(16-25 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ala-ed-din bin Kasım‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hice sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kadı karyesinden Piri bin Halil‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mustafa bin Mehmed‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 34-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Eymir karyesinin kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 35-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i (…?...) sene 921(26 Ocak-04 ġubat ? 1516) 

Belgenin özeti/konusu :(…?...) bin Osman‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kuruçay karyesinden Süleyman bin Veliyy-üd-din‟in 

kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hasan bin Resul‟un kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kuruçay karyesinden Ömer bin Hüseyin‟in kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kuruçay karyesinden Halil bin Bayezid‟in kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 35-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Tuğrul mahallesinden Mustafa bin (…?...)‟nin 

kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-a-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Nasuh bin Ahi Mustafa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kefalet kelimesi haricindeki isimler okunamamıĢtır. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ramazan bin Kuyumcu Yusuf‟un kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Mustafa bin Kuyumcu Yusuf‟un kefaleti.    
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Belgenin sayfa numarası : v: 35-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921(26 Ocak-04 

ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Minkar Mehmed bin Mustafa‟nın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Gurre-i Muharrem-ül-haram sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie (922)(05 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Borazlu karyesinden Nasuh bin Mehmed‟in kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 35-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Gulam Haydar bin Abdullah‟ın kefaleti.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 36-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Kesik Mehmed‟in kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 36-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ġbn-i Hacı Ali karyesinin kefaleti. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 36-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ġbn-i Hacı Ali karyesinin kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 36-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Saka karyesinin kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 36-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :ÇaĢtacı Balı bin Fazlullah‟ın kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 36-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hayr-ed-din bin Hacı Hasan‟ın kefaleti. 

 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 36-b-1 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  : Yevm-üt-tâsi‟ ve-l-iĢrîn Receb-ül-mürecceb sene ihdâ 

iĢrîn ve tis‟a mie (921) (06 Kasım 1515) 
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Belgenin özeti/konusu :Karesi Sancağı Manyas nahiyesindeki Ġbrahim 

tımarının Kemah yoklamasında bulunmaması sebebiyle O‟ndan alınıp Sultan Musa 

adamlarından Süleyman‟a verilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 36-b-2 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  :8 Ģehr-i Rebî-ül-âhır (…?...) sene 921(22 Mayıs 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Eskiden Kayseri Sancağı‟nın Beyi olan Hacı Kemal 

Bey‟in oğlu olan Cafer‟e, babasının ölümü sonrasında, Karesi Sancağı‟ndaki 

Ayazmend ve Edremid nahiyelerinden ve Athasan karyesinden tımar verilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 37-a-1 

Belgenin türü   : NiĢan 

Belgenin tarihi  :Evâil-ü ġa‟bân-ül-muazzam sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(921) (10-19 Eylül 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Edremit kazası ġeyhler deresinde Musa Baba diye 

bilinen çiftliğe, Mûsâ Baba evladının ve neslinin vakfiyyet üzere mutasarrıf 

kılınması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 37-a-2 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  : Yevm-üt-tâsi‟ Ģehr-i Receb-ül-mürecceb min Ģuhûr 

sene ihdâ ve iĢrîn ve tis‟a mie(921) (19 Ağustos 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Kızılcatuzla kadısı ve emini tarafından, Ocak kadısı ve 

emini kararına uyulmadan ve marifetli kiĢi midir bakılmadan tuz bekçilerinin baĢka 

kadılar tarafından belirlendiği ile ilgili PadiĢah katına gönderilen mektup üzerine 

gönderilen, Ocak kadısı ve emini kararı olmadan, marifetli bir kiĢi midir değil midir 

bakılmadan tuz bekçisi görevlendirilmemesi ile ilgili hüküm.  

 



 

103 
 

Belgenin sayfa numarası : v: 37-b-1 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi : Yevm-üt-tâsi‟ ve-l-iĢrîn Receb-ül-mürecceb sene 921(19 

Ağustos 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Karesi Sancağı‟nda Edremid nahiyesindeki Kargu ve 

Kızıklu tımarının, sefere gelmediği için elinden alınan Mustafa‟ya geri verilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 37-b-2 

Belgenin türü   : NiĢan 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Ramazan –ül-mübarek sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(921) (09-18 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Saru Ahmed PaĢa‟nın Bergama kazasında olan vakfına 

Cabi olan Hamza‟nın hizmette ihmali olduğu gerekçesiyle yerine Musa‟nın Cabi 

olarak görevlendirilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 38-a-1 

Belgenin türü   : NiĢan 

Belgenin tarihi  :Yevm-üs-sâmin Ģehr-i Rebî-ül-ahır sene 921(08 Rebî-

ül-ahır 921) (22 Mayıs 1515) 

Belgenin özeti/konusu :AtmacıbaĢı Ali oğlu Mehmed‟e SubaĢılık verilmesi. 

Zeamet olarak verilen yerlerin listesi ve hasılı. 

 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 38-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Ģehr-i ġevval-il-mükerrem sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie(921) (08-17 Kasım 1515) 
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Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancağı beyine, Sancak kadılarına, iskele 

eminlerine gönderilen ve tüccar olsun esîrci olsun Arap olsun, Acem olsun, Türk 

olsun katiyetle hiçbir ferdin ticaret sebebiyle ya da Hacca gitmek sebebiyle de olsa 

hiçbir Ģekilde Acem ve Arap diyarına salıverilmemesi ile ilgili hüküm. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 39-a-1 

Belgenin türü   : Mürasele 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Nebi‟nin kayın atası Ahmed Fakı‟nın gereğini 

yapmaması üzerine, Sındırgı kazası müvellâ‟sı(Bir kazâda vâki bazı muayyen 

davaları o kazâ hâkiminin görmesine mahzur veya mani bulunduğu surette yalnız 

mezkûr davaları dinlemek ve neticelendirmek üzere tayin olunan hâkim) Mevlana 

Ahmed‟in Edremid ve Ayazmend ve Bergama ve Tarhala kadılarına, Nebi ve kardeĢi 

Mehmed ebna Ali ve Ġbrahim isimli kiĢilere hırsızlık suçlaması sebebiyle teftiĢte 

bulunulması ile ilgili gönderdiği hüccet.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 39-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Sındırgı kadısı olan Ahmed mürâselesiyle hırsızlık 

suçlaması nedeniyle teftiĢ edilmesi istenen Ahmed Fakih‟in damadı Nebi‟nin, 

Ahmed Fakı, Murad ve ġahkulu‟nun yanlarında yaralanması üzerine, Nebi‟nin elinde 

olan yedi tane tavla makremenin nâib olan Mahmud bin Mustafa‟ya emanet 

verilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 39-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Zi-l-ka‟de min Ģuhûr sene 921(17-26 Aralık 

1515) 
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Belgenin özeti/konusu : Mahmud bin Abdullah‟ın Edremit niyabetinin(kadı 

vekilliğinin) h. 921 senesi ġevval‟inden itibaren bir aylık iki bin üç yüz elli beĢ 

akçeye Mustafa bin Musa elinden alıp kabz ettiğini bildirmesi ve bu durumun sicile 

kaydedilmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 39-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : TaĢlı Tuz olayı. Edremid tuz memuru olan Hacı 

Nasuh‟a Kemer karyesindeki mahzende olan üç bölük tuzdan iki bölüğü olan yüz 

seksen sekiz külek tuz Hacı Nasuh‟a teslim olundu. Kalan bir bölük tuz, taĢ ve katran 

ve toprak ile kaplı olduğundan Edremit tuz memuru tarafından kabul olunmayıp 

durum Saray‟a(Edirne) arz olundu. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 40-a-1 

Belgenin türü   : Ma‟rûz 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı ġa‟bân-ül-muazzam sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(921) (20-29 Eylül 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Mustafa adlı kiĢinin, Yusuf adlı kiĢinin yoldaĢlarıyla 

tarlasını basıp iki barmağını yaralayıp kendisine zulmettiklerini Saray‟a arz edip 

bildirmesi üzerine Edirne sarayından gelen emir. Buna göre mahkemece durum 

görüldü ise sonucun, yok dava görülmedi ise durumun teftiĢ edilip Ģeriata ve örfe 

göre gereğinin yapılması ve sonucun Davud subaĢıyla Saray‟a bildirilmesi emri. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 40-a-2 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Yevm-üs-sâdis ve-l-iĢrîn Ģehr-ü-Ramazan-ül-mübarek 

min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(26 Ramazan 921) (03 Kasım 1515) 
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Belgenin özeti/konusu : Saray‟dan Midilli Sancak Bey‟ine ve Edremit ve 

Midilli kadılarına gönderilen emir. Buna göre; Saray için zeytin, turunç ve peynir 

ihtiyacı oluĢtuğundan, gayet iyilerinden sekiz varil zeytin ve otuz sepet turunç ve elli 

tekerlek peynir -yirmisi lor olacak- geçerli fiyat üzerinden satın alınıp acilen gemiyle 

saray‟a gönderilecek. Bedeli has gelirinden karĢılanıp deftere kaydedilecek, 

muhasebe zamanı arz edilecek.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 40-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Yevm-ül-hâmis aĢer Ģehr-i Receb-ül-mürecceb min 

Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(921) (25 Ağustos 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Saray‟dan Karesi Sancağı kadılarına gönderilen emir. 

Karesi‟de olan sipahilerin, Beylerbeyi tarafından yoklaması yapılmıĢ olup, 

yoklamada bulunmayan kiĢilerin kanun üzere birer yıllık gelirlerine el konulması için 

müfettiĢ gönderilmiĢtir. Bazı sipahilerin sefere gitmeyip seferde bulunan 

akrabalarının onların yerine baĢka kiĢiler gösterip yoklama defterine kaydettirdikleri 

görülmüĢ. Bunlar gibi sipahilerin de birer yıllık gelirlerine kanun üzere el konulması, 

Yayalar ve müsellemler arasında hizmete varmamıĢlar var ise onların da birer yıllık 

gelirlerine el konulması hakkındaki emir.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 41-a-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ģehr-i ġevvâl-il-mükerrem sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie(921) (28 Kasım-06 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancak Bey‟ine PadiĢah tarafından gönderilen, 

çıkılacak sefer için(Safevi seferi-Çaldıran), Sancağa bağlı alay beyi, subaĢılar ve 

çeribaĢılarının ve sâyir sipahilerin cebeleri ve cebelüleri, harp aletleri ve kıyafetleri 

bilcümle silahını hazırlayıp Nevruz günü hazır bulunmaları -ki sefere çıkılacağı 

zaman Nevruz günü toplanılırdı-, bu defa Sultanın bizzat kendisinin askeri 

yoklayacağı, eksiği olanların cezalandırılacağı, kesinlikle özür ve bahanenin kabul 

olmayacağının belirtildiği ilgili hükm-i Ģerif. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 41-a-2 

Belgenin türü   : Tezkire 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Kazasker‟‟in Bolu‟da görevlendirilecek kiĢiler için 

Karesi Sancağı kadılarına gönderdiği tezkire. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 41-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı ġevvâl sene 921(18-27 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Henüz dirlik tasarruf etmeyen sipahi oğlanlarından, 

azledilmiĢ sipahilerden ve sâyir kılıççı ile dirlik talep eden yararlı yiğitlerden, 

Kütahya ve Karahisar yaylaklarına çıkan Yörük tâifesinden, kendisi ve atı yararlı, 

harp etmeyi bilen ve güçlü-dayanıklı beĢ yüz yiğit kiĢinin tedarik edilip ġevval 

ayının sonuna kadar Diyarbekir Beylerbeyi Mehmed‟e gönderilip yetiĢtirilmesi, 

ulufelerinin deftere kaydedilmesi ile ilgili hükm-i Ģerif.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 42-a-1 

Belgenin türü   : Hüküm 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :Himaye olunan elli nefer kiĢinin kendisi, atı iĢe yarar, 

harbe dayanıklı kiĢi ise rızam yoktur dese bile gönderilmesi, inat edenlerin 

haklarından gelinmesinin gerektiğinin belirtildiği kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 42-a-2 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Ģehr-i ġevvâl-il-mükerrem sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie(921) (28 Kasım-06 Aralık 1515) 
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Belgenin özeti/konusu :Edremit‟te dört bin üç yüz yirmi akçe tımara tasarruf 

eyleyen Sultan Korkud adamlarından Abdullah oğlu Mustafa‟nın yoklama defterinde 

ismi bulunmadı diye sehven tımarı alınmıĢ, yoklama defterleri PadiĢah katında 

incelenmiĢ, zikredilen kiĢinin tımarı baĢlangıç tarihinden geri elinde olan eski beratı 

ile tımarını tasarruf ettirilmesine, o vakitten beri vaki olan gelirlerin eksiksiz 

kendisine verilmesine dair verilmiĢ emir. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 42-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Ģehr-i ġevvâl-il-mükerrem sene 921(08-17 

Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Bergama kadısı baĢkente mektup gönderip, Eyne Beğ 

ve Eynesi(?) adlı kimselerin Sultan Murad vakıf hanelerinden olup, vergilerinin 

vakfa alına geldiği ve defter-i pâdiĢâhide dahi vakfa kayıtlı-bağlı olduklarını 

bildirmiĢ, PadiĢah katından verilen cevapta ise zikredilen kiĢilerin defter-i pâdiĢâhide 

yazılı olduğunun belirtildiği ve kanun gereği hareket edilmesi gerektiği ile ilgili emir. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 42-b-2 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Ģehr-i Ramazan-ül-mübârek sene ihdâ iĢrîn 

ve tis‟a mie(921)(29 Ekim-07 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :ġahinciler baĢı Musa‟nın, avcıların hassa-i hümayunda 

yer alan av yerlerine tuzaklar kurduklarını PadiĢah‟a bildirmesi üzerine, PadiĢah‟ın 

Anadolu kadılarına, o yerlerdeki avcılara mukayyed olmalarını emrettiği hükm-i 

hümayun. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 43-a-1 

Belgenin türü   : NiĢan 

Belgenin tarihi  : - 



 

109 
 

Belgenin özeti/konusu :Eskiden Karesi‟de mutasarrıf olan Okçu Sinan 

tahvîlinde mutasarrıf olan subaĢı Mahmud bin Abdullah, Edremid‟de Kuyumcu 

Yûsuf oğlanları Memi ve Hacı Mustafa‟ya Kozluca ve Zeytunli ve Ġnöni ve Sarnıc 

isimli köylerin gelirini mukataaya veren Sancak beyinin defterinin sureti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 43-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancağı Beği Hüseyin‟e, Sancağa bağlı alay 

beyleri, subaĢıları ve çeribaĢılarıyla vesayir sipahileriyle ve kendü halkıyla, 

silahlarıyla hazır olasınız diye gelen emirden sonra, sefer-i hümayuna katılmak için 

Mart gelirlerini toplayıp Nevruz günü KırĢehir‟de Anadolu Beylerbeyi Zeynel‟in 

yanında olmaları ile ilgili gelen emir. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 44-a-1 

Belgenin türü   : NiĢan 

Belgenin tarihi  :19 ġevvâl sene 921(26 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Karesi Sancağı‟nda Edremid kazasındaki on altı bin 

iki yüz doksan üç akçelik tımarın, on iki bin iki yüz doksan üç akçeliğinin Karesi 

Sancağı Beği Okçu Yusuf tahvîlinden mahlûl olan Yusuf isimli kimseye verilmesi, 

geriye kalan dört bin akçelik hissenin Solak Ġskender oğlu Mehmed‟e verilmesi ile 

ilgili niĢan. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 44-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  : El-yevm-üs-sâmin ve-l-iĢrîn Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 

ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(28 Zi-l-hicce 921) (02 ġubat 1516) 

 



 

110 
 

Belgenin özeti/konusu : Sefer-i hümayun için ordunun ihtiyaç duyacağı 

erzakın temini hususunda, Edremid ve Ayazmend kadılarına gönderilmiĢ, o bölgeden 

istenen erzakın Nevruz gününde eksiksiz olarak Hızır adlı kiĢiye teslim edilmesinin 

istendiği, aksi halde cezalandırılacaklarının bildirildiği hükm-i Ģerif. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 45-a-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :El-yevm et-tâsi‟ aĢer Ģehr-i ġevvâl-il-mükerrem sene 

ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(19 ġevvâl 921) (26 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Bursa, Mihaliç, Gediz, Kızılcatuzla, Tırhala, TaĢ ili, 

Bergama, Kepsut, Gönen, Biga ve Karesi sancağı kadılarına gönderilmiĢ, eski akçe 

yasağı ile ilgili hükm-i Ģerif. Eski akçelerin yeni akçelerle nasıl değiĢtirileceği, 

değiĢtirmeyenlere ne gibi muamelelerde bulunulacağı açıklanıyor.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 45-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem-ül haram min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn 

ve tis‟a mie(921) (15-24 ġubat 1515) 

Belgenin özeti/konusu : PadiĢah‟ın çıkacağı sefer(Safevi - Çaldıran) için 

Karesi Sancağı beyi Hüseyin‟e gönderdiği, kendi askeri ve sancağına bağlı alay 

beyinin, subaĢıların, çeribaĢılarının ve sâyir sipahilerin askerleriyle ve bilcümle 

silahıyla hemen çıkıp Nevruz günü KırĢehir‟de Anadolu Beğlerbeği yanında 

bulunmaları, kendisinin bizzat yoklama yapacağı, orada hazır bulunmayanların 

cezalandırılacağı ile ilgili hükm-i Ģerif. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 46-a-1 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  : AĢer cemâzîn Cemâzi-yel-âhir sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(921) (22 Temmuz 1515) 
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Belgenin özeti/konusu :Çaldıran seferi esnasında yapılan Kemah 

yoklamasında bulunmayan Mustafa‟nın tımar hissesine el konulması ile ilgili berat. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 46-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Gurre-i âhir-ül-rebîun sene 922(04 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Tuğrul mahallesinden Ramazan bin Hamza‟nın 

kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 46-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :15 min Ģehr-i Ramazan-ül-mübarek sene 921(23 Ekim 

1515) 

Belgenin özeti/konusu :Gurme köyünden Ehl-üd-dîn bin Mehmed, bir 

Yuvakonar bir öküz boz (…?...) mahkemede Yuvacı Emin Yusuf bin Lütfi‟ye teslim 

etmiĢ, korunması için günlük bir akçe bedel takdir olunmuĢtur.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 46-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :14 min Ģehr-i Ramazan min Ģuhûr sene 921(22 Ekim 

1515) 

Belgenin özeti/konusu : Edremid‟de maktul olan Sâre Hâtûn oğlı Mehmed ġah 

Çelebi‟nin, Kadı Celâl mahallesinden Derzi Lütfi bin Nasûh‟da olan emanetlerinin 

Lütfi tarafından beyt-ül-mâl emîni Yûsuf bin Lütfi‟ye teslim edilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 46-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Ramazan sene 921(19-28 Ekim 1515) 
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Belgenin özeti/konusu : Acemler sürgünündeki Ġnebeğ tekiyyesine mutsarrıf 

olan Beyt-ül-mâl âmili Tepeli Mahmud bin Hızır‟ın, Nazlı Mahmud‟a bazı eĢyaları 

emanet olarak verdiğini belirtmesi, Mustafa Bin Nazlı‟nın, Nazlı Mahmud o eĢyaları 

yüz yirmi akçeye satın almıĢtır demesi, amil Mahmud‟un inkâr etmesi, bunun üzerine 

Ģahit talep olunması, Ģahitlerin bilmiyoruz demeleri üzerine zikr olan eĢyaların amil 

Mahmud‟a teslim olunması ile ilgili kayıt. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-a-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  :19 min Ģehr-i Ramazan (…?…)(27 Ekim 1515 ?) 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :27 min Ģehr-i Ramazan sene 921(04 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Çan kazası Bahadırlu karyesinden Yusuf bin Veli‟nin 

kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :20 min Ģehr-i Ramazan-ül-mübarek min Ģuhûr sene 

921(28 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Tekeviran karyesinden Hasan bin Veli, Ġskender adlı 

köleyi sahibinin yanından kaçmıĢtır diye tutup mahkemede amil Kuyumcu Hüseyin‟e 

teslim etmiĢ, kölenin korunması için günlük iki akçe takdir olunmuĢtur.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 
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Belgenin tarihi  :25 Ramazan-ül-mübarek sene 921(02 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : v: 47-a-3‟de bahsedilen kölenin sahibi benimdir diyen 

Hızır bin Veli‟den Ģahit istenmesi, Ali bin Mustafa ve Veled bin Baki‟nin Ģahitlik 

etmesi, bunun üzerine kölenin sahibine teslim olunması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :22 min Ģehr-i Ramazan-ül-mübarek min Ģuhûr sene 

921(30 Ekim 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Kemer karyesi Cami mahallesinden Hızır bin 

Mustafa‟nın, Hasan bin Abdullah adlı köleyi kaçaktır diye tutup, mahkemede, Sultan 

Murad Han câbîsi Karagöz bin Abdullah‟a teslim etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-a-6 

Belgenin türü  : Hüccet 

Belgenin tarihi  :23 min Ģehr-i Ramazan-ül-mübarek sene 921(31 Ekim 

1515) 

Belgenin özeti/konusu :Ucbeğ karyesinden Karagöz oğlu Mustafa bir diĢi 

danayı kaçaktır diye tutup, mahkemede, Yusuf bin Lütfi‟ye teslim etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-a-7 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :27 min Ģehr-i Ramazan sene 921(04 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Yunus bin Ġlyas ve Mustafa bin Halil‟in v: 47-a-6‟da 

bahsedilen diĢi dananın kudurup öldüğü hakkında Ģahitlik etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 
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Belgenin tarihi  :26 min Ģehr-i Ramazan sene 921(03 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Hasan bin Abdullah isimli kaçak kölenin elindekilerle 

birlikte tutulup mahkemede yavacı emîni Yusuf bin Lütfi‟ye teslim edilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :29 Ramazan-ül-mübârek sene 921(06 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : v: 47-b-1‟de zikredilen kölenin elindekilerle birlikte 

sahibinin vekili olan Ali bin Mustafa‟ya, Mehmed bin Hacı Hasan ve Mehmed bin 

Yusuf‟un Ģahitliği ile teslim edilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :30 Ramazan-ül-mübârek min Ģuhûr sene 921(07 

Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Mahmud bin Halil elinden yedi arĢın ak penbe 

bezin Bet-ül-mâl emini Yusuf bin Lütfi‟ye mahkemede teslim olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :30 Ramazan-ül-mübârek min Ģuhûr sene 921(07 

Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Yusuf bin Mustafa ve Receb bin Ali ve BahĢi bin 

Davud‟un kefaleti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 47-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :7 ġevvâl-il-mükerrem sene 921(14 Kasım 1515) 
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Belgenin özeti/konusu :Beyt-ül-mâl emini Yusuf‟a Tavud bin Abdullah 

elinden mahkemede verilen bir torunun açık artırma ile altmıĢ dokuz akçeye 

satılması harcından sonra kalan meblağın 27 akçe olduğunun deftere kaydedilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-a-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi :ġevvâl-il-mükerrem sene 921(08 Kasım-06 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :8 âhir-ül-rebi‟ sene 922(11 mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Zikr olan(muhtemelen v: 48-a-1) çukanın sahibinin 

Hamza bin Abdullah olduğunun Lütfi bin Mustafa ve Ali bin Mehmed‟in Ģahitliğiyle 

sabit olması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :9 min Ģehr-i ġevvâl sene 921(16 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Çamluca karyesinden Ömer bin Mehmed‟in bir siyah 

su sığırını tutup mahkemede Ahmed bin Yahya‟ya teslim etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :23 min Zi-l-ka‟de sene 921(29 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : v: 48-a-3‟de zikredilen su sığırının sahibinin Mehmed 

Çelebi bin BahĢayiĢ Hamza Beğ bin Mehmed Beğ ve Mehmed Beğ bin Saru‟nun 

Ģahitliği ile bilinmesi. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 48-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :16 min Ģehr-i ġevvâl min Ģuhûr sene 921(23 Kasım 

1515) 

Belgenin özeti/konusu :Ahmed bin Ali‟nin, Abdullah isimli köleyi tutup 

Yavacı Yusuf bin Lütfi‟ye teslim etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-a-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı ġevvâl-il-mükerrem sene 921(18-27 Kasım 

1515) 

Belgenin özeti/konusu : v: 48-a-5‟de bahsedilen kölenin sahibi benim diyen 

Hamza bin Hüseyin‟den Ģahit istenmesi, (…?...) Fakı bin Mürsel ve Hüseyin bin 

Ali‟nin Ģahitlikleriyle kendisine teslim olunması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  :Yevm-el hâdi ve-l-iĢrîn min Ģehr-i ġevvâl sene 921(21 

ġevvâl 921)(28 Kasım 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :27 ġevvâl sene 921(04 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Karaçalar karyesinden Ġskender bin Abdullah‟ın bir 

gök öküzü tutup, Yavacı Ahmed‟e teslim etmesi. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 48-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :3 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de sene 921(09 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Frenk karyesinden Mustafa bin Yusuf‟un bir siyah 

karasığır ineğini kaçaktır diye tutup mahkemede defterdar emini Ahmed bin 

Yahya‟ya teslim etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :3 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de sene 921(09 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Frenk karyesinden Mustafa bin Yusuf‟un bir konur 

karasığır boğasını kaçaktır diye tutup mahkemede Ahmed bin Yahya‟ya teslim 

etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 48-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :3 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de sene 921(09 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Frenk karyesinden Mustafa bin Yusuf‟un bir gök 

karasığır ineğini kaçaktır diye tutup mahkemede Ahmed bin Yahya‟ya teslim etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :5 Evâil-i Zi-l-ka‟de sene 921(11 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Ali karyesinden Ramazan bin Hasan‟ın bir siyah 

at ile tayını kaçaktır diye mahkemede amil Hüseyin bin Ömer‟e teslim etmesi. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 49-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :8 yevm-i Zi-l-ka‟de sene 921(14 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Câmi‟-i kebîr mahallesinden Hasan bin Veysi elinden 

bir siyah kölenin beyt-ül-mâl emini Yusuf bin Lütfi‟ye teslim olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : v: 49-a-2‟de zikredilen kölenin, sahibi Ġlyas bin 

Hüseyin‟in kardeĢi olan Hamza‟ya teslim olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :13 Zi-l-ka‟de sene 921(19 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Ali karyesinden Musa bin Elvan elinden bir 

kısrağın vakıf amili Kuyumcu Hüseyin‟e teslim olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-a-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :13 Zi-l-ka‟de sene 921(19 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : v: 49-a-4‟de zikredilen kısrağın, sahibi olan Çingene 

taifesinden Ġlyas bin Yunus‟a, Lütfi bin Mehem ve Emin bin Mustafa‟nın Ģahitlikleri 

ile teslim olunması. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 49-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  :18 Zi-l-ka‟de sene 921(24 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :22 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de min Ģuhûr sene 921(28 Aralık 

1515) 

Belgenin özeti/konusu :Ömer isimli bir kiĢinin, bir erkek sağ kulağı delik 

karasığır danayı tutup mahkemede defterdar amili olan Ahmed bin Yahya‟ya teslim 

etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :5 Evâil-i Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(921)(10 

Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :ġeyhler karyesinden Ġlyas bin Hamza elinden bir diĢi 

su sığırının beyt-ül mâl emini Yusuf Lütfi‟ye teslim edilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-hicce sene 921(26 Ocak-04 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : v: 49-b-3‟de zikredilen su sığırının sahibi Havran-ı 

kebir‟den Ġdris bin Veysi‟ye, Seyyid Mehmed bin Osman ve Lütfi bin Mehem‟in 

Ģahitliği ile teslim olunması. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 49-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :5 Zi-l-hicce sene 921(10 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Zeytinli karyesinden Bekir bin Habib elinden bir 

karasığır diĢi düvenini beyt-ül mâl amili Mahmud bin Hızır‟a teslim olunması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 49-b-6 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :5 Zi-l-hicce sene 921(10 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : v: 49-b-5‟de zikredilen su sığır düvenin, sahibi olan 

Toğancılar cemaatinden Mustafa bin Yusuf Han‟a, Ali bin Bekir ve Yusuf Han bin 

Mehmed Ģahitliği ile teslim olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 50-a-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 50-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem sene 922(05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : v: 50-a-1 okunamadığı için muhtemelen orada 

zikredilenin helak olduğuna dair, Turgud bin BahĢayiĢ ve Kabasakal Ali bin 

Abdullah ve Serrac Mustafa bin Hacı Yakub‟un Ģahitliği ile ilgili kayıt. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 50-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :9 Zi-l-hicce sene 921(14 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Çoğa karyesinden Yusuf bin Hasan elinden bir atın 

beyt-ül mâl emini Yusuf‟a teslim olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 50-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :9 Zi-l-hicce sene 921(14 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Yunus bin Ali elinden iki gök erkek tosunun beyt-ül 

mâl defterdar amili Ahmed bin Yahya‟ya teslim olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 50-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Zi-l-hicce sene 921(06-15 Ocak 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 50-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : El-yevm-üt-tasi‟ ve-l-iĢrîn Safer-ül-muzaffer sene 

922(29 Safer 922)(03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Sahibi Kaz dağında ölü bulunan bir siyah katırın, 

Kuzıçay karyesinden Resul isimli kiĢi elinden, beyt-ül mâl‟e Ahmed bin Abdullah‟a 

teslim olunması. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 50-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :14 Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 922(17 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Kabakcı Hüseyin bin Ömer‟in mahkemeye gelerek, 

Havran-ı kebir karyesi yakınlarında bulunan iki atın tutularak kendisine teslim 

olunduğunu söylemesi ve O‟nun talebiyle hayvanlara bakma karĢılığı kendisine 

günlük ikiĢer akçenin verilmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 50-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : 22 evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene 922(25 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : v: 50-b-3‟de zikredilen atın sahibinin Tuzla kazası 

Balya karyesinden Mehmed bin Ali‟nin olduğuna Mehmed bin Nasuh ve Ġsa bin 

Halil‟in Ģahitlikleriyle sabit olması üzerine zikr olan atın çalındığının anlaĢılması ve 

kimseye satılmaması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 50-b-5 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : 22 evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene 922(25 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : v: 50-b-3‟de zikredilen attan bahsedilmektedir. Ancak 

tam olarak okunamamıĢtır. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 51-a-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :El-yevm-is-sâmin an Ģehr-i Muharrem-ül-harâm min 

Ģuhur sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie(08 Muharrem 922) (12 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ohri Sancağı Beği‟ne ve Gelibolu Emini‟ne emr 

olunan yapılacak gemiler için ne kadar usta talep edilir ise bir an tehir etmeyip bulub 
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hemen varın gereğinin yapılması, talep olunan ustaları vermeyecek olurlarsa 

azillerine sebep olacağının kadılara bildirilmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 51-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :Ohri Sancağı Beği adamlarından bir kiĢi neccar 

hizmeti için Sakız‟dan yük ve binek hayvanlarını toplayıp pâdiĢâh emriyle 

Edremid‟e getirirken Müslümanları incitmesi ve pek çoğundan ulağı adına akçe 

alması, Edremid halkı neccar hizmeti için gelen O kiĢiden davacı olması, 

mahkemede Kadı‟dan gelen Ġlyas adlı kiĢi hançeriyle Müslümanlara vurarak zarar 

verdiğini söylemesi, neccar hizmetine gelen gulâmın; baĢıma üĢdüler korunmak için 

hançerimi çıkardım demesi, ancak Müslümanlara zarar verdiğine ve akçelerini 

aldığına cemaatin çoğunluğunun Ģahitlik etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 51-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 51-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 922(04-13 Nisan 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Lütfi‟nin muhallefatıyla ilgili varislerinin davası. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 52-a-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 52-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâsıt-ı Rebî-ül-evvel sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie(14-

23 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mustafa bin Halil‟in nikahlısı AiĢe binti Hamza‟yı üç 

talak ile boĢaması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 52-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i Muharrem-ül-harâm sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(922) (05-14 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Beyt-ül mâl emini Yusuf bin Lütfi‟nin, Ġskender bin 

Mustafa‟nın eĢyalarının emanete konulan yerden kendisine teslim olunduğunu 

mahkemede belirtmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 52-a-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Rebî-ül-evvel sene isnâ iĢrîn tis‟a 

mie(922)(14-23 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : v: 52-a-3‟de zikredilen eĢyanın kendisinin olduğunu 

söyleyen Ġskender bin Mustafa‟dan delil istenmesi, Mustafa bin Halil ve Halil bin 

Düğüneri‟nin Ģahitliği ile zikr olan eĢyanın Ġskender‟e hükm olunması. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 52-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  :19 Evâsıt-ı Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene 922(22 

Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 52-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :24 Evvel-ül-Rebî sene 922(27 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Muhtemelen v: 52-b-1‟de zikr olan öküzün sahibi 

olduğunu iddia eden Adil mahallesinden Arab Abdullah bin Abdullah‟tan delil 

istenmesi, Turgud bin BahĢayiĢ ve Nasuh bin Ġlyas‟ın bu duruma Ģahitlik etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 52-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :29 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(922) (02 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hicaz‟da vefat eden YeĢil Ali bin Oruç Gazi‟nin 

mirası taksim olduktan sonra, oğlu Hızır‟ın Eyri Bağçesi diye bilinen bağçeyi 

babasının kendisine Ģeriata uygun olarak hibe ettiğini belirtmesi, YeĢil Ali‟nin 

varislerinin inkâr etmesi, Hacı Dede bin Ġlyas ve Yakub bin ġadi ve Mustafa bin 

ġadi‟nin Hızır lehine Ģahitlik etmesi ve bu yönde karar verilmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 53-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem-ül harâm sene 921(15-24 ġubat 

1515) 
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Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamamıĢtır. On bir bin beĢ yüz akçelik 

bir yerin tasarrufu ile alakalıdır. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 53-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâil-i Muharrem-ül harâm sene 921(15-24 ġubat 

1515) 

Belgenin özeti/konusu : Defterdar ġemsi Efendi‟nin subaĢısı olan Hamza bin 

Abdullah‟ın, Mustafa bin Yusuf ve Divane Yusuf‟un mukataaya aldıkları tımarın 

meblağını eksiksiz olarak kendisine teslim ettiklerini mahkemede söylemesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 53-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : 

Belgenin özeti/konusu :BoĢanma ile ilgili Ģahitlik hücceti. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 53-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Evvel-ül Rebî sene 922(24 Nisan-03 Mayıs 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

Belgenin sayfa numarası : v: 53-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve 

tis‟a mie(922) (24 Nisan-03 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Hasan bin Hızır‟ın kardeĢi Mustafa bin Hızır‟dan 

atalarından kalan miras fidanlıktan hak istemesi, Mustafa bin Hızır‟ın „zikr olan 

fidanlığa bedel atamızdan bana değen dört yüz seksen akçelik hakkımızı verip 
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armudun yeri olan fidanlığı verip aramızda anlaĢtık‟ demesi üzerine kendisinden 

Ģahit istenmesi ve Mustafa bin Ġsmail ve Nasuh bin Hızır‟ın bu duruma Ģahitlik 

etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 53-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :23 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene 922(26 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Ya‟kub bin Ġsmail‟in Bahadanlu karyesinde AlaĢehir 

tarlası diye bilinen tarlayı, tarlaya sipahi olan Mehmed‟den bin akçe tapu aldım 

demesi, sipahinin adamları Yusuf ve Emir‟in bu duruma Ģahitlik etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 54-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Evvel-ül Rebî sene 922(24 Nisan-03 Mayıs 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : Ölü bulunanbir Ģahısla alakalı. Tam olarak 

okunamamıĢtır. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 54-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :15 Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(922) (18 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Kaz dağı içinde olan Ģahin yuvalarından ele geçirilen 

Ģahinlerin ġahinci Kasım‟a teslimi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 54-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 
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Belgenin tarihi  :27 Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(922) (30 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :ġehzâde kullarından Süleyman‟ın emr-i Ģâhiyle 

Köylüce karyesine gidip Söve isimli köleyi zikr olan karye halkından teslim alması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 54-b Hüccet -1 

Belgenin türü   : 

Belgenin tarihi  :29 Evvel-ül-Rebî sene 922(02 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. Hacı TuĢ bin Mehmed‟in vefat 

etmiĢ olan YeĢil Ali‟nin hayatta iken vekili olduğu Bülle‟ye bir altın telce boğmak 

hibe ettiğini mahkemede söylemesi üzerine kendisinden delil istenmesi, Hacı Mehem 

bin Kuyumcu Yusuf ve Ali bin Ġbrahim‟in bu duruma Ģahitlik etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 54-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :29 Evvel-ül-Rebî sene 922(02 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Hacı Mehem bin Yusuf‟un, YeĢil Ali‟nin oğlu 

Mustafa ve kızı Bülle‟nin vekili olan Hacı TuĢ‟un önünde, mahkemede, YeĢil Ali 

üzerinde faizsiz borç olarak bin akçe ve öĢrden iki yüz akçe kaldı onu taleb ederim 

demesi üzerine YeĢil Ali‟nin varisleri vardır diye mahkemede tasdik olunması. 

Kasap Ġvaz‟a yedi yüz akçe faizsiz borç vardır diye YeĢil Ali‟nin varislerinin ikrar 

etmesi.YeĢil Ali‟nin oğlu Mustafa‟nın babası Alî‟de bin akçe et bahasından vardır 

demesinin Hacı Dede bin Ġlyas ve Hacı Ali bin Veli Ģahitliğiyle sabit olması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 55-a-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 
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Belgenin sayfa numarası : v: 55-a-2 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Evâsıt-ı Ģehr-i Safer sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(922)(16-25 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Süleyman ġah‟ın babası Yavuz Sultan Selim‟e 

mektup gönderip Ġzmir bölgesinde bazı barça, kadırga ve kayık kullanan kiĢilerin 

deniz kenarındaki yerleri vurup ahaliye zarar verdiklerini bildirmesi üzerine, 

Payitaht‟tan Karesi sancağı kadılarına, sancak beyine ve subaĢılara gönderilen, bu 

saldırıları önlemeleri emrini içeren hüküm. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 55-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  : Yevm-üs sâbis ve-l-iĢrîn Ģehr-i Muharrem-ül-harâm 

sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie(922)(02 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Tuzun korunması ve satıĢı ile ilgili gönderilen emre 

uyulmadığının görülmesi üzerine bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili 

emirleri içeren hüküm. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 55-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve 

tis‟a mie(922)(24 Nisan-03 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Dere-i kebir karyesinden Ġlyas bin Hızır‟ın kefaleti. 

Belgenin sayfa numarası : v: 56-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :27 Evvel-ül-Rebî sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie(922)(30 

Nisan 1516) 
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Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. Çalındığı söylenilen tayın ġirin 

üzerinde bulunması, ġirin‟in inkâr etmesi, Helvacı Hızır bin Halil ve Hüseyin bin 

Süleyman‟ın ġirin aleyhine Ģahitlik etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 56-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :27 Evvel-ül-Rebî sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie(922)(30 

Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Diğin kazasından Yörük taifesinden Ġlyas‟ın bir erkek 

katırının çalınması, mahkemede Edremid kazasından Dere-i kebir karyesinden Nebi 

bin Ahmed‟e zikr olan katırı satmadım ve hibe etmedim bu yönde Ģahidlerim vardır 

demesi, Nebi‟nin inkâr etmesi, Helvacı Hızır ve Hüseyin‟in Ģahitliğiyle çalınma 

durumunun sabit olması.   

 

Belgenin sayfa numarası : v: 56-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :Al sakar tayın çalınma durumunun ikrarı. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 56-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 56-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :28 fî Evvel-ül Rebî sene 922(01 Mayıs 1516) 
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Belgenin özeti/konusu :Mehmed bin Süleyman‟ın Derzi Lütfi bin Nasuh‟a 

olan senedinin üç yüz doksan akçe olup zikr olan meblağ AiĢe binti Ġsa üzerindedir 

demesi, AiĢe‟nin bu durumu ikrâr etmesi üzerine, zikr olan meblağın AiĢe‟den 

Lütfi‟ye hükm olunması. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 56-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :28 Evvel-ül Rebî sene 922(01 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mehmed bin Ġsa‟nın, Ramazan bin Hasan‟ın elinde 

olan kara atın kendisinin olduğunu iddia ederek, „kimseye satmadım ve hibe 

etmedim çalındı, çalan kimsenin ikrârı üzerine gelip bulduk bunun üzere Ģahidlerim 

vardır‟ demesi, Ramazan‟ın inkâr etmesi, Ġlyas bin Ġsa ve Hızır bin Halil‟in Mehmed 

bin Ġsa lehine Ģahitlik etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 57-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Muharrem sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie(922)(05 ġubat-

05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. Bir kiĢinin, Hacı Ali 

karyesinden SeferĢah bin Halil ve Yakub bin Ġsa‟dan dört yıllık mukataa alıp kabz 

ettiğini ikrâr etmesi, SeferĢah ve Yakub‟un bu durumu ikrârı. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 57-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :Muharrem sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie(922) (05 ġubat-

05 Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Mustafa tahvilinden Emin Efendi hanelerinden Hacı 

Ali karyesinden Kulfal bin Ġsa‟dan üç yıllık mukataa akçesini alıp kabz ettiğini bir 

yıllık hâsılını hibe ettiğini ikrârı. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 57-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :21 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a 

mie(922) (24 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu : TurmiĢ bin Nasuh ve Mehmed bin Safa ve Hasan bin 

Muarref‟in, Timur bin Musa‟nın mazlum ve güvenilir bir kiĢi olduğuna Ģahitlik 

etmeleri. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 57-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. Bazı kimselerin Ģehir naibi 

Mahmud elinden gulamlara teslim olunması.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 57-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :28 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene 922(01 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu :Güre halkının kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 57-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :28 Evvel-ül Rebî (922) (01 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Güre halkının kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 57-b-4 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :28 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene 922(01 Mayıs 1516) 
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Belgenin özeti/konusu : (Güre halkının) kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 58-a-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :28 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene 922(01 Mayıs 1516) 

Belgenin özeti/konusu : (Güre halkının) kefaleti 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 58-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :Hicaz‟da vefat eden YeĢil Ali‟nin mirasının 

paylaĢımına baĢlandığında Ali bin Ġbrahim‟in, YeĢil Ali‟ye at bedelinden dört yüz 

akçem vardır diye dava etmesi, iddiasına delil istenmesi,  Hacı TuĢ bin Mehmed ve 

Hacı Ali bin Veli‟nin Ali bin Ġbrahim‟in iddiası lehine Ģahitlik etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 58-a-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :ġa‟bân bin Hasan‟ın mahkemede, Mahmud bin 

Ahmed‟i Ģikayet ederek, Mahmud evime gelmesin diye tenbih ettiğini, gelip avretim 

ile evimde oturdu diye söylemesi üzerine Mahmud‟un inkâr etmesi, Pir Ali bin Ġlyas 

ve Mehmed bin Halil‟in ġa‟bân lehine Ģahitlik etmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 58-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :El-yevm-ül-hâmis aĢere min Ģuhûr Safer-ül muzaffer 

(20 Mart 1516 ? ) 
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Belgenin özeti/konusu : Sefer için nüzûlun Kayseri‟ye iletilmesi, bu konuda 

yapılması gereken iĢlerin bir an ve bir saat dahi tehir edilmemesi, iĢlerin naiblere 

ısmarlanmaması, bizzat kadı tarafından nüzûlun yola çıkarıması, birkaç menzil sonra 

kontrol edilip ondan sonra naib ile gönderilmesi, nüzûl eksik kalacak olur ise 

kesinlikle özrün kabul olmayacağı nüzûla çıkmamakta inat edenleri 

cezalandırılmaları hususunda hükm-i Ģerif. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 59-a-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Yevm-üt-tâsi‟ ve-l iĢrîn Ģehr-i Safer-ül muzaffer sene 

922(03 Nisan 1516) 

Belgenin özeti/konusu :BaĢ tarafı okunamadı. Sefer için Kayseri‟ye nüzûlun 

iletilmesi ile ilgili daha önceden gönderilen emirden sonra Ģu ana kadar hangi 

menzile varıldığı, ne gün yola çıkıldığı ve durumlarının ne olduğu ile ilgili bilgilerin 

sorulduğu hükm-i Ģerif.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 59-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :Kemer karyesinden Hızır bin Ahmed ve Mehmed bin 

Nasuh‟un, Kemer karyesinden aldıkları tuzu Edremit mahzenine götürürken, dokuz 

külek tuzun üç yükünün yolda döküldüğü için Edremit mahzenine dökülemediğini 

mahkemede ikrârları.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 59-b-1 

Belgenin türü   : Berat 

Belgenin tarihi  :Yevm-üs sâlis ve-l-iĢrîn Rebî-ul-evvel sene 918(23 

Rebî-ul-evvel 918)(08 Haziran 1512) 
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Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. ÇavuĢ Ahmed‟in tasarruf ettiği 

tımarın bir kısım hissesinin ayrılması, bir kısım baĢka tımar hissesinin Anadolu 

Beğlerbeği Ahmed tezkeresi gereğince yeni bir berat ile ÇavuĢ Ahmed‟e verilmesi. 

Ayrıca tımar verilen yerlerin isimleri ve hasılı listesi vardır. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 60-a-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Yevm-üs-sabi aĢere Ģehr-i Receb-ül mürecceb min 

Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(17 Receb 921)(27 Ağustos 1515) 

Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. Balıkesir‟de Hacı isimli 

hatunun öldüğünü, kadı marifetiyle mirasının paylaĢtırıldığını, ancak vefat eden 

kiĢinin kızı olduğunu söyleyerek hisse isteyen olduğunu, kızının hayatta olup 

olmadığının araĢtırılmasını ve buna göre mirasın paylaĢtırılmasını belirten hükm-i 

Ģerif. Ayrıca bazı kaçak davarların bekleme süresi dolduktan sonra satılarak 

akçelerinin beyt-ül mâle alınmasını, sahipleri satıldıktan sonra gelirse kadının bu 

durumu men etmesi gerektiğini söyleyen emir.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 60-b-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  :Evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921(27 Aralık 1515-05 Ocak 

1516) 

Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. (…?...) sancağından tımar 

tasarruf iden subaĢılardan ve sipahilerden otuz dört kiĢinin acilen yola çıkıp Zi-l-

ka‟de‟nin yirminci günü Kayseri‟de olmaları emr olunmuĢ, bu kiĢiler gönderilmiĢ 

ancak geride iki kiĢi kalmıĢ, bu iki kiĢinin hangi vilayette oldukları bilinmediğinden 

bugüne değin tehir olunmuĢ, Ģimdi ise bunlardan birisinin Kara oğlu Mustafa adlı 

sipahi olduğu anlaĢılmıĢ,  bu kiĢinin Silahdar Davud‟la acilen gönderilmesi, acilen 

yola çıkıp yetiĢmezse cezalandırılacağı ile ilgili hükm-i Ģerif. 
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Belgenin sayfa numarası : v: 60-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  :8 Muharrem-ül harâm sene 922(12 ġubat 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Balık ve koyun etinin narh bedeli 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 61-a-1 

Belgenin türü   : Ferman 

Belgenin tarihi  : El-yevm-ül hâmis ve-l-iĢrîn Ģehr-i Zi-l-ka‟de min 

Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie(25 Zi-l-ka‟de 921)(31 Aralık 1515) 

Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. Nüzul akçesi toplanması 

sırasında problem olan bir terekenin nasıl alınacağına dair hüküm. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 61-b-1 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :Semerci Yusuf bin AĢık Edremid‟e emanet konan 

cariyenin alınmasına eĢi Fatıma‟yı ve kendi yerine vekil ve naib olarak Sinan‟ı 

gönderip cariyeyi almak için talep etmesi. 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 61-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâhir-i Muharrem-ül harâm sene 922(25 ġubat-05 

Mart 1516) 

Belgenin özeti/konusu : Semerci Yusuf bin AĢık‟ın zevcesi Fatıma‟ya 

Yusuf‟un cariyesi Hüsni binti Abdullah‟ın Bursa kadısı naibi nakliyle teslim 

olunması.  
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Belgenin sayfa numarası : v: 61-b-3 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu :Kemer mahzeninde olan doksan yedi külek tuzdan 

dokuz külek tuz, sene (922)isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Rebî-ül evvel‟inin on birinci gün 

Eder mahzenine döküldü diye ġirin Arab Mehmed‟in ikrarı.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 62-a-1 

Belgenin türü   : ? 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : BaĢ tarafı okunamadı. (?) 

 

Belgenin sayfa numarası : v: 62-a-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : 922(05 ġubat 1516-23 Ocak 1517) 

Belgenin özeti/konusu :Kemer mahzeninden (…?...) mahzenine dökülen 

dokuz külek tuzun zararının çekilmesi.  

 

Belgenin sayfa numarası : v: 62-b-1 

Belgenin türü   : - 

Belgenin tarihi  : - 

Belgenin özeti/konusu : Okunamadı. 

 

 

 

 

 



 

138 
 

Belgenin sayfa numarası : v: 62-b-2 

Belgenin türü   : Hüccet 

Belgenin tarihi  : Evâil-i ġa‟bân-ül muazzam(30 Ağustos-08 Eylül 1516 

? ) 

Belgenin özeti/konusu :Hacı Ali karyesinden Mevlana Taceddin Halife 

Abdüsselam‟ın Sabancı bağçesi diye bilinen bağçeye vekil tayin ettiği Musa bin 

(…?...)‟yı vekaletten azl etmesi. 
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4. 1177 NUMARALI EDREMĠT ġER’ĠYYE SĠCĠLĠNĠN 

TRANSKRĠPSĠYONU 

 

 

(v. 1a)  

Ġkrâr-ı Nasûh 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

(…?…) Mehmed bilasınca avreti Hadice (…?…) meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki mezbûre Hadice‟ye talâk (…?…) mezden evvel avretim 

iken mezbûre Hadice‟ye üç bin beĢ yüz akçe borcum olub bin beĢ yüz akçe ber mülk 

incirliğimi ve bin akçe (… …) ber mülk dükkânımı ve altı yüz akçe ber yundumu 

tayıyla cem‟ân üç bin akçe olur ve yüz akçe dahi ber kalımı virüb dört yüz akçesini 

hasbet-en-lillah bana hediyye etdi dedi mezbûre Hadice makarr-ı mezbûri cemî‟ 

ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundu. Tahrîren fî evâsıt-ı 

Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan bin Seyyid Mütehayyir 

ve Ġlyas bin Nezir(?) 

ve Hacı Beğ bin Abdullah 

ve Ramazân Reis bin Murâd 

ve Hacı Nasûh bin Tufıl 

ve Hacı Tufıl bin Mehmed 

ve Yûsuf bin Çakır 

ve Ahmed bin Abdullah 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Nasûh 

Fasl 
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Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki Nasûh bin Hacı Mehmed el-haddâd bilasınca 

Hadice binti Hacı Sudkı( ) ihzâr idüb mezkûr Nasûh ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki 

kızum cennet-ü cemâl olacak nafakasından ötürü ev ve bağçe ve yundumı (…  …). 

olan altı yüz ve bir kalı yüz akçe kıymetlü bu zikr olanlardan vazgeçerim ben bundan 

ve bunun benüm üzerimden da‟vânuz ve nizâ‟muz olmaya deyu mezbûre Hadice 

dahi vech-i meĢrûh üzere ikrâr idüb mezbûrlarun ikrârları Ģer‟iyyet(?) dutulub sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mâ-sâbık 

Fasl 

Yûsuf Ağa‟nın noksân 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki Edremid etmekçilerinden Yûsuf nâm 

kimesnenin bir akçelik etmekde kırk beĢ dirhem eksik bu yüzden muhtesib Kaya 

talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn 

ve tis‟a mie. 

(v. 1b)  

Fasl 

Ġkrâr-ı gaib Ahmed 

Sebeb-i tahrîr ve hurûf oldur ki 

Defter (…  …)‟nin âmili Ahmed bin (…  …). meclis-i Ģer‟e 

gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub karye-i Çamluca altında olan Kara Mehmed oğlu Hamza‟nın 

(…  …) mahlûl olan mezraalarından kendü bahçelerine koyub tahminen on beĢ 

dönüm mezraa iĢbu hâmil-i minla(?) es-sicil Ġlyas bin Rıza( ) yedi yüz akçe 

mukataaya virdüm Ģol Ģart ile ki öĢrin vesayir rüsûm-u örfiyyesini edâ ide ide deyu 

mezbûr Ġlyas makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb 

sicile kayd olundu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Beğ bin Abdullah 

Ve Mustafa bin Osmân 
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Ve Hacı Nasûh bin Tufıl 

Ve Ġlyas bin Odlı( ) 

Ve Ramazân bin Murâd 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Hamza SubaĢı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karesi Sancâğı Beğliği subaĢısı olan Hamza bin Abdullah bilasınca Mahmûd 

bin Mustafa‟yı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki bundan sâbık 

Edremid niyâbetini Mustafa bin Mûsâ‟ya sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie ġevvâl‟i 

gurresinden yirmi altı bin akçe mukataaya virmiĢdüm hâliyâ Ģimdiki halde mezbûr 

Mahmûd zikr olan niyâbete beĢ yüz akçe dahi ziyân etdüği sebebden zikr olan 

niyâbeti sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie Zi-l-hiccesinin yirminci gününden mezbûr 

Mahmûd mezkûr Mustafa tasarruf etdüği târih ibtidâsından bir yıl ile mukataaya 

virdüm dedikde Ģol Ģart üzere ki yirmi altı bin üzere yıl âher olunca hesâb vire 

deyücek mezbûr Mahmûd dahi makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-

muvâcehe tasdîk idüb zikr olan niyâbeti yirmi altı bin beĢ yüz akçe mukataaya târih-i 

mezbûr ile yıl âher oluncaya değin bi-l-(… …) olub kabûl-u kabz etdim dedi 

eyle olsa mezbûrları (… …) olub mezbûr Hamza subaĢı talebiyle sicile kayd 

olundı. Tahrîren fî-t-târih el-mastûr fî (… …) 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Neccâr Hızır bin Yûsuf 

ve Hızır bin Abdullah 

ve Kılıccı Veli bin Mes‟ûd 

ve Alî bin (…?...) 

ve Mûsâ bin Ġsmâîl 

ve Eyne Beğ bin Ġlyas 
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(v. 2a) 

Kefâlet (… ...) 

Hacı Mahmûd bin Hacı Kemal 500 (Ġhrâc olundı)  

ve Lütfi bin Mehem 1000  

ve Hüseyin bin Mehmed an mahalle-i Âdil 500 ((…  ...) oldur ki mezbûr 

Hüseyin (… …) kefîl olmuĢ idi mezbûr Hüseyin dahi ihrâc olundı.) 

ve Börekci Hızır bin Ası
86

 Kuzu 500 

ve Karcı bin Mehmed an mahalle-i Tuzcu Murâd 500 

ve Ġvâz bin Turgud 500 

ve Neccâr Hızır bin Yûsuf 500 

ve Alî bin Ġlyas an mahalle-i (…  ... ) 500 

ve Mahmûd bin Yûsuf an mahalle-i Âdil 500 

ve TurmuĢ bin Ġvâz 400 

ve Hacı TebraĢ bin Yûsuf (… ...) 500 (mezbûr Mahmûd dahi ikrâr-ı 

olmayub ihrâc olundı.) 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Mustafa an karye-i Hacı Alî 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mustafa bin Mûsâ bilasınca Mahmûd bin Mustafa‟yı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

tâyıan naîr ( ) icbâr vela ikrâh ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki bundan evvel Edremid 

niyâbetini yirmi altı bin akçe mukataaya bir yıl ile almıĢdım Ģimdiki halde zikr olan 

niyâbetin ehli olmayub yıl âherinde ziyâde bana gadr ve ziyân vâki‟ olub ve nice 

Müselmânlarun incinmelerine dahi sebeb zikr olan niyâbetin hakkından gelmedüği 

ecilden kendü ihtiyârım ile mezbûr Mahmûd‟a iki bin yedi yüz  (… …) akçeye 

                                                           

86  Assı; mevsiminden önce doğan? Erken doğan koyun, sürüye katılan kuzulamamıĢ koyun. 

“TDK Derleme Sözlüğü-I, TTK Basımevi, Ankara 1963, s:342.” 
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teslim etdim Ģol Ģart üzere ki yıl âherinde zikr olan niyâbetin zararını ve ziyânını ben 

çekmeyim eğer ziyân vâki‟ olursa zikr olan niyâbeti yıl âherine değin sürmeğe ücret 

virdüm dedi mezbûr Mahmûd dahi makarr-ı mezbûr cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-

muvâcehe tasdîk idüb talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 

921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Neccâr Hızır bin Yûsuf 

ve Hızır bin Abdullah 

ve Kılıccı Veli bin Mes‟ûd 

ve Alî bin Ġlyas 

ve Mûsâ bin Ġsmâîl 

ve Eyne(Ġne) Beğ bin Ġlyas 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

 

(v. 2b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Hamza SubaĢı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hamza SubaĢı bin Abdullah meclis-i Ģer‟e hâzır olub tâyıan ikrâr-ı Ģer‟î kılub 

dedi ki bundan evvel Edremid niyâbetini bir yıl va‟de ile sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie 

ġevvâl‟i gurresinden mukataaya virdüm idi Mustafa bin Mûsâ‟ya Ģimdiki halde 

Mahmûd bin Mustafa zikr olan niyâbete ziyâde itmek ile zikr olan niyâbet mezbûr 

Mustafa elinden alınub mezbûr Mahmûd‟a virilüb zikr olan niyâbet kıstından mezbûr 

Mustafa zimmetinde bir akçe bir habbe kalmadı bî-kusûr alıb kabz etdim deyu ikrâr 

eyledi. Mezbûr Mustafa makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe 

tasdîk idüb mezbûr Mustafa talebiyle sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-

sâbık. 
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Fasl 

Ġkrâr-ı Kuruçaylı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Kuruçay‟dan Hasan bin Ġbrahim el-imâm ve Ahmed bin Zü-n-nûn ve 

Ġskender bin Abdullah meclis-i Ģer‟e hâzırûn olub mezbûr Hasan kıbel-i Ģer‟îden 

nâzır olan Alî bin Mûsâ mahzarlarında tâyıan ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki HoĢ-kadem 

yeri dimekle ma‟rûf olan mezraada ben bi-nefsihi saz biçüb ve mezkûr Ahmed ile 

mezbûr Ġskender (…  ...) kazarlar iken karye-i mezbûre sığırtmacı olan Ġlyas bin 

Mûsâ bana gelüb dedi ki ben sazunı biçerin sen var sığırları güde dur dedikde ben 

sığırları güdmeğe gidib mezbûr Ġlyas saz biçerken gavga olub ben dahi gavgayı 

aĢıdub geldüm mezbûr Ġlyas mecrûh bulub mezkûr Ahmed sığırları güdmeğe gidüb 

ben bi-nefsihi (…  …) karye-i mezbûrdan Yûsuf bin Osmân‟a ve Süleyman bin 

Veliyy-üd-dîn‟e ve Ömer bin Hüseyin‟e ve Alî bin Halîl‟e ve Hasan bin Resûl‟e 

mezbûr mazrûb olunan Ġlyas‟ın ahvâlinden haber virüb alıb gidin dediğimde 

mezbûrun Yûsuf ve Süleyman ve Ömer ve Alî ve Hasan mecrûh olan mezbûr Ġlyas‟ı 

zikr olan mevzû‟dan karye-i mezbûreye alıb gidüb iletdikleri gice geçüb sabâh 

vaktinde fevt oldı dedi mezbûran Ahmed dahi makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı 

masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb iĢbu zikr olan hâdise ben namâz kıldum 

vakitde oldı dedi ve dahi mezbûran Hasan ve Ahmed ikrâr-ı Ģer‟î kılub dediler ki zikr 

olan hâdise zamanında mezbûr Ġskender gaib oldı dediklerinde mezbûr Ġskender 

tasdîk idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Kasab Ġvâz bin Halîl 

ve Mustafa bin Osmân 

ve Mustafa Beğ bin Ġbrahim 

ve (…?...) ed-dîn bin (…?...) 

ve Velî Fakı bin Mustafa 

ve Mevlânâ Ya‟kub Fakı bin ġâdî 

ve Yûsuf bin Osmân 
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(v. 3a) 

Fasl 

Kaziyye-i Kuruçaylı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

HoĢ-kadem yeri dimekle ma‟rûf olan mezraada maktûl olan Ġlyas bin 

Mûsâ‟nın eytâmı Hızır ve Melek içün kelâm-ı âtiyenin da‟vasına ve sulh ve ibrâya 

kıbel-i Ģer‟den vasi nasb olunan Mehmed bin Mûsâ ve kıbel-i Ģer‟îden nâzır nasb 

olunan Alî bin Mûsâ meclis-i Ģer‟e hâzıran olub ikrar-ı Ģer‟î kılub dediler ki bundan 

sâbık mezraa-yı mezbûrda Hasan bin Ġbrahim bin el-imâm ve Ahmed bin Zü-n-nûn 

ve Ġskender bin Abdullah aralarında mezbûr Ġlyas maktûl ve mecrûh bulunub 

mazanneler olub mezbûr Ġlyas‟ın dahi da‟vası içün mezbûrun Hasan ve Ahmed ve 

Ġskender‟den da‟va ve niza‟ idüb ba‟de-l-münâriat( ) ve muhasımat araya 

girmek ile muslihûn mutavassıtûn olub es-sulh-u hayr ile âmil olub beĢ bin beĢ yüz 

akçe ceyyid-i cedîd râyic-ül-vakt Sultân Selîm Hân-ı azze nasruh akçe üzere sulh 

olub bedel-i sulh olan meblağ-ı merkumu mezbûrun Hasan ve Ahmed ve Ġskender 

ellerinden alub kabz idüb meblağ-ı merkumdan bin beĢ yüz akçesini Edremid 

kazâsının subaĢısı olan mefhar-üz-züema ve-l-emâcid Hamza bin Abdullah subaĢıya 

meblağ-ı merkumun öĢri ve kendünün ücret-i kademi içün virüb teslim etdüm zikr 

olan da‟vadan mezbûrun Hasan‟ın ve Ahmed‟in ve Ġskender‟in zimmetlerini ibrâ ve 

ıskat etdim dediler mezbûrun Hasan ve Ahmed ve Hasan makarran-ı mezbûran-ı 

cemî‟ ikrâr-ı masturlarında bi-l-muvâcehe tasdîk idüb zikr olan dem ( ) hususu içün 

ale-t-tarîk-üs-sulh teberruan kendü mallarından meblağ-ı merkumu mezbûran 

Mehmed‟e ve Alî‟ye teslim idüb sulh-ü mezbûru bi-l-ihtiyâr kabul kıldık dediler ve 

ba‟de mezbûr Hamza subaĢı dahi ikrar-ı Ģer‟î kılub mezbûran Mehmed ve Alî 

ellerinden meblağ-ı merkumdan bin beĢ yüz akçe öĢrü ücret-i kadem içün alub kabz 

etdüm dedi eyle olsa mezbûrlarun ikrârları Ģer‟î olub sıhhat-i sulha ve ibrâya ve 

kabza ve tasdîke hükm olunub mezbûran Mehmed ve Alî talebleriyle sicile kayd 

olundı. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921. 

 

ġuhûdu‟l-Hal; 

ve Mustafa bin Osmân an karye-i Çoruk 
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ve Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

ve Tekelü Sinân bin Ġsmâîl 

ve Nasûh bin Ġlyas an karye-i Ucbeği 

ve Neccâr Ġbrahim bin Ġdrîs an mahalle-i Kapucı 

ve Menaf Hasan bin Îsâ an mahalle-i Akbınar 

ve Badılcan Mehmed bin Yûsuf 

ve Tabbâh Abdi bin Ġbrahim an mahalle-i Kadı Celâl 

ve Alî bin Sebil 

 

(v. 3b) 

Fasl 

Kefâlet-i bi-l-mâl 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mehmed bin Hızır an karye-i Güre ve Resûl bin Ġlyas an karye-i Kuruçay ve 

Süleyman bin Veliyy-üd-dîn an karye-i Kuruçay ve Nasûh bin Ġlyas an karye-i 

Ġbrahimce meclis-i Ģer‟e hâzırûn olub ikrâr-ı Ģer‟î kılub dediler ki Hasan bin Ġbrahim 

el-imâm ve Ahmed bin Zü-n-nûn ve Ġskender bin Abdullah aralarında Ġlyas bin Mûsâ 

mecrûh ve maktûl bulunub beĢ bin beĢ yüz akçe üzere sulh olub meblağ-ı merkumun 

edasına kefil-i bi-l-mâl olduk deyu ikrârları sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd 

mâ-sâbık. 

Kefâlet Kuruçay‟dan maktûl olan mazanne Ġskender‟dir. 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Ġsmâîl an karye-i Çoruk bi-nefs Ġskender bin 

Abdullah el-(… … ) bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah ve Mehmed bin Mûsâ 

ve Alî bin Mûsâ men talebuhu vücûduhu.  Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 
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Kefâlet-i Hasan bin Ġbrahim 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Osmân an karye-i Bayındır bi-nefs Hasan bin 

Ġbrahim el-imâm bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah ve Mehmed bin Mûsâ ve Alî 

bin Mûsâ men talebuhu vücûduhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

Kefâlet-i Ahmed bin Zü-n-nûn 

Kadd-ı tekeffül Ömer bin Hacı Hüseyin an karye-i Kuruçay bi-nefs Ahmed 

bin Zü-n-nûn bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah ve Mehmed bin Mûsâ ve Alî bin 

Mûsâ men talebuhu vücûduhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Hamza SubaĢı‟ya akçe teslim olunmak 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

HoĢ-kadem yeri dimekle ma‟rûf mezraada maktûl olan Ġlyas bin Mûsâ‟nın 

eytâmı Hızır ve Melek içün kıbel-i Ģer‟den vasi nâzır nasb olunan Mehmed bin Mûsâ 

ve Alî bin Mûsâ meclis-i Ģer‟e hâzıran olub ikrar-ı Ģer‟î kılub dediler ki Hasan bin 

Ġbrahim el-imâm ve Ahmed bin Zü-n-nûn ve Ġskender bin Abdullah aralarında 

mezbûr Ġlyas mecrûh ve maktûl bulunub vasi da‟vası içün beĢ bin beĢ yüz akçe üzere 

sulh olub meblağ-ı merkumdan ücret-i kadem ve öĢr hususu içün iĢ bu sâhib-üs-sicil 

mefhar-üz-züamâ-i ve-l emâcid Hamza bin Abdullah subaĢıya bin beĢ yüz akçesini 

teslim etdik dediler mezbûr Hamza makarran-ı mezbûran cemî‟ ikrâr-ı masturlarında 

bi-l-muvâcehe tasdîk idüb zikr olan meblağın öĢri içün ve ücret-i kadem içün zikr 

olan bin beĢ yüz akçeyi alub kabz etdüm deyu ikrârı sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-

Ģuhûd mâ-sâbık. 

(v. 4a) 

Fasl Muhzır Mehmed Kazıyyesi 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Muhzır Mehmed bin Halîl bilasınca Mustafa bin Hâbil meclis-i Ģer‟e ihzâr 

idüb yüzüne takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki mezbûr Mustafa‟da karz-ı hasenden dört yüz 

akçe hakkım olub meblağ-ı merkumdan iki yüz akçesini mezbûr Mustafa‟nın zevcesi 

Hafsa nâm avretinden alub kabz idüb bâkî iki yüz akçe taleb iderin dedikde mezbûr 
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Mustafa bi-l-maiyyeyle( ) inkâr idüb mezbûr Mehmed‟den alâ mâ iddiâ-ı sıdk-ı 

kelâmına beyine taleb olundukda udûl-u müsliminden Çaylak Mehmed bin Ġzz-üd-

dîn ve Helvacı Turbalı bin Hacı Ahmed da‟vâyı sâbıkaya muvafık li-i‟tâ-yi vasfî( ) 

Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub ba‟de-t-tezkiyye ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Muhtesib Alî bin Ġlyas 

ve Muhyî-d-dîn Solak 

ve Divane Ahmed bin Mehmed 

ve Hasan bin Dedebalı 

ve Çilingir Mahmûd bin Veysi 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Hüsnâ 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Nefs-i Kemer‟den Hacı Mûsâ mahallesinden Hüsnâ binti Ġlyas meclis-i Ģer‟e 

hâzır olub ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki el‟ân taht-ı tasarrufumda olan esved-ül-uyûn 

ifrik-ul-haciyin evsat-ül-kâme müslim-ül-mille Ca‟fer bin Abdullah nâm Arab 

kulumu iĢ bu sâhib-üs-sipâhî zümresinden bende-i Ģâhî Rüstem bin Abdullah nâm 

kimesneye on dane Frenci floriye satub alub kabz etdim dedi mezbûr Rüstem Beğ 

makarr-ı mezbûre-i cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb talebiyle 

sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Ahmed Fakı bin Alî 

ve Hızır bin Hacı Yûsuf 

ve Kara Hızır bin Emirce 

ve Ġlyas bin Alî 
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Fasl 

Kaziyye-i Zenci( ) Hüseyin 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hüseyin bin Ömer bilasınca Mehmed bin Îsâ‟yı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

yüzüne takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki iki tarafı âmm ile bir tarafı Ahmed oğlu Ġlyas yeri 

ile ve bir tarafı Hacı Ömer ve Saru Memi yeri ile mahdûd yeri dört yıl muattal koyub 

beğlikdir dedikde mezbûr Mehmed inkâr idüb gıbbel inkâr mezbûr Hüseyin‟den 

beyyine taleb olundukda udûl-ü-müslimin‟den Arab Ġlyas bin Veysi ve Hüseyin bin 

Turbalı da‟vâ-yı sabıkaya muvâfık Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub ba‟de-t-tezkiyye ve-t-

tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Muharrem sene 

922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hızır bin Ahmed 

ve Mustafa bin Alî 

ve Hasan bin Ġlyas 

ve Hüseyin bin Hasan 

 

(v. 4b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Memi bin Ġbrahim talâk 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Memi bin Ġbrahim meclis-i Ģer‟e hâzır olub ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki avretim 

Safiyye binti Hızır‟dan hal‟ alâ mâl üzere bir alaca kaftan kıymet kırk ve alaca 

valye(vâle=bir çeĢit ipek kumaĢ ? ) kıymet yirmi ve köhne yeĢil mezkeb ( ) dört ve 

köhne yakası (… ...) ak keten gölmeği yirmi ve bir ak çeneb ( ) on mendil on 

akçe olub cem‟ân yüz dört akçelik esbâbı (… ...) mezbûre Safiyye elinden alub 

kabz idüb zikr olan esbâb üzere hal‟ edmiĢdim Safiyye bâyin-i talâk benden boĢ 

olsun dedikde mezbûre Safiyy talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî 29 evâhir-i Zi-

l-hicce sene 921. 
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ġuhûdu‟l-Hal; 

Ahmed Fakı bin Alî 

Ve Ġlyas bin Teraz ( ) 

Ve Mustafa bin Hacı (…  …) an karye-i Havran-ı Kebir 

Ve Ramazân bin Murâd 

Ve Gögö( ) Mehmed 

Ve Sûfi Ġlyas bin Abdullah 

Ve Kâsım bin Hacı Mûsâ 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Alî bin Ya‟kub 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Borazlu‟dan Alî bin Ya‟kub meclis-i Ģer‟e gelüb bi-t-tav‟ ikrâr-ı Ģer‟î 

kılub dedi ki bundan sâbık BalıderviĢ yedi nefer kimesneler karye-i mezbûre içinde 

bir elimi muhtell etdiler ol yedi neferden tayik( ) olan minkar(  ) Mehmed bin 

Mustafa ol zikr olan neferlerden olub mazannedir deyu benden taleb olunub ba‟zı 

kimesneler evime girüb avretim olan Fatıma Binti Mürsel‟den bir oğlan düĢüb düĢd(

) da‟vâsını evime gelenlerden taleb etdim amma Ģimdiki iĢ bu sâhib-us-sicil zikr 

olan da‟vâya gelen Ġlyas bin Abdullah‟dan zikr olan da‟vâdan vech-i min-el-vücûh 

da‟vâm ve nizâ‟m yokdur deyu ikrârı sicile kayd olundı. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Hamza Fakı bin Yûnus 

Ve ÇalıĢ Beğ bin Umur 

Ve Mehmed Beğ bin Nasûh Beğ 

Ve Mevlânâ Zeyn-üd-dîn bin Hızır 

Ve Hasan bin Mehmed 

Ve Emir Mehmed bin Osmân 
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(v. 5a) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Kayıkcı (…?...) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Vakf âmili Hüseyin bin Ahmed meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki 

bundan evvel Akbınar hamamını mukataaya aldığımdan sonra iĢ bu sâhib-us-sicil 

Meryem binti HoĢhun‟a sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie Rebî-ül-ahırun gurresinden Zi-l-

hicce gayetine gelince dokuz aylık zikr olan hamam kıstından sekiz aylık kıstı dokuz 

yüz yirmi altı akçe ve zikr olan hamama defterde müfredât hesabı üzere yüz yirmi 

dört akçe ile cem‟ân bin yüz akçe bana teslim olub alub kabz etdim dedi mezbûre 

Meryem makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Muharrem sene 922. 

 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Tarakcı Balı Halife 

Nacaklu Ahmed 

Ve Divane Mehmed bin Hızır 

Ve Orta Câmi‟ Mehmed bin Yürez Ġlyas 

Ve KaĢlu Mustafa 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mahmûd bin Ahmed bilasınca Alî bin Ahmed‟i meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

tâyıan ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki; 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Alî bin Ahmed 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 
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Alî bin Ahmed bilasınca Mahmûd bin Ahmed‟i meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

yüzüne takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki bundan evvel evim içinden bin otuz akçe ile bir 

bezde bağlanmıĢ iki yüz doksan beĢ akçe der-kise olub evimde tururken ve on yedi 

arĢun vâle ile biri miskî vâle biri al vâle ve altı dane kûzegi ile sirkat olunub ba‟de 

karye-i Kadı halkı tobrak dökdüklerinde meblağ-ı merkumdan bin dokuz yüz doksan 

iki akçe ve zikr olan vâleden on üç pâre vâle ile dört kûzegiyle zikr olan iki dane vâle 

dest-mâl bana değdi meblağ-ı merkumdan üç yüz yirmi üç akçe ile sâyir esbâbım 

gelmedi dedikde mezbûr Mahmûd tâyıan ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki mezbûr Alî‟nin 

büyük kızı ġahpaĢa Yılancı Seyyid Alî‟nin kızı ÂiĢe‟ye virüb mezbûr(e) ÂiĢe dahi 

meblağ-ı merkum ile zikr olan esbâbı bana getürüb ben dahi kabûl kılmayub mezbûr 

Alî‟nin küçük kızı Fatıma‟ya virüb mezbûre Fatıma dahi zikr olan esbâb ile meblağ-ı 

mezburı giceyle bırağub mezbûr Alî‟de(?) alub kabz etmiĢ amma meblağ-ı mezbûr 

ve zikr olan esbâblar ne fukara (…?...) bilmeziz deyu ikrâr eyledi. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?…) Mevlânâ (…?…) 

ve Hızır Fakı bin Mehmed 

ve Sinan Beğ bin ġahin Beğ 

ve Hızır bin Ġlyas 

ve Nasûh (…?…) 

(v. 5b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı ġahpaĢa (...  ...) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Alî bin Ahmed‟ün sulbiyye kızı ġahpaĢa bilasınca Mahmûd bin Ahmed‟i ve 

TurbaĢa binti Elvan‟ı meclis-i Ģer‟e ihzar idüb tâyıan ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki babam 

mezbûr Alî evinden mezbûr Alî taleb etdüği akçe ve esbâblarını ben kendüm (…  

...) alub kabz etdükden sonra Yılancı Seydi Alî‟nin kızı ġahpaĢa‟ya virdüm ki vara 

mezbûr Mahmûd‟a teslîm ide mezbûre ġahpaĢa dahi mezkûre TurbaĢa‟ya virmek 

taleb etdikde kabûl kılmayub babam mezbûr Alî taleb etdüği meblağı ve esbâblarını 

benim kız karındaĢım olan Fatıma‟ya virüb mezbûre Fatıma dahi alub kabz idüb her 
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neyse mezbûr babam Alî‟ye teslîm olundı dedikde mezbûre TurbaĢa ve mezkûr 

Mahmud makarr-ı mezbûre vech-i meĢrûh üzere bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Osmân bin Seyyid Mehmed 

ve Nasûh bin Süleyman 

ve Arab Mehmed bin Deniz 

ve Mevlânâ Mahmûd Fakı bin Hallâc Mûsâ 

ve Ahmed bin Alî 

ve Memi Çelebi bin Hacı Sinan 

ve Mustafa bin ġâdî 

ve Yûsuf bin Mezîd 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Vekâletü‟l-bey‟ Alî Fakı bin Mustafa an karye-i Kuruçay 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Kuruçay‟dan Alî Fakı bin Mustafa meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î 

kılub dedi ki; Mustafa bin ġâdî‟ye karye-i mezbûre mukataasından ve Ģeriki Memi 

Çelebi bin Hacı Sinan‟a borcum vardır eğer iĢ bu târih-i defterden iki ay içinde 

borcum eda olunmaz ise ki iki aydan sonra gıybet idem mâ-melekimden her ne 

olursa bey‟ idüb cemi‟ deynimi mezbûran Mustafa ve Memi Çelebi‟ye eda idmeğe 

Mehmed bin Hacı Ahmed an karye-i Bayındır ve Küpeli Yûsuf bin Mehmed an 

mahalle-i Câmi-i Evsat vekîl-i devrem olsun deyu ikrâr etdikden sonra mezbûran 

Mustafa ve Memi mezbûr Alî Fakı‟dan kefîl-i bi-n-nefs taleb etdikde mezbûran 

Mehmed ve Küpeli Yûsuf mezbûr Alî Fakı‟nın târih-i mezbûr ile vekâlet-i mezbûre 

bi-l-muvâcehe kabûl kılub kefîl-i bi-n-nefs olduk dediler eyle olsa kaziyye sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm min Ģuhur sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?...) 
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ve Nebi bin Kâsım an karye-i Dere-i kebir 

ve Yûsuf bin Lûtfî 

ve Mustafa bin Umur 

 

(v. 6a) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Nasûh 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Kazâ-i Selanik kadılığından Bulcalağac‟dan Nasûh bin Ġlyas meclis-i Ģer‟e 

hâzır olub ikrar-ı Ģer‟î kılub dedi ki elimde olan alaca kilimi yetdüğüm yerden aldum 

deyu ikrârı sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Ahmed bin Yahya 

ve Tavvâf Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Hasan bin Mehmed 

 

Fasl 

Takrîr-i Mahmûd 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mahmûd bin Kulfal meclis-i Ģer‟e gelüb ağzında rayih-ül-hamr olduğiçün ve 

sekrân olmak ile dahi ta‟zîr olunub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i 

Muharrem-ül-harâm min Ģuhur sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Hasan Halîfe el-Müderris 

ve Yaralu Sinan Beğ bin ġah Beğ 

ve Kasab Ġvâz bin Halîl 
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Fasl 

Mukataa-ı Ġhzâr-ı Edremid 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hazret-i Hüdâvendigâr kıbelinden Edremid ihzârını berât-ı Ģâhi ile mutasarrıf 

olan mefâhir-ül emâsil ve-l-akrân Sinan Beğ âdemisi ve vekîl olanlardan Halîl bin 

Dâvud meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki zikr olan ihzârımı Mehmed bin 

Halîl‟e virdüğüm târih ibtidâsından yıl âherine değin iki bin altı yüz akçe mukataaya 

virdüm bundan sâbık mutasarrıf olan muhzırlar her ne vech ile mutasarrıf olur ise 

mezbûr Mehmed dahi ol vechle mutasarrıf ola dedi mezbûr Mehmed makarr-ı 

mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb zikr olan ihzârı meblağ-

ı merkum üzere târih-i merkum ibtidâsından yıl va‟de ile mukataaya alub kabûl 

kıldum dedi eyle olsa mezbûr Mehmed talebiyle sicile kayd olundı ve Kara Ġlyas bin 

Hüseyin mezbûr Halîl tarafından zikr olan ihzâr hususunda vekâleti dahi kayd 

olundı. Tahrîren fî 28 min Ģehr-i Muharrem-ül-harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ya‟kub Fakı bin ġâdî 

ve Seyyid Hasan Halîfe bin Seyyid Mütehayyir 

ve Ġlyas bin Teraz 

ve Ahmed bin Yahya 

ve Hüseyin bin Ömer 

 

(v. 6b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Hürrem Beğ 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

(…  ...) Hürrem Beğ bin Abdullah meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub 

dedi ki Kazâ-i Edremid‟de olan Beğ değirmenini iĢbu sâhib-us-sicil Ahmed bin 

Mehmed‟e iki bin iki yüz kadı ceyyid-i râyic-ül-vakt Sultan Selîm Hân-ı azze 

nasruhu akçe mukataaya sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie Muharrem‟inin on beĢinden bir 
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yıl ile zikr olan değirmen hâsılını virüb teslim etdüm Ģol Ģart üzere ki harc-ı ma‟kul 

değirmen üzerinden ola dedi mezbûr Ahmed makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı 

masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Sevindik bin MenteĢ 

ve Yûsuf bin Osmân 

ve Hüseyin Beğ bin Kemâl 

ve Ġlyas bin Kara Memi 

ve ġirin Arab 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Seydi Alî 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

Nefs-i Bergama‟dan Sofular Mahallesi‟nden Seydi Alî bin Keresteci( ) 

meclis-i Ģer‟e gelüb bi-t-tav‟ ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki Göğez( ) çayı yanında koyun 

erinin birinden otuz sekiz akçeye beĢ nefer yoldaĢım ile satun aldık andan sonra 

karye-i Derelü‟ye cümle zikr olan yoldaĢım ile varıb karye-i mezbûre halkından dahi 

bizüm ile koyun yediler amma (… ...) kendü vaktinde iki nefer yoldaĢla koyun 

alduğım kimesneye varıb koyun erinden iki üç nefer kiĢi bizüm ile yoldaĢ olduk dedi 

kazâ-i Tuzla‟dan Mûsâ‟dan ve akçe andan Timur bin Tursun dahi bi-t-tav‟ ikrâr-ı 

Ģer‟î kılub dedi ki zikr olan Seydi Alî koyun alub karye-i mezbûreye gelüb koyun 

yemekde ben dahi değirmenden varub bile yedük deyu ikrâr eyledi eyle olsa 

mezbûrlarun ikrârları sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Muharrem-ül-harâm 

min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Hasan Çelebi el-müderris 

ve Yaralu Sinan Beğ bin ġahin Beğ 

ve Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Hacı Mehmed bin Hacı Ġbrahim 
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ve Arab Mehmed bin Deniz 

ve Ramazân bin Hatman( ) 

ve Hamza bin Karagöz 

ve Ahmed bin Abdullah 

ve Hacı Abdi bin Seydi 

 

(v. 7a) 

Ba‟de Akçe koyunlu taîfesinden 

Ba‟de karye-i Ucbeği‟nden Mustafa bin Hasan dedi ki Mustafa bin Karagöz 

an karye-i mezbûre edâ-yi Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub dedi ki sâlif-üz-zikr Seydi Alî bin 

Keresteci( ) bizüm katımızda ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki alduğumuz koyunu karye-i 

Derelü‟de yüzerken elimi bıçağa vurub mecrûh oldı dedi deyu Ģehâdet etdiler 

Ģehâdetleri hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-

sâbık. 

 

Ve ba‟de sâbık-uz-zikr Seydi Alî bin Keresteci( ) meclis-i Ģer‟e ihzâr 

olunub barmağı yarasından istifsâr olunub barmağımı nacağı tonrusı mecrûh etdi 

dedikde yassı bıçağla mecrûh kıldum dedik deyu istifsâr olundukda kadı huzurunda 

ikrâr olmayub beyanda olan ikrâr-ı Ģer‟îmdir deyu sicile kayd olundı. Tahrîren fî 

evâhir-i Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Neccâr Hızır bin Yûsuf 

ve Ġbn-i HoĢhun 

ve Ġbn-i Bozacı Mustafa 

ve Yûsuf bin Abdullah 
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Fasl 

Ahmed bin Abdullah maa Ömer veled-i Veysi 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

Ahmed bin Abdullah Ömer bin Veysi meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb ikrâr-ı Ģer‟î 

kılub dedi ki mezbûr Ömer Dîvâne Yûsuf‟dan yüz akçelik keten bezini alub mâl-ı 

gâibden mezbûr Ömer elinden elli akçe mâl-ı gâibi alub kabz etdüm eğer akçenin 

sahibi zâhir olursa ben bi-nefse elli akçesini virüb bâki akçesini mezbûr Ömer vire 

dedikde mezbûr Ömer bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî 

evâsıt-ı Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Nasûh bin el-Hâcc Mehmed 

Mehmed bin el-Hâcc Tufıl 

ve Karamanlu Ġbrahim 

(v. 7b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Mahmûd 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Edremid subaĢısı olan Hamza bin Abdullah kıbelinden Mahmûd bin Abdullah 

meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie 

Muharrem‟inin yevm-ül kat‟ası(?) ki bin iki yüz otuz sekiz akçe iĢ bu sâhib-üs-sicil 

Mehmed bin Ali yedinden Edremid ihtisâbı
87

 içün bî-kusûr alub kabz etdüm dedi 

mezbûr Mehmed bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i 

Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Mevlânâ Abdullah en-nâib-üĢ-Ģer‟î (… ...) 

ve Hacı emin-i mahkeme 

                                                           

87  Ġhtisâp dairesinin aldığı vergi, Belediye memurunun iĢi ve dairesi. 
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Fasl 

Ġkrâr-ı Orta Hamam mukataa-yı der-zimmet-i Hamza bin Yûsuf 

Kasab Ġvaz bin Halîl bilasınca Hamza bin Yûsuf‟u meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki Edremid içinde olan Orta Hamamı sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie Safer‟inin ikinci gününden bir yıl va‟de üzere iĢ bu sâhib-üs-sicil mezbûr 

Hamza‟ya bin iki yüz akçe mukataaya virdüm Ģol Ģart üzere ki mezbûr hamamın 

urgandan ve kavdan ve keçeden ve mıhdan ve sayir hurda harcdan her ne olursa 

iltizâm ide bâkî harcı bizüm ola dedikde mezbûr Hamza makarr-ı mezbûri cemî‟ 

ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb zikr olan hamamı va‟de-i mezbûr üzere 

zikr olan harc-ı ma‟kûl ile bi-l-ihsâr kabûl kıldım deyu ikrârı sicile kayd olundı. 

Tahrîren fî evâil-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hızır bin Ġlyas 

ve Mehmed bin Tuzcı Kara 

ve Mehmed bin 

ve Seyyid Ca‟fer bin Seyyid Mehmed 

ve Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

 

Ba‟de Meryem binti Mustafa zikr olan hamamın zarar malına kefil-i bi-l-mâl 

oldı. 

 

(v. 8a) 

Âmil-i mezbûr Yûsuf zikr olan esbabları ve yarağları ve atları (…?...) ile 

(…?...) Edremid subaĢısı Hamza bin Abdullah‟a teslîm idüb mezbûr …?... teslîm 

idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî Muharrem sene 922. 

ġuhûd-u âfiye( )  

Mevlânâ Sinan Çelebi en-nâib( ) 

ve Nasûh bin (…?...) 

ve Hasan bin Mehmed 
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Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

ġahkulu Hasan meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki benim elimde 

uzun birinç balçaklu köhne DımıĢki kılıc tokuz tane ok kuburı ve yayiyle bir yay 

torbası ve boztoğan ve bir kepenek ve yelesi (… ...) siyah atım ve Ģarkî eyer ile 

abâyiyle deyu ikrâr eyledi ve ba‟de Murad Beğ bin Yûsuf meclis-i Ģer‟de gelüb ikrâr-

ı Ģer‟î kılub dedi ki benim dahi bir Frenkî kılıcım ve kalkanım ve bir eli üçayağı 

sekel ve alnı sakar atım ve eyarı ve oyanıyla deyu ikrâr eyledi ve ba‟de Ahmed Fakı 

bin MenteĢe meclis-i Ģer‟de ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki benim dahi bir binek ve bir 

tegeltü ve yay torbası ve üc dane okum ile yayum vardır ve kepenek dahi vardır ve 

bir yüzi ebreĢ çil kızıl bâr-gir dir deyu ikrâr etdiklerinden sonra zikr olan atlar ve 

esbâblar mezbûrun ġahkulı ve Ahmed Fakı ve Murad Beğ ma‟rifetiyle iĢ bu sâhib-

üs-sicil Yûsuf bin Lütfi‟ye teslîm olunub mezbûr Yûsuf teslîm idüb yevmi nafakası 

ve hıfzı içün iki atın ikiĢer akçe buçuk akçe takdîr olunub sicile kayd olundı. 

Tahrîren fî 3 min Ģehr-i Muharrem-ül-harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hasan Fakı bin Hamza 

ve Mehmed Beğ bin Nasûh Beğ 

ve Hasan bin Yûsuf an karye-i Hacı Murad 

ve Bâlî Beğ bin Alî Beğ 

 

Ve ba‟de dört cânibi çuka üzere müneffes( ) ve ortası saru renk Arslan 

suretlü cebe bağlancak tegeltüsünü meclis-i Ģer‟de subaĢı Hamza bin Abdullah âmil 

Yûsuf bin Lütfi teslîm idüb sicile kayd olundı. 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hasan bin Mehmed bilasınca Emirze bin Ġlyas Beğ meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

ikrar-ı Ģer‟î kılub dedi ki bundan sâbık mezbûr Emirze Arslan nâm kimesne sattuğum 

bahâsından tokuz yüz akçe kefîl bi-l-mâl oldı deyu da‟vâ etmiĢdim Ģimdiki halde 

mezbûr Emirze‟den meblağ-ı merkumu alub kabz etdim dedi mezbûr Emirze makarr-
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ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundı. 

Tahrîren fî evâil-i Muharrem-ül-harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Kethüda Alî bin Mehmed 

ve Seyyid Alî bin Yûsuf 

ve Seydi bin Mahmûd 

ve Divane Eyne Beğ eĢ-Ģehir Boynıeğri 

ve Kethüda Memi 

 

(v. 8b) 

Fasl 

Itlak-ı (… ...) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

ġahkulu bin Hasan ve Murad Beğ bin Yûsuf an karye-i Ġzz-üd-dîn an kazâ-i 

Sındırgu meclis-i Ģer‟e hâzıran olub bi-t-tav‟ ve-r-rıza ikrâr- Ģer‟î kılub dedi ki 

bundan evvel iĢ bu sâhib-üs-sicil Ahmed Fakı MenteĢe‟den güveygisi olan Nebi 

akrabası deyu kazâ-i Sındırgu‟nun kadısı senden müraselesiyle töhmet-i serika olduğı 

ecilden teftîĢ içün hükm-i Ģerîf vârid olmuĢdur deyu mezbûr Nebi‟yi taleb idüb 

mezbûr Nebi bizüm üçümüze teslîm olunub yolda cümlemüz giderken mezbûr Nebi 

bıçağla darb oldukda mazanne olduğumuz ecilden cümlemüz habs olmuĢ idik hâliyâ 

Ģimdiki halde içimizden mezbûr Ahmed Fakı habsden halâs iden Mevlânâ-yı mezbûr 

huzurunda kazâ-yı mezbûre içinde bizüm baĢımıza gelan ahvâli i‟lâm idüb be-her-hâl 

gene bize gelüb halâsımıza emîndir ki sebeb ola iĢ bu târih-i sicil ibtidâsından on beĢ 

gün va‟demüz olsun eğer mezbûr Nebi‟nin kayın atası mezbûr Ahmed Fakı târih-i 

mezbûr içinde gelüb bize cevab virüb Edremid subaĢısı olan Hamza bin Abdullah 

bölüĢmedin gaybet ederse mezbûr mecrûh Nebi her ne vechle zararı olursa ba-diyet 

ba-kısas üzerimüze lâzım olsun her vechle kefîl olduk deyu bi-t-tav‟ ikrâr eylediler 

mezbûr Ahmed Fakı makarran-ı mezbûran cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe 

tasdîk idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî 7 min Ģehr-i Muharrem-ül-harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 
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Mevlânâ Yûsuf bin Tufıl el-imâm 

ve Resul bin ġâdî 

ve Seyyid Alî bin Seyyid Mehmed 

ve Hacı Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Yûsuf bin Lütfi 

ve Nacaklu Ahmed 

ve Safa bin Mustafa 

 

Fasl 

Yavacı Yûsuf‟a katırlar emânet komak 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Delü Ahmed nâm kimesne talebiyle muhzır Nasûh bin Hacı Mehmed 

Karacalar‟dan Dedebalı nâm kimesneye tarîk-i âmmda buluĢub meclis-i Ģer‟e da‟vet 

idüb taleb ettikde mezbûr Dedebalı yanından iflâhi( ) bıçağını çıkarub mezbûr 

Hacı Nasûh‟a hücum etdikde mezbûr Hacı Nasûh dahi mezbûr Dedebalı‟nın iki siyah 

katır ile yedi kır katırı alub meclis-i Ģer‟de Yavacı Yûsuf bin Lütfi‟ye teslîm idüb 

mezbûr Yûsuf teslîm idüb yevmi nafakası ve hıfzı içün altı akçe takdîr olunub bir 

yatık kayık içinde olan Hamza ile zikr olan katırlar sicile kayd olundı. Tahrîren fî 

evâil-i Muharrem-ül-harâm sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?...) bin (…?...) 

ve Hızır bin Ġlyas 

ve Tûrali bin Mustafa 

ve Nebi bin Hasan 

ve Burak Mustafa bin Yûsuf 
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(v. 9a) 

Fasl 

Turali maa (…?...) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Tûrali bin Veysi Beğ el-vekîl an kıbel-i Zeyn-ül-âbidîn bilasınca Safa bin 

Halîl‟i meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb takdîr-i da‟va kılub dedi ki mezbûr Zeyn-ül-âbidîn‟in 

mezkûr Safa‟da su sığır bahâsından on bin akçenin talebi içün Mevlânâ Eyne 

kadısına hükm-i Ģerîf îrâd itmiĢdir deyu Mevlânâ-yı mezbûrdan mürâsele îrâd idüb 

mezbûr Safa zimmetinde olan meblağ-ı merkumun edası içün ve gaybet iderse hâle 

kefîl virsün dedikde Koca Hızır bin Halîl mezbûr Safa‟nın deyni olan meblağ-ı 

merkumun edasına kefîl bi-l-mâl olub dedi ki eğer zikr olan kaziyyede gaybet 

idersem rızkımdan satub virsünler deyu ikrâr eyledi ve mezbûr Safa dahi ikrâr-ı Ģer‟î 

kılub dedi ki eğer ben dahi gaybet idersem mezbûr Koca Hızır vekîlim olsun rızkımı 

satub zikr olan borcumı her ne zâhir olursa eda eylesün deyu ikrâr eyledi. Tahrîren fî 

evâhir-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Rum Yûsuf bin Abdullah 

ve Hüseyin bin Alî el-Helvacı 

ve Hacı Alî Hüseyin  

ve Mehmed bin Murad et-Tabbâh 

 

Fasl 

Abd-ur-Rahmân‟ın ve Seyyid Mustafa‟nın Kaz Tağı‟nda tutulduğı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Labseki nâm kasabadan Alî bin Kara Nasûh ve Lütfi bin Nasûh subaĢı 

meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki bundan sâbık kasaba-yı mezbûrda bir 

kimesne maktûl bulunub ol ecilden kırk nefer kimesnelerden katil taleb olundukda 

ikimüz bu cânibe katili taleb etmek içün gelüb bi-l-âher bilinmeyüb ol cânibe 

gidmeğe teveccüh etdüğümüzde bizüm kasabadan bizüm ile bile bir yerde sâkin olan 

Abd-ur-Rahmân nâm kimesne ile ve Ģehr-i Edremid‟den Hatîb oğlı Seyyid Mustafa 
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ile Manastır cânibinden Kaz Tağı‟nı aĢmak içün giderken karlık yanında önde 

sataĢub an zikr olan Abd-ur-Rahmân ile Seyyid Mustafa‟yı önder dutdılar ol tarafdan 

gelüb köylüye haber idende kadı ma‟rifetünüz arayumasunuz( ) deyu haber 

virdiler ol ecilden mürâsele taleb iderüz zikr olan Abd-ur-Rahmân ile Seyyid 

Mustafa‟nın zikr olan tağ içinde halleri ma‟lûm olub karye-i Manastır ve Bayındır 

halkı i‟lâm ideler deyu ikrâr eylediler. Tahrîren fî evâhir-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Kıvâm-üd-dîn bin Seyyid Kıyâs 

Ve Abdullah Çelebi 

Ve Kasab Ġvaz 

Ve Timur bin (…?...) 

 

(v. 9b) 

Kitâb-ül Teslîmât 

Fasl 

Okçu Sinan Beğ Teslîmâtı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Sâbıkan Karesi Sancak Beği olan Okçu Sinan cânibinden mektûb-ı Ģerîfle 

Ahmed nâm subaĢıya bakiyeler cem‟ etmeğe kazâ-i Edremid‟e geldikde Hacı 

Mustafa bin Yûsuf‟dan iki bin akçe teslîm olundı deyücek mezbûr Hacı Mustafa dahi 

tasdîk idib sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî yevm-i evâil-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mahmûd bin Mustafa 

ve Lütfi bin Mehem 

ve Dîvâne Mehmed bin Hızır 
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Fasl 

Okçu Sinan Beğ Teslîmâtı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Sâbıkan Karesi Sancak Beği olan Okçu Sinan bi-nefs Ahmed nâm subaĢıya 

kazâ-i Edremid‟de olan bakiyelerinden (… ...) Mustafa bin TimurtaĢ yedinden 

bin seksen akçe meclis-i Ģer‟de teslîm olunub sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî evâil-i 

Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ahmed bin Hamza 

ve Mustafa bin Abdullah 

ve Mehmed bin Alî 

 

Fasl 

Okçu Sinan Beğ Teslîmâtı 

Fasl 

Vech-i terkîn oldur ki; Edremid ihtisâbın tutan Mehmed bin Bekir elinden 

sâbıkan Karesi Sancağı Beği olan Okçu Sinan cânibinden bakilerin ahz etmeğe gelan 

Ahmed nâm subaĢıya dört yüz yirmi akçe meclis-i Ģer‟de teslîm olundı ve def‟a 

mezkûr Sancak Beği cânibinden bahĢ almağa gelen Ġsfendiyar nâm gulâma Mehmed 

bin Bekir elinden üç yüz akçe teslîm olunduğı sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî yevm 8 

Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Dîvâne Ġlyas bin Bedr 

ve Hacı Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Lütfi bin Mehem 

ve Kasab Nasûh bin (…?...) Yûsuf 

ve Yûsuf bin Lütfi 
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(v. 10 a) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Hamza 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hamza bin Ġbrahim gıbb-es-sübût vekâleten Ģer‟an (…  ...) an kıbel-i 

âhte (…  ...) be-Ģehâdet ve Memelü( ) Hoca bin Mustafa ve Ġmam Mahmûd bin 

Yûsuf ve Yûsuf bin Velî ve Ahmed bin Veysi Fakı meclis-i Ģer‟e hâzır olub ikrâr-ı 

Ģer‟î kılub dedi ki benim müvekkiletim mezbûre Hasan bin Yûnus‟dan Bahadır bin 

Abdullah incirliği hâsılından iki yıllık iki bin ve öküz bahâsından iki yüz toksan (… 

...) cem‟ etdüği akçeleri alub kabz etdi dedikde mezbûr Hasan makarr-ı mezbûri 

cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî 

evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Sinan Fakı bin Ahmed 

Ve Hızır bin Ġlyas 

Ve Nasûh bin Ġskender 

Ve Ramazân bin Mûsâ 

 

Fasl 

Nâib-üĢ-Ģer‟ Hacı Sinan 

Fasl 

Vech-i terkîn budur ki Mevlânâ Nâib-üĢ-Ģer‟ olan Hacı Sinan bin Ya‟kub 

meclis-i Ģer‟e Tabak Mustafa bin Ġshâk ihzâr idüb takrîr-i kelâm idüb didikim 

avretüni niçün dögersin didiğimde bana itâle-i lisân idüb köpek ve münafık sensin 

didi ve avretime dahi söğdi deyu da‟va eyledikde mezkûr Mustafa bin Ġshâk 

mukabele ile inkâ(r) eyledikde Mevlânâ-yı mezkûr Hacı Sinan‟ın sıdk-u da‟vasına 

muvafık beyyine taleb olundukda udûl-u müsliminden Mevlâna Mes‟ûd Halife bin 

Alî ve Mehmed bin Bekir ve Hamza bin Sendel eda-yı Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub 

didilerkim mezkûr Tabak Mustafa mezkûr Nâib-üĢ-Ģer‟ olan Hacı Sinan‟a köpek ve 

münafık deyu söğdükden sonra avretine dahi söğdi deyu Ģehâdet eylediklerinden 
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sonra Ģâhidun-u mezkûrunun Ģehâdetleri ba‟de-t-terkîn ve-t-tahlîf-ül a‟dâ hayr-ı 

kabûlde vâki‟ olub Mevlânâ-yı mezkûr Hacı Sinan talebiyle kayd-ı defter oldı (… 

...) fi gurre-i Safer-ül-muzaffer sene 922.  

ġuhûdu‟l-Hal; 

Sinan Beğ bin ġah Beğ 

ve Mevlânâ Abdullah bin (… ...) 

ve Hayr-ed-dîn Fakı bin Mustafa 

ve Ġmam Abdi Fakı bin Soğanyemez 

ve Seyyid Alî bin Yûsuf 

ve Mustafa bin Halîl 

ve Hasan bin Mehmed 

 

(v. 10b) 

ġerh 

(… ...)  (…  ...)  verildi   (…  ...) 

dirhem      dirhem        dirhem 

110         130           400 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hamza 

Kadd-ı tekeffül Kara Ya‟kub bin Mehmed bi-nefs Hamza bin Alî an kazâ-yı 

(…  ...) an mahalle-i Hekimzâde. 

 ġuhûdu‟l-Hal; 

Nasûh bin Mehmed 

ve Dîvâne Ġlyas bin Bedr 

ve Mehmed Beğ 
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Fasl 

Kefâlet-i Alî 

Kadd-ı tekeffül Benli bin Karaca an karye-i Dere-i sagîr bi-nefs Alî bin Halîl 

bi-taleb el-hasm men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâil-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Halîl bin Ahmed 

ve Abdi bin Mustafa 

ve Turbalı bin Kulfalca 

 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Lütfi bin Hacı Mehem Mustafa bin Abdullah an mahalle-i 

Hekimzâde bi-taleb el-hasm Mevlânâ Sinan Halîfe bin Ya‟kub men talebuhu 

vücudehu. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Kıvâm-üd-dîn bin Seyyid Kıyâs 

ve Hızır bin Ġlyas el-Hayyât  

ve Hüseyin bin Ömer 

ve Mehmed bin Solak 

Fasl 

Demir Kır Yund 

Demür Kır yundı Hazret-i Hüdâvendigâr ulağı getürüb sâhibi yirmi (… ...) 

zâhir olmayub yavaya hükm olunub mezbûre yund Nâib Mahmûd bin Mustafa‟ya 

teslîm olunub mezbûr Mahmûd teslîm idüb nafakası ve hıfzı içün yevmi iki akçe 

takdîr olunub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Dîvâne Mehmed 

ve Mustafa bin Koca Mûsâ 
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ve Nasûh bin Hacı Mehmed 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Hacı bin Hacı Ġbrahim an karye-i Beliler ve kefîl-i eyzan Süle 

bin Hızır (…  …) an karye-i Eminler bi-nefs Kulfal bin (…  ...) ve kefîl-i eyzan 

Mûsâ bin Abdullah an karye-i Beliler bi-nefsihi Kulfal el-mezbûr. Et-târih ve-Ģ-

Ģuhûd mâ-sâbık. 

(v. 11a) 

Fasl 

Ġkrâr-ı (… ...) 

Ġftihâr-ül-ümerâ ve-l-e‟âlî Hüseyin Beğ (…  ...) mektûb-u Ģer‟î ile gelan 

gulâmı Dâvud bin Abdullah meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki sene ihdâ 

iĢrîn ve tis‟a mie tahvîlinden altı aylık yevm-ül-kıstdan Yukaru Pazar‟ın 

mukataasından iĢ bu sâhib-üs-sicil Neccâr Hızır bin Yûsuf elinden iki bin iki yüz elli 

akçe alub kabz idüb bin yüz akçesi dahi kendü avnisiyle harca dutulub cem‟an üç bin 

üç yüz elli akçe bi-t-tamam haklaĢdık deyu ikrâr eyledi mezbûr Hızır makarr-ı 

mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundu. 

Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Sabuncu Mehmed bin Mustafa 

ve Emrullah Fakı bin Hasan Fakı 

ve Nasûh bin Hacı Mehmed 

ve Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf 

 

Fasl 

Bey‟-i Adilzâde Değirmeni 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Seyyid Alî bin Seyyid (…  ...) bilasınca Hamza bin Nebi‟yi Sevindik bin 

MenteĢ‟i meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki kaza-yı Edremid‟de olan 
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Adilzâde değirmeninin sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Muharrem‟inin gurresinden on 

beĢinden bir yıl va‟de ile iĢ bu sâhib-üs-sicil mezbûran Hamza ve Sevindik nâm 

kimesnelere iki bin yedi yüz akçe icâriye icâriye virdüm Ģol Ģart üzere ki zikr olan 

değirmenin arkını ve bendini ve sâyir harcını dahi kabul ideler dedikde mezbûran 

Hamza ve Sevindik makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk 

idüb zikr olan değirmeni târih-i mezbûrdan bir yıl va‟de ile ve zikr olan cümle harc 

ile meblağ-ı merkum üzere bi-l-ihtiyâr kabul kıldık dediler eyle olsa mezbûrlar 

talebiyle sicile kayd olundı.  

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hüseyin bin Ömer 

Ve Mustafa bin Mahmûd 

Ve Yûsuf bin Mezid 

Ve Kayyum Mustafa 

 

Fasl 

Kefâlet-i Ramazân 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Kadd-ı tekeffül Hacı Kızıl Sâlih bi-nefs Ramazân bin Hasan bi-taleb ez-zaîm 

men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî 20 evvel-ül-Rebî‟ sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

…?... Hamza 

Ve Kethüda Süle 

Ve Alî bin Mustafa 

Ve Hacı bin Ġlyas 
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(v. 11b) 

Fasl 

Okçu Sinan Beğ Vakfiyesi 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Sâbıkan livâ-i Karesiyye Sancak Beği olan iftihâr-ül-ümerâ ve-l-e‟âlî Sinan 

Beğ livâ-i mezbûreden azl olundukdan sonra zimem-i narda( ) tebayası talebi içün 

hükm-i Ģerîf îrâd idüb Edremid‟e gelan Hüseyin bin Abd-ül-vekîl es-sebt-ül-vekâlete 

be-Ģehâdet Mevlânâ Hasan Halîfe bin Hamza ve Mehmed bin Mustafa an kıbel-i 

Hüseyin bin Abdullah ez-zaîm meclis-i Ģer‟e hâzır olub ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki 

kazâ-i mezbûreden karye-i Kozluca ve Zeytunli ve Ġnöni ve Vakıf ve Kadı nâm 

karyeler tımârına mutasarrıf olan iĢ bu sâhib-üs sicil Mustafa bin Kuyumcu 

Yûsuf‟dan benim müvekkilim olan mezbûr Hüseyin mukataa hâsılından beĢ bin iki 

yüz yetmiĢ beĢ akçe alub kabz etdi deyu ikrâr idüb mezbûr Mustafa makarr-ı mezbûri 

cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî 17 

min Ģehr-i Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġlyas bin Teraz 

ve Ahmed bin Yahya 

ve Hasan Çelebi bin Mevlânâ Muhyî-d-dîn Halîfe 

ve Hacı Mahmûd bin Ġlyas an karye-i Güre 

 

Fasl 

Bey‟-i Ġkrâr-ı Kara Sığır Ġneği 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

ġah Bülle binti Ahmed Fakı bilasınca karye-i PaĢa‟dan Nasûh bin Süleyman‟ı 

meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki benim zevcim olan Nebi bin Alî 

Beğ hâl-i hayâtında iken mihrim içün bana iki karasığır ineğini virüb alub kabz idüb 

ba‟de mezbûr Nasûh‟a iki yüz altmıĢ akçeye bey‟ idüb meblağı merkumu alub kabz 

etdim dedi mezbûr Nasûh makarra-i mezbûre-i cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-

muvâcehe tasdîk idüb zikr olan iki karasığır ineğini meblağ-ı merkum üzere alub 
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kabûl kılub kabz etdim dedi eyle olsa mezbûr Nasûh talebiyle sicile kayd olundı. 

Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Emîr Mehmed bin Emîr Osmân 

ve ġirin Arab 

ve Ġdris bin (…?...) 

ve ġirmerd bin Abdullah 

ve Yûsuf bin Lütfi 

 

Fasl 

Kefâlet-i Ġsâ 

Kadd-ı tekeffül Nasûh bin Ġlyas ve Nasûh bin Yûsuf bi-nefs Ġsâ bin Ġnhan( ) 

bi-taleb el-hasm men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâhir-i Safer min Ģuhûr sene 

922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

…?... 

ve Kara Ġlyas bin Hüseyin 

ve Dedebalı bin Mehmed 

ve Velî bin Soğanyemez 

(v. 12a) 

Fasl 

Athasan‟da Maktûl (  ) Olan Nebi 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Bundan sâbık karye-i Athasan‟da (…?...) Nebi bin Alî Beğ‟in mukaddemâ 

hırsuz olmasına mazanne olub alıb gidmelerine iltizâm iden ġahkulu bin Hasan ve 

Murad Beğ bin Yûsuf mezbûr Nebi ile bile gidüb aralarında bıçağla darb oldukda 

mahall-i mazanne oldukları ecilden habs olunub ba‟de livâ-i Karesi‟ye Sancak Beği 

olan iftihâr-ül-ümerâ ve-l-e‟âlî Hüseyin Beğ hazretleri cânibinden gulâm Sarrâc 



 

173 
 

Mustafa mezbûran ġahkulu ve Murad‟ı ve bunlardan sonra mezbûr Nebi‟nin hatunı 

olan ġah Bülle binti Ahmed Fakı cem‟i rızkı ve esbâbıyla bî-kusûr alub Devletlü Beğ 

îsâl itmek içün mektûb-u dil-güĢâ îrâd idüği ecilden mezbûran ġahkulu ve Murad‟ı 

ve mezbûre hatunı ve sicilde mastûr olan muhallefâtıyla (…  ...) mezbûr 

Mustafa‟ya Hamza bin Abdullah subaĢı cânibinden emîn ve vekîl olan Mahmûd 

teslîm idüb mezbûr Mustafa teslîm etdikden sonra mezbûran ġahkulu ve Murad 

ikrâr-ı Ģer‟î kılub dediler ki mezbûr subaĢı elinden ne kadar esbâbımız ve atımız ve 

yarağımız var ise ki emânet konulmuĢ idi cem‟îsini bî-kusûr alub kabz etdük dediler 

eyle olsa vâki‟ hal mezbûr Mustafa talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı 

Muharrem-ül-harâm min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Nasûh bin Süleyman 

ve Emîr Mehmed bin Emîr Osmân 

ve ġirin Arab 

ve Yûsuf bin Lütfi 

ve Hatîb Pîrî Fakı bin Mehmed 

 

Devletlü Beğ‟den Hamza SubaĢı‟ya Vârid Olan Mektûb Budur ki Zikr Olan 

Mefâhir-uz-zuamâ ve-l-emâcid Edremid subaĢısı Hamza zîde kadruhû 

mektûb sana vâsıl olıcak Ģöyle ma‟lûm ola kim Ģimdiki halde mahbûsunda olan 

ġahkulu ve Murad nâm sipâhîleri ve mezkûr sipâhîlerün aralarında maktûl olanın 

Nebi‟nin avretinde ve kanın da‟vâ iden akrabaların bi-l-cümle iĢ bu hâmil-ül-hurûf 

âdemimiz Sarrâc Mustafa ile ale-t-ta‟cîl bu cânibe gönderesiz bi-z-zât kendüm teftîĢ 

idüb günahları var ise ber-mûceb-i emr-i pâdiĢâhî haklarından gelinüb ve eğer 

mezbûr sipâhîlerün veya maktûl olan Nebi‟nin esbâblarından kimesne nesnelerin 

almıĢlar ise ellerinden alub iĢ bu müĢârün-ileyh Mustafa‟yla bile gönderesiz ki vâkıâ 

hırsuzlukları zâhir olursa yarakları ve esbâbları ma‟rifet-i kadî ile (… ...) zabt 

oluna Ģöyle bilüb bir dürlü dahi eylemesiz. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm 

min Ģuhûr sene 922. 
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(v. 12b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Bazarlu bin Ramazan 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Bazarlu bin Ramazan bilasınca Nasûh bin Tufıl‟ı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

yüzüne tâyıan ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki bundan sâbık evim ve esbâbım ihrâk oldukda 

mazannemden birisi mezbûr Nasûh‟dur deyu da‟vâ etmiĢdim hâliyâ zikr olan 

da‟vâdan min ba‟d mezbûr Nasûh‟un zimmetini îrâ‟ ve ıskat etdim dedi ve mezbûr 

Nasûh dahi mezbûr Bazarlu hakkında her husûs içün da‟vâm yokdur deyu ikrâr 

eyledi eyle olsa mezbûr Hacı Nasûh talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i 

Muharrem-ül-harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġlyas bin Teraz 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

ve Mustafa bin Osmân 

ve Ġdris bin Hüseyin 

ve Alî bin Turasan 

ve Ramazân bin Murâd 

ve Mehmed bin Ya‟kub 

ve Ahmed bin Benli 

ve Umur bin Alî 

 

Fasl 

Ġlyas maa Mehmed 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ġlyas bin Kara Mehmed bilasınca Mehmed bin BahĢâyiĢ meclis-i Ģer‟e ihzâr 

idüb yüzüne ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki Ġbrahim incirliği dimekle meĢhûr incirlikde 

mezbûr Mehmed‟in iĢtirâki vardır el‟ân zikr olan incirlik avretim olan Emine mülki 
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idiğini da‟vâ iderin deyu ikrârı sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Muharrem-ül-

harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mustafa bin Yûsuf 

ve Ġdris Bin Veysi Beğ 

ve Hacı Turan bin Saruhanlu 

 

Fasl 

Teslîm-i Esbâb 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ramazân bin Kuyumcu Yûsuf meclis-i Ģer‟e gelüb kazâ-i Tuzla‟dan Mûsâ 

Fakı dimekle meĢhûr olan akçe (… ...) katl husûsunda mahall-i mazanne olan 

avretim (… ...) esbâblarından iki arĢun çubuklu kızıl vâle ve bir dane ağı 

bürüncek( ) ve bir dane kalak( ) makremesi altı arĢundan eksük biz ve köhne 

penbe bezi ton ve bir köhne destmâl( ) ve yirmi bir dane ( ) okıyla yayını (…

 ...) Mahmûd bin Mustafa‟ya teslîm idüb mezbûr Mustafa teslîm idüb sicile kayd 

olundı. Tahrîren fî evâhir-i Muharrem-ül-harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?...) 

ve Mustafa bin Karagöz 

ve Mustafa bin Yûsuf 

 

(v. 13a) 

Fasl 

Hamza Bir Harem Ġçinde ba-mahrem Olduğı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Îsâ bin Yûsuf ve Ya‟kub bin Kara Ya‟kub ve Hacı Ömer bin Abdullah ve 

Hamza bin Alî bilalarınca Mahmûd bin Mustafa‟yla meclis-i Ģer‟e hâzırun olub 
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mezbûr Mahmûd takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki mezbûrun Îsâ ve Ya‟kub ve Hacı Ömer 

ile mezbûr Hamza bir harem içinde her birisi bir evde sâkine olub avretiyle 

musâhabet ider hâlbuki ba‟zı kimesnelerün ol aralıkda boynun dahi asmıĢlardır 

envâ‟-i fesâd olmuĢdur taleb iderim dedikde mezbûran Îsâ ve Ya‟kub ikrâr-ı Ģer‟î 

kılub dediler ki vâkıa mezbûr Hamza bir harem içinde (…  ...) sâkine olub leyl-i 

nehâr bizüm ile musâhabet ider zîrâ ki Ģâkirdimizdir dediler eyle olsa mezbûr 

Mahmûd talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Muharrem-ül-harâm min 

Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Kasab Alî bin Ġvaz 

ve Nasûh bin Ġlyas 

ve Kasab Ramazân bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Balı bin Alî 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Carullah 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Kozluca tımarına berât-ı Ģerîf ile mutasarrıf olan Mahmûd nâm 

sipâhînin ademisi olan Carullah nâm kimesne bilasınca Timurli bin Mustafa‟yı ihzâr 

idüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki tımar-ı mezbûrdan hâsıl olan dört yüz toksan üç akçe 

mezbûr Timurli elinden alub kabz etdüm dedi mezbûr Timurli bi-l-muvâcehe tasdîk 

idüb sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Dîvâne Mehmedî 

ve Osmân bin Ġlyas Fakı 

ve Kethüda Kara Murâd 

ve Nebi bin Mustafa 
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Fasl 

Mehmed maa Yûsuf 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mehmed bin (… ...) bilasınca Yûsuf bin Hamza ihzâr idüb yüzüne ikrâr-ı 

Ģer‟î kılub dedi ki benim yâftemde bağdan( ) iki yüz elli akçe hisse yazılub 

mezbûr Yûsuf yâftesinde bilinemeyüb sicile kayd olundı.  

Fasl 

Noksan Et 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Muhbir Memi bin Alî bilasınca Mahmûd bin Ġvaz meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

takrîr-i kelâm idüb dedi ki iĢ bu mezkûr Mahmûd dört akçelik kuzı etinde altmıĢ 

dirhem eksik bilinüb mezbûr Memi talebiyle sebt-i sicil olundı.  

Muhzır Yûsuf Fakı bin Tufıl el-Ġmâm  ( …?...) Seydî Alî (…?...) 

(v. 13b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Hamza SubaĢı (…  ...) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hamza subaĢı bin Abdullah ez-zaîm meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub 

dedi ki sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Safer‟inin bi-t-tamama yem-el-kıstından iĢ bu 

sâhib-üs-sicil Kaya bin Bencan ( ) ve Mehmed bin Alî ellerinden bin iki yüz otuz 

sekiz akçeyi bî-kusûr alub kabz etdim dedi mezbûran Kaya ve Memed bi-l-muvâcehe 

tasdîk idüb sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hüseyin Beğ bin Kemâl 

ve Kara Mustafa bin Mehmed 

ve Hızır bin Ġlyas 

ve Taylı Alî 

ve Yûsuf bin Mezîd 
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Fasl 

Ġkrâr-ı Manastır Halkı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Manastır halkından Yûsuf bin Mehmed el-imâm ve MenteĢe bin (… 

...) ve Emîr bin Mustafa ve Mehmed bin Yûsuf ve Mûsâ bin Ġbrahim ve Mustafa 

bin Mehmed ve Hüseyin bin Hamza ve Seydî Alî bin Mustafa ve Velî bin Ya‟kub ve 

Hızır bin Mehmed ve Mehmed bin Ramazân ve Ahmed bin DâniĢmend meclis-i 

Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki câni Emir‟ün kaynı Pîrî nâm kimesne sene isnâ 

iĢrîn ve tis‟a mie Safer‟inin içinde karye-i mezbûremüz içinde dört gün bizüm ile bile 

musâhabet etdi deyu ikrâr etdiler ve ba‟de mezbûr Ahmed ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki 

mezbûr Pîrî gelüb benden borcumdan öküz bahâsı aldı ve dahi dört gün ve dört gice 

benim ile bile oldı deyu ikrârı sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Safer min Ģuhûr 

sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mehmed bin Tuzcu Kara 

ve Hacı Bayram bin Mehmed 

ve Mehmed bin Tabbâh Murâd 

ve Lütfi bin Zü-n-nûn 

ve Hüseyin Beğ bin Kemâl 

 

Fasl 

Mehmed maa Börekçi Mahmûd 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mehmed bin Ġbrahim an kazâ-yi Engüri an mahalle-i Kızıl Beğ bilasınca 

Börekçi (Mahmûd)Hızır bin Asıkuzı‟yı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb yüzüne takrîr-i 

da‟vâ kılub dedi ki mezbûr Hızır yanımda olan Ahmed bin Mûsâ nâm oğlanı yedi 

gün gizleyüb ben bi-nefsihi arayub bi-l-âher karındaĢı Mehmed‟e teslîm idüb hayf 

etmiĢdir dedikde Hızır bi-l-muvâcehe ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki vâkıa zikr olan oğlanı 

ben bu gice gizleyüb yarındası karındaĢım mezbûr Mehmed‟e teslîm etdim dedikde 
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mezbûr Hızır mezkûr oğlanı karındaĢı (…?...) ma‟rifet-i kadısuz teslîm idmesi 

kanuna muhâlif olub sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?...) 

ve Mevlânâ Hamza Fakı bin Yûsuf 

ve Mevlânâ Hayr-ed-dîn Fakı bin Mehmed 

 

(v. 14a) 

Fasl 

(…  ...) Beğlerbeği 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karesi Sancağı‟nda vilâyet-i Edremid‟de tımarı mahlûl mezkûr tımarın 

Hızır‟a tahvîlinden mahlûl olmağın Kütahyiye Sancağı‟nda iki bin beĢ yüz akçelik 

tımardan ma‟zûl olan dârende-i hurûf Mahmûd sultân-ül-guzât ve-l-mücâhidîn 

hullidet hiâfetuhu hazretlerinin emriyle virildiği zikr olan (Karye-i Kozluca tâbî‟ 

mim hâsıl 2133 elinden giden bedel 2500) ba‟de-l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf 

kılub Ģol ki vezâif-i hidemât mebrûre-i asâkir-i mansûredir müeddâ kıldıkdan sonra 

bî-vech-i min-el-vücûh kimesne mâni‟ ve dâfi‟ olub müdâhil kılmaya Ģöyle bileler 

mazmûn-u mektûba i‟timâd kılalar. Tahrîren fî‟s-sâdis-aĢer Rebî-ül-âhır sene rub‟ 

aĢer ve tis‟a mie. (914 ) 

Be-makam-ı 

   Kütahiyye 

 

Fasl 

Hacı Mahmûd Virilan Tımar 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ġftihâr-ül-ümerâ-il-a‟zâm Defterdâr ġemsî Çelebi hazretlerinin kaim-makamı 

olan Mevlânâ Ġsâ Fakı bin Mürsel meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki; 

Eyücek ve karye-i Fesen ve Çamluca‟ya tâbî‟ olan tımarları mâl-ı gâib ve beyt-ül-
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mâlden gayrı cem‟î mahsûlâtı iĢ bu sâhib-üs-sicil Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl‟e 

sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Muharrem‟inin gurresinden yıl va‟de ile yirmi altı bin 

akçe mukataaya iki yüz akçe câmi‟-i bahâ ile virdüm dedikde mezbûr Hacı Mahmûd 

makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb zikr olan 

mukataayı kabul kılub sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġlyas bin Teraz 

ve Reis Ramazân bin Murâd 

ve Kâsım bin Hacı Mûsâ 

ve Mehmed bin Emîn Tayı 

ve Kurd bin Mustafa 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Akbınar Hamamı‟nın Bey‟i 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hacı Mahmûd bin Kemâl Akbınar Hamamı‟nı iĢ bu sâhib-üs-sicil Hacı 

Mehmed bin Alî‟ye sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Rebî-ül-evvel‟inin gurresinden bir yıl 

va‟de ile tokuz akçeye cem‟î harc ile mukataaya virdim dedikde mezbûr Hacı 

Mehmed makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb zikr 

olan hamamı târih-i mezbûr ile meblağ-ı merkum üzere kabûl kıldım dedi mezbûr 

Hacı Mahmûd talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî 28 min Ģehr-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seydî Alî bin Eyne Beğ 

ve Yûsuf bin Mezîd 

ve Hamza bin Veysî 

ve Yûsuf bin Lütfi 
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(v. 14b) 

Fasl 

Ġkrâr-ı Talâk ġah Balı bin Alî  

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

ġah Balı bin Ali meclis-i Ģer‟e gelüb ikrar-ı Ģer‟i kılub dedi ki avretim olan 

Sâre binti Yolgı( )sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie Zi-l-hicce‟nin üçüncü gününde bâyin-

talâk boĢadım Ģol Ģart ile ki mezbûre Sâre benden nafakasını ve mehrini taleb itmeye 

dedi eyle olsa mezbûr ikrârı sicile kayd olundı. 

 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Kara Ġlyas bin Kara Hüseyin 

ve Ahmed bin Ġlyas 

ve BahĢî bin Veysi 

ve Mehmed bin Ġsâ an karye-i Dere-i kebir 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Solak 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Fahr-uz-zuemâ Edremid subaĢısı Hamza bin Abdullah kıbelinden Solak Sinan 

bin Hızır‟un vekâleti bana hüve tarîk-üs-sübût Ģer‟an sabit oldukdan sonra ikrâr-ı 

Ģer‟i kılub dedi ki Edremid niyâbetini dutan iĢbu sâhib-üs-sicil Mahmûd bin Mustafa 

elinden sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Safer‟inin yevm-ül-kıstından mezbûr Mahmûd 

yedinden iki bin yüz altmıĢ altı akçe bî-kusûr bana zikr olan aydan teslîm olundı 

mah-ı mezbûrun mezbûr Mahmûd üzerinde bir habbem kalmadı dedi ve bundan 

sonra zikr olan niyâbeti âherden bir kimesne beĢ yüz akçe ziyade idecek ben dahi bi-

l-ihtiyâr mezkûr iĢi kabûl idib beĢ yüz akçe ziyadeden iki yüz elli akçesini teslim etdi 

deyu mezbûr Solak Yûsuf ikrar idecek mezbûr Mahmûd dahi mezbûr Sinan‟ı ikrâr-ı 

masturlarında bi-l-muvâcehe tasdîk idüb mezbûr Mahmud talebiyle sebt-i sicil 

olundı. Tahrîren fî yevm-üt-tâsi‟ ve-l-iĢrîn Safer sene 922 
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ġuhûdu‟l-Hal; 

Yusuf bin Mezid 

ve Neccâr Hızır bin Yûsuf 

ve Mehmed bin Solak  

ve Ġlyas bin Hasan 

ve Muhtesib Alî bin Ġlyas 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mahalle-i Adilzâde halkı bâ-ismuhum meclis-i Ģer‟e gelüb merhûm 

Adilzâde‟nin mütevellisi Emîr Alî bin Seyyid Hüseyin muvâcehesinde Ģöyle takrîr-i 

kelâm idib dediler kim merhûm mezbûr Adilzâde‟nin vakıf değirmeni ve bağçası 

hâsılından    (… ...) vezâif ve sâyir mescid hizmetinden gayri mütevelliye yevmi 

on akça kalur zikr olan meblağdan zikr olan vakıf değirmeni ve bağçanın hizmeti ve 

ta‟mîri ve mescid-i mezbûrun ta‟mîri ve sâyir görüb gözedmesi içün bize içimizden 

nâzır ve câbî olmadıkça mezbûr mütevelli akça ve malına tasarruf ider mescidünüz 

ve vakfı harâb olur iĢbu Hacı Mahmûd zikr olan mütevelliye mutasarrıf olduğı 

akçeden bir mikdâra mezbûr Hacı Mahmûd mutasarrıf olsun (..?...) meĢrû‟ üzere 

eline arz virsin deyu zikr olan mahalle halkı imamı ve sâyir â‟yânı taleb etdikleri 

(..?...) Mahmûd talebiyle sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî evâil-i Rebî-ül-evvel sene 

922. 

 

(15-a)     

Fasl 

Alî maa Mehmed 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Alî bin Ġlyas bilasınca Mehmed bin Solağı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb ikrâr-ı 

Ģer-i kılub dedi ki mahalle-i Hacı Tuğrul‟da olan (… ...) mahdûddur inde ehaliha(

) iĢbu sâhib-üs-sicil mezbûr Mehmed‟e iki yüz elli kadı ceyyid-i cedîd râyic-ül 

vakt Sultân Selîm Hân-ı azze nasruh akçeye bey‟-i bât ile bey‟ idüb her ayda dörder 

akçe icâre ile sâkin olmak üzere dedi mezbûr Mehmed makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-
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ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî 

evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġftihâr-ül müderrisin Mevlânâ Hasan Halîfe 

ve Seyyid Ca‟fer bin Seyyid Mehmed 

ve Ġdris en-neâl 

ve Mehmed bin Hızır el-haddâd 

 

Ve ba‟dehu nâib Mahmûd bin Mustafa meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟i kılub 

dedi ki mezbûr neccâr Hızır mezkûr Mustafa‟ya bey‟ etdüği mezkûr bağçeyi beĢ yüz 

akçeye satun alub iki yüz akçesini mezbûr Mustafa‟ya teslîm idüb üç yüz akçesini 

beĢ ay va‟de ile dedi mezbûr Mustafa makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-

l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Seydî Alî bin Yûsuf 

ve Mahmûd bin Ahmed 

ve Alî bin Ġbrahim 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Neccâr Hızır bin Yûsuf bilasınca Mustafa Kuyumcu Yusuf‟u ihzâr idüb ikrâr-

ı Ģer‟î kılub dedi ki el‟ân mutasarrıf olduğum Ģehir altında olan bağçe ki Ģarken 

Alaeddîn Halîfe bin Hızır bağçesiyle ve garben Çolak Mehmed yeriyle ve Ģimâlen 

Elvan bağçesiyle ve kıbleten yeni dükkândâr Mustafa bağçesiyle mahdûd olan 

bağçeyi cem‟î hudûd ile iĢ bu sâhib-üs sicil mezbûr Mustafa‟ya beĢ yüz akçeye bey‟-

i bât ile bey‟ idüb meblağ-ı merkumı mezbûr Mustafa elinden alub kabz etdim dedi 

mezbûr Mustafa makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk 

idüb talebiyle sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 

922. 
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ġuhûdu‟l-Hal; 

Hasan bin Mehmed 

ve Ali bin Kulfal 

ve Mehmed bin Murâd 

ve Biryancı Hasan Halîfe el-imâm 

ve Mehmed bin Murâd et-tabbâğ 

 

Fasl 

Ali maa Mustafa 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ali bin Kulfal bilasınca Mustafa bin Zü-n-nûn‟u meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb 

yüzüne takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki karye-i Bölücek‟de mezbûr Mustafa mutasarrıf 

olduğiçün Mûsâ dimekle yurdu cem‟î gülegiyle( ) mezbûr Mustafa bi-gayr-i hak 

tasarruf ider taleb iderin dedik de mezbûr Mustafa cevab virüb takrîr-i da‟vâ kılub 

dedi ki zikr olan yurdu cem‟î hudûd ile mezbûr Alî‟den seksen akçeye satun aldum 

dedikde mezbûr Alî inkâr idüb gıbb-el inkâr mezbûr Mustafa‟dan beyyine taleb 

olundukda beyyineden aciz olub talebiyle mezbûr Alî yemîn-billâh idüb zikr olan 

yurdu mezbûr Alî‟ye hükm olunub sicile kayd olundı. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Ġbrahim bin Mehmed 

ve Biryancı Hasan Fakı el-imâm 

ve Yeni Dükkândâr Mustafa 

ve Muhzır (…?...) Hacı (…?...) 

(15-b)     

Fasl 

Edremid Ġhzârı Yûsuf bin Abdullah 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 
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Yûsuf bin Abdullah nâm muhzır bilasınca Nasûh bin Hacı Mehmed‟i meclis-i 

Ģer‟e ihzâr idüb dedi ki berât-ı Ģâhi ile kazâ-yı Edremid ihzârını mutasarrıf Sinan bin 

Abdullah nâm ağadan mektûb-u Ģerîf îrâd idüb mazmûnunda zikr olan ihzârı mezbûr 

Sinan Ağa sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Rebî-ül-evvel gurresinden bir yıl va‟de ile 

mezbûr Yûsuf‟a bi-tarîk-ül-emânet virüb teslîm etdüm dedi zâhir olduğu ecilden zikr 

olan ihzâr mezbûr Yûsuf üzere mukarrer olub sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġftihâr-ül müderrisin Mevlânâ Hasan Halîfe bin Resul 

ve SerhoĢ Ġmâm 

ve Hüseyin bin Ömer 

ve BahĢî bin Ġdris 

Fasl 

Mehmed maa Alî 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mehmed bin Yûsufhân bilasınca Alî bin Yûsuf meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb ikrâr-

ı Ģer‟î kılub dedi ki el‟ân mutasarrıf olduğum yer ki Ģarken Çıblak bağıyla ve garben 

mezbûr Alî bağıyla ve Ģimâlen tarîk-i âmm ile ve kıbleten tarîk-i âmm ile olan 

mahdûd yeri iĢ bu sâhib-üs-sicil mezbûr Alî‟ye üç yüz elli akçe bey‟ idüb meblağ-ı 

mezbûri mezkûr Alî elinden bî-kusûr alub kabz etdim dedi mezbûr Alî makarr-ı 

mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk mezbûr Alî talebiyle sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mehmed bin Tabbâğ Murâd 

ve Alaeddîn bin Lütfi 

ve Mehmed bin Solak 

ve Ġdris bin Ġbrahim 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Ġsmâîl 
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Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ġsmâîl bin Abdullah bilasınca Mustafa bin ġâdi‟yi meclis-i Ģer‟e hâzıran olub 

mezbûr Ġsmâîl ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki el‟ân abd-ı memlukum olan Biter nâm 

gulâmın iki buçuk yılını mezbur Mustafa‟ya yedi yüz akçeye bey‟ etdim deyücek 

mezbûr Mustafa dahi makarr-ı mezbûri ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb 

sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî 21 evvel-ül-Rebî‟ min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?...) Halîfe bin (…?...) 

ve Hacı Hasan bin Hüseyin 

ve Ġdris 

 

(v. 16a) 

be-hesâb-ül-kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Sinan bin Ahmed ve Nebi bin Habîb bi-nefs Ġsmâîl bin 

Abdullah an mahalle-i Akbınar ve Hasan bin Gaybî ve Kasab Memed bin Nasûh ve 

kefîl-i eyzan-ı mezbûran Ġsmâîl ve Hasan ve Memed bi-nefs Mestan ve Nebi el-

mezbûran bi-taleb Mahmûd bin Mustafa men talebuhum vücuduhum. Tahrîren fî 

evâsıt-ı Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal; 

Hacı Yûsuf bin Lütfi 

ve Mehmed bin Solak 

ve Mehmed bin Salman eĢ-Ģehir be-Küçük Usta 

ve Nasûh bin Mustafa 
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Fasl 

Kefâlet-i Memed 

Kadd-ı tekeffül Hasan bin Turgud an mahalle-i Turahan Beğ bi-nefs Memed 

bin Hüseyin ve kefîl-i eyzan Mehmed bin Solak bi-nefs Hasan el-mezbûr bi-taleb 

Mahmûd bin Mustafa men talebuhu vücuduhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mehmed 

Kadd-ı tekeffül Kepeneklü Mehmed bin Ġlyas an mahalle-i Kadı Celal bi-nefs 

Mehmed bin Nasûh bi-taleb Memed bin Hüseyin men talebuhu vücuduhu. Tahrîren 

fî evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mehmed bin Ġlyas 

ve DerviĢ Abd-ül-kerîm bin Abd-ül-celîl 

 

Fasl 

Kefâlet-i Bahçe( ) an karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Cerci( ) ve Velî bin ġeref ve Alî bin Toğan ve 

Mehmed bin Ca‟fer ve Veysî bin Hızır an mahalle-i Bahçe( ) bi-nefs ehl-il-mahalle-

t-il-mezbûr. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Hasan Çelebi bin Muhyî-d-dîn Halîfe 

ve Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Mütehayyir 

Fasl 

Kefâlet-i Câmi‟-i an karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Mahmûd bi-nefs Kâsım bin Mehmed ve Ahmed 

bin Koca Mehmed ve Eyne Beğ ve Ahmed bin Alî ve Memi ve Mustafa bin ebnâ Alî 

ve Seyyid Alî bin Eyne Hân ve Hızır bin Abdullah ve Mehmed bin Armudlu ve 
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Derzi Mustafa bin Hamza ve Mustafa bin Yunus ve Mehmed bin Salman ve Ġlyas bin 

Hızır ve Veysî ve Ahmed ebnâ Mehmed mezbûrun ehl-il-mahalle-t-il-kefîl bi-nefs 

Yûsuf el-mezbûr. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Mütehayyir 

ve Mevlânâ Hasan Çelebi bin Muhyî-d-dîn Halîfe 

 

(v. 16b) 

Fasl 

Kefâlet-i Hacı Mûsâ an karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Hacı Mûsâ ve Muhyî bin Yunus ve Ya‟kub bin 

Yûsuf ve Ġbrahim bin Mahmûd ve Mehmed bin Alî bi-nefs ehl-il-mahalle-t-il-

mezbûrun men talebuhum el-hasm vücuduhum. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 

922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Hasan Çelebi bin Muhyî-d-dîn Halîfe 

ve Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Mütehayyir 

 

Fasl 

Kefâlet-i Câmi‟-i Ġrzâ‟ an Karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Mahmûd bin Mehmed bi-nefs Ġlyas bin Farz ve Köfteci 

Hasan bin Mehmed ve Ahmed bin Hızır ve Mehmed bin Ahmed ve Nasûh bin 

Mehmed ve Mahmûd bin Mehmed men talebuhum el-hasm vücuduhum. Tahrîren fî 

evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Mütehayyir 

ve Mevlânâ Hasan Çelebi bin Muhyî-d-dîn 
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Fasl 

Kefâlet-i Câmi‟-i Ġrzâ‟ 

Kadd-ı tekeffül Saru Yûsuf bin Mustafa bi-nefs Mehmed bin Hasan ve Alî 

bin Hüseyin ve Hamza bin Hızır ve müezzin Hacı Seydî Alî bi-taleb el-hasm men 

talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922.  

EĢ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Zekeriya an Karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Memi bin Mustafa ve Alî bin Hızır ve Hacı Mustafa bin 

Ġbrahim ve Ömer bin Erbıçak(?) bi-nefs ehl-il-mahalle-t-il-mezbûre men talebuhum 

el-hasm vücuduhum. 

Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Câmi‟-i Ġrzâ‟ an Karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Ġlyas bin bi-nefs ve Yunus bin Karaca ve Ġlyas bin Arab 

Veysi ve Ġsmâîl bin Abdullah ve Hasan bin Yûsuf men talebuhu el-hasm vücuduhu. 

Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kadd-ı tekeffül Lütfi bin Mehem bi-nefs Mehmed bin Asıkuzı bi-taleb ez-

zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâil-i Rebî-ül-evvel 

sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?...) 

ve Mevlânâ Hasan Halîfe bin Resul el-müderris 

ve Hasan bin Mehmed 
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(v. 17a) 

Fasl 

Kefâlet-i Mahalle-i Yunus an karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Ahmed bin Alî ve Ya‟kub bin Ġbrahim ve Mehmed bin Toğan 

bi-nefs ehl-il-mahalle-t-il-mezbûre men talebuhum el-hasm vücuduhum. Tahrîren fî 

evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan bin Mütehayyir 

ve Mevlânâ Hasan Çelebi bin Muhyî-d-dîn Halîfe 

 

Fasl 

Kefâlet-i Okçu Mahmûd an Karye-i Kemer 

Kadd-ı tekeffül Hızır bin Alî ve Nasûh bin Velî bi-nefs ehl-il-mahalle-t-il-

mezbûre bi-taleb el-hasm men talebuhuma vücuduhuma. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-

sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Veysî bin Halîl 

Kadd-ı tekeffül Hamza bin Halîl an karye-i Sepetçi bi-nefs Veysî bin Halîl an 

karye-i mezbûre bi-taleb Hamza bin Tatar men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî 

evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan bin Mütehayyir 

ve Nasûh bin Hacı Mehmed 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hüseyin bin Hasan 
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Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Yûsuf an karye-i Tursuni Beğ bi-nefs Hüseyin 

bin Hasan an karye-i Kargalu bi-taleb Hamza bin Tatar men talebuhu vücuduhu. Et-

târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Küçük Usta 

Kadd-ı tekeffül Ġlyas bin Bedr ve Seydî Alî bin Hamza bi-nefs Mehmed bin 

Salman bi-taleb ez-zaîm men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem-ül-

haram min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seydî Alî bin Hamza 

ve Hüseyin Beğ bin Kemâl 

ve Mehmed bin Ġlyas 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hacı Mustafa bin Selâtin 

Kadd-ı tekeffül Kara Derzi bin Mustafa ve TaĢkın oğlu Mustafa an karye-i 

Kadı bi-nefs Hacı Mustafa bin Selâtin bi-taleb Mustafa bin Ġlyas el-câbi an hane-i 

Emîr Sultân tâbe serâh men talebuhu vücuduhu. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Abdi Fakı bin Soğanyemez 

ve Hacı Bayram bin Mehmed 

ve Koca Ya‟kub bin Ġbrahim 

 

(v. 17b) 

Fasl 

Kefâlet-i Mahmûd bin TengrivirmiĢ 
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Kadd-ı tekeffül BahĢî bin Hasan Beğ an karye-i Tursuni Beğ bi-nefs Mahmûd 

bin TengrivirmiĢ bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. 

Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Mütehayyir 

ve Seyyidin Mehmed bin 

ve Nasûh bin Hacı Süleyman 

 

Fasl 

Kefâlet-i Saru bin Abdullah 

Kadd-ı tekeffül Emîr bin Mahmûd an karye-i Tursuni Beğ bi-nefs Saru bin 

Abdullah bi-taleb ez-zaîm men talebuhu vücuduhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hüseyin bin Hızır 

Kadd-ı tekeffül Ahmed bin Mustafa an karye-i Bölücek Kozakçı bi-nefs 

Hüseyin Hızır ve Eyne TimurtaĢ bi-taleb ez-zaîm vücuduhuma talebuhuma. Et-târih 

ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hızır bin DâniĢmend 

Kadd-ı tekeffül Emîr Mahmûd an karye-i Tursuni Beğ bi-nefs Hızır bin 

DâniĢmend bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Mütehayyir 

ve Seyyidin Mehmed bin 

ve Nasûh bin Hacı Osmân 
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Fasl 

Kefâlet-i ġirmerd bin BahĢâyiĢ 

Kadd-ı tekeffül Hızır bin DâniĢmend bi-nefs ġirmerd bin BahĢâyiĢ an karye-i 

Turğan ( ) bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Et-târih 

ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Kaya bin Nihan bi-nefs Ahmed bin Mustafa bi-taleb BahĢî 

bin Ahmed men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâhir-i Safer-ül-muzaffer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mahmûd bin (…?...) 

Ve Balı Fakı el-imâm Kadı Ġlyas  

Ve Seyyid Kıvam-üd-dîn ibn-i Seyyid Kıyas 

 

(v. 18a) 

Fasl 

Kefâlet-i Memed bin Çomaklu 

Mustafa bin Mehmed meclis-i Ģer‟de mehter Memed bin Çomaklu bi-nefse 

kefîl olunub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922.  

ġuhûdu‟l-Hal; 

Memed bin Etmekçi Kara 

ve Nasûh bin Hacı Mehmed 

ve Mevlânâ Sinan Çelebi 
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Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Neccâr Ġbrahim bin Ġdris an mahalle-i ġâdî bi-taleb Muhtesib 

Mahmûd bin Mustafa men talebuhu vücuduhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i TaĢçılar an karye-i Edremid 

Kadd-ı tekeffül Hüseyin bin Hızır ve Alî bin Hacı ve Hacı Ahmed bin Yûsuf 

an karye-i TaĢçılar bi-nefs ehl-il-karye-t-il mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin 

Abdullah men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem-ül-haram min Ģuhûr 

sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Velî Fakı bin Mustafa an mahalle-i Soğanyemez 

ve Ġsmâîl bin Mehmed an karye-i Çamluca  

ve Memi bin Nasûh an karye-i mezbûre 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Hızır bin Kaya ve Yûsuf bin Ġbrahim el-imâm bi-nefs ehl-il-

karye-i Turnacı bi-taleb Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Et-târih ve-Ģ-

Ģuhûd mâ-sâbık. 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Matık( ) Yûsuf bin Ġbrahim an karye-i Zeytunlu ve Hasan 

bin Ġlyas bi-nefs Mahmûd bin Alî an karye-i mezbûre bi-taleb Hüseyin bin Ömer 

men talebuhu vücuduhu. Et-târih mâ-sâbık. 

Fasl 

Kefâlet 
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Kadd-ı tekeffül Nasûh bin Bilal an karye-i Vakıf bi-nefs Alî bin AĢık( ) bi-

taleb Mahmûd bin Mustafa men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâhir-i Muharrem-

ül haram min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hızır bin Ġlyas 

Ve Kalak( ) Mustafa 

Ve Nasûh bin Hacı Nasûh 

 

(v. 18b) 

Fasl 

Velî maa Mahmûd 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Velî bin Alî meclis-i Ģer‟e hâzır olub sarraf olan Mahmûd bin Hacı Ahmed 

mahzarında ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki köhne akçe yasağı içün tenbîh olundukdan 

sonra bir babuccı elinden on sekiz dirhem akçesini alub yarındası Kemer bazarına 

geldüm ki sarrafa akçemi yeniye istibdâl itdim dedikde nidâ olunduğı günde istibdâl 

idmeyüb te‟hîr olunub elinde köhne akçe aramak ile bulunduğı ecilden girift olub 

sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Muharrem sene 922. 

 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġlyas bin Serhan 

ve Abdullah en-nâib eĢ-Ģer‟ be-felek 

ve Mehmed bin Hacı Mustafa 

 

Fasl 

Ġkrâr-ı Timur 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 
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Kazâ-i Tuzluca Tuzla‟dan karye-i Mûsâ Fakı‟dan Akçein‟den( ) Timur 

bin Tursunça meclis-i Ģer‟e ihzâr olub ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki Câmi-i Kebir 

mahallesinden Balı DerviĢ bin Alî‟ye üç yüz akçeye bir kır bargîr satub meblağ-ı 

merkumdan seksen akçesini aldum ve iki yüz yirmi akçe almadan bedel-i mezbûr 

Balı‟ya sattuğum bargîri bi-gayr üzere bağladuğı yerden aldum dedi mezbûr Balı 

makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd 

olundu. Tahrîren fî evâhir-i Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Ahmed bin Abdullah 

ve Hamza bin Karagöz 

ve Hacı Mehmed bin Hacı Ġbrahim 

ve Ġlyas bin Mehmed 

Fasl 

Çerci Oğlu Yurdi Beğlik Olmak 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hacı Bakır elinde olan Çerci Oğlu dimekle ma‟rûf yurd yeri mutasarrıf iken 

fevt olub mahlûl olduğı ecilden beğliğe hükm olunub sicile kayd olundı. Tahrîren fî 

evâhir-i Muharrem-ül-haram min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Hasan Halîfe el-müderris 

ve Boyacı Mustafa bin Mehmed 

ve Ca‟fer bin Teraz 

 

Zikr olan yurd yeri iĢ bu hâmil-üs-sicil Ġbrahim bin Mehmed‟e tımar sahibi 

Âhûr kethüdası Mustafa Beğ elli akçe tapuya virüb mezbûr Ġbrahim alub kabz idüb 

sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 
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(v. 19a) 

Fasl 

Kefâlet-i bi-l-mâl 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Kazâ-i Tuzla‟dan Behram köyünden Alî Beğ bin Mustafa el-vekîl es-sâbit el-

vekâlete Ģer‟ân an kıbel-i Rüstem Beğ bin Kâsım Beğ be-Ģehâdet Devlethân bin 

Hasan ve Turasi bin Ahmed bilasınca mahalle-i Kadı Celâl‟den Mehmed bin Tabbağ 

Murâd‟ı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki benim müvekkilim olan 

mezbûr Rüstem mezbûr Mehmed‟e üç bin beĢ yüz akçeye bir câriye satub meblağ-ı 

merkumdan beĢ yüz akçesini alub kabz idüb bâki akçesinden iki bin üç yüz akçesini 

dahi at bahâsından yedi yüz akçesini ki cem‟ân üç bin akçe olur mezbûr Mehmed 

elinden alub kabz etdim dedi mezbûr Mehmed dahi makarr-ı mezbûri cemî‟ ikrâr-ı 

masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sicile kayd olundu. Tahrîren fî evâil-i Safer-

ül-muzaffer min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Yûsuf bin Mehmed 

ve Hacı Alî bin Sevindik 

ve Turahan bin Mehmed an karye-i Athasan 

ve Veysî bin Mehem 

 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Zeynel an karye-i Musratlu an kazâ-i Tuzla be-mâl-

il-eytâm alâ zimmetühü Alî Beğ bin Mustafa el-vekîl-üs-sâbit-il-vekâle Ģer‟ân an 

kıbel-i Rüstem Beğ bin Kâsım Beğ be-Ģehâdet Devlethân bin Hasan ve Turası bin 

Ahmed. EĢ-Ģuhûd ve-t-târih mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet 
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Kadd-ı tekeffül Mahmûd bin Mustafa bi-nefs Ahmed bin Hüseyin bi-taleb 

ÂiĢe binti Velî men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Safer-ül-muzaffer sene 

922.  

 ġuhûdu‟l-Hal; 

Mehmed bin HoĢhûn 

ve Ġdris bin Veysî 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Arab Seydî bin Abdullah el-Mısrî bi-nefs Arab Mübarek bin 

Abdullah bi-taleb ġirmerd bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Tahrîren evâsıt-ı 

Safer-ül-muzaffer sene 922. 

 

Kadd-ı tekeffül Veled bin Bâkî bi-nefs Mehmed bin Yûsuf an cemâat-i 

Kırclar(?) bi-taleb Alî bin Ġlyas men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı safer-ül-

muzaffer sene 922. 

Mahmûd Yûsuf bin Abdullah 

 

(v. 19b) 

Fasl 

Nakl-i ġâhidleri Sâbit Olmak 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hâbil bin Mehmed ve Hızır Balı bin YahĢî an kazâ-i Ayasluh an AkçeĢehir 

tâbi‟-i mezkûr an karye-i Direbozan meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dediler ki 

Ģâhidlerüz ve Ģehâdet dahi ideriz ki Derelü ile ve Ġçbeği köyleri arasında maktûl 

bulunan Yûsuf bin Ġlyas‟ın da‟vâsı içün karındaĢı Nasûh kazâ-i mezbûreye tâbi‟ 

AkçeĢehirlü nahiyesinden Direbozan‟dan olub nakl-i Ģer‟î kazâ-i mezbûrenin kadısı 

nâibi Mevlânâ Alî bin Ġsmâîl naklidir deyu Ģehâdet etdiler. Tahrîren fî evâsıt-ı Safer 

sene 922. 
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ġuhûdu‟l-Hal; 

Yûsuf bin Lütfi 

Hacı Bayram bin Mehmed 

ve Nacaklu Alî en-ne‟al 

 ve Sarrâc Mustafa bin Hacı Ya‟kub 

 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Veysî ve Ġmâm Turgud bin Ġdris ve ġahbalı bin Alî 

an karye-i Yaycılar bi-nefs ehl-il-karye-t-il mezbûre kıbel-i târih min-es-sicil hamset-

i eyyam mütevâliye (… ...) deyu Hızır (…  ...) ve Bayramlu ve Alî men 

ihzâruhum hallasu min-es-sicil. Tahrîren fî 17 evâsıt-ı min Ģehr-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mustafa bin Mehmed 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Kadd-ı tekeffül Alî bin Ġbrahim an mahalle-i Akbınar bi-nefs Mustafa bin 

Mehmed bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah min târih-i min-el-kitâb aĢere eyyâm 

mütevâliye. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Uçbeğ 

Kadd-ı tekeffül Hızır bin Hamza Balı ve Mustafa bin Hasan ve Alî bin Habîb 

an karye-i Ucbeğ bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre men talebuhum vücuduhum. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mutaf Alî bin Mustafa 

ve Süle bin Hızır 

ve Mahmûd bin Mustafa 
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Fasl 

Kaziyye-i Ağıl Yeri 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ġvaz bin Hüseyin bilasınca Dedebalı bin Alî meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb takrîr-i 

da‟vâ idüb dedi ki; Mezbûr Dedebalı evi kurbinde olan ağıl yeri ki mahdûddur „inde 

ehaliha mezbûr Dedebalı‟dan yüz otuz akçeye satun alub seksen akçesini teslîm 

etdüm dedikde mezbûr Dedebalı inkâr idüb gıbb-el-inkâr mezbûr Ġvaz‟dan beyyine 

taleb olundukda udûl-ü müsliminden Mustafa bin BahĢî ve Veysî bin Yunus da‟vâ-yı 

sabıkaya muvafık Ģehâdet-i Ģer‟î kılub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Safer 

min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

(…?...) Fakı bin (…?...) 

ve Hamza bin Süleyman 

ve Mevlânâ Mehmed bin Ġsmâîl 

ve Hızır bin Mustafa 

ve Ramazan bin Alî karye-i Derecik 

 

(v. 20a) 

Mezbûr Seyyid Ali Beğ adaletine Mehmed bin (…?...) Ģehâdet eyledi. Karye-

i Sakarlar Yörükler ve mezbûr Mehmed oğlı Hamza Beğ adaletine Nasûh bin Tulhan 

Ģehâdet eyledi. An cemâat-i Yörükler an karye-i Hamza Fakı ve mezbûr Sevindik 

Ģehâdet adaletine ġahkulu Ģehâdet eyledi. Karye-i Sakarlar (… ...) ÇalıĢ Beğ 

adaletine Alî bin Süleyman ġah Ģehâdet eyledi. An cemâat-i Toğancılar.  

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Emîr Seyyid hazretleri kuddusi sırruhu-l-azizun perakende hanelerine âmil 

olan Mustafa bin Ġlyas meclis-i Ģer‟e gelüb dedi ki; Bundan sâbık beğlerbeği olan 

Turak-ed-dîn( ) nâm beğlerbeğinin âmili Hayran oğlı Hamza Kepsud kadısının 

nâibi ġucâ‟ bin Azîz‟ün meclisine varub muvâcehe olundukda mezbûr ġucâ‟ benden 
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âmil-i mezbûre beĢ bin akçe hilâf-ı Ģer‟î hükm idüb mezbûr âmil Hamza aldı deyu 

Yörükler cemâatinden Aykırlar taifesinden Hamza bin Mehmed ve Seydî Alî bin 

Hacı ve Hace Dülbeni taifesinden ÇalıĢ bin Hamza ve Sakarlar cemâatinden 

Sevindik bin Ġlyas mezbûr Mustafa‟nın da‟vâ-yı sabıkasına muvafık Ģehâdet etdiler. 

Eyle olsa mezbûrlarun Ģehâdetleri Kepsud kadısına nakl-i Ģer‟î yazılmak içün tesvîd 

olunub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Safer min Ģuhûr sene 922.  

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Abdullah Fakı bin Mehmed en-nâib eĢ-Ģer‟î be-felek 

ve Mevlânâ Nur-ed-dîn Fakı bin Yunus 

ve Hacı Ömer bin Hamza Fakı 

 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Ya‟kub bin Yûsuf bi-nefs Alî bin Ġlyas bi-taleb Mehmed bin 

Yûsuf men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı Safer sene 922. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mahmûd bin Yûsuf 

Kadd-ı tekeffül Lütfi bin Mehem ve Mahmûd bin Yûsuf an mahalle-i Adil bi-

nefs Mahmûd bin Yûsuf bi-taleb Mahmûd bin Mustafa men talebuhu vücuduhu. 

Tahrîren fî evâsıt-ı Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Kara Mustafa bin Mehmed 

ve Divane bin Ġlyas 

ve Hüseyin bin Ömer 

ve Helvacı Alî 

ve Mehmed Çelebi bin BahĢâyiĢ Çelebi 
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Fasl 

Kefâlet-i Koçmar bin Yûsuf an Karye-i Bağçalu 

Ve Yûsuf bin Ġshâk an Karye-i Vukuf 

Kadd-ı tekeffül Koçmar bin Yûsuf an karye-i Bağçalu ve Yûsuf bin Ġshâk an 

karye-i Vukuf bi-nefs Hamza bin ġahin an karye-i Bağçalu bi-taleb ez-zaîm Hamza 

bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Alî bin Ġlyas 

ve Hasan bin Mehmed 

ve Nasûh bin Alî 

 

(v. 20b) 

Fasl 

Mehmed maa Ġbrahim 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

Mehmed bin Mustafa bilasınca Ġbrahim bin Mustafa‟yı meclis-i Ģer‟e ihzâr 

idüb yüzüne takrîr-i da‟va kılub dedi ki Edremid tevâbi‟inde Kırbâki kurbinde iki 

çiftlik yeri ve bir değirmeni vakfiyyet üzere Akçabörklü nâm kimesneye Gazi 

Hüdavendigâr tâbe serah hükm-i mucebiyle tasarruf idüb el-an neslinden Murâd Fakı 

veled-i Ya‟kub ve Yûsuf Fakı veled-i Halîl Fakı ve Tufıl veled-i Mehmed Defter-i 

Hâkanî‟de vakıf evladı olub ben dahi bi-l-fi‟l Mustafa oğlı olub mezbûr Mustafa 

Tufıl oğlı olub mezbûr Tufıl Mehmed Fakı oğlı olub mezbûr Mehmed Fakı dahi 

Akça börklü nâm kimesnenin sulb oğlı olub neslindenim ve ba‟dehu Yûsuf veledi 

Hadice oğlı olub (…?...) mezbûran Mehmed Fakı ve Ya‟kub Fakı vakfiyyet üzere 

mutasarrıf olmuĢlardır ben dahi evladı olub zikr olan mezraa ile değirmeni ben dahi 

taleb iderin dedikde mezbûr Ġbrahim inkâr idüb gıbb-el-inkâr mezbûr Mehmed bin 

Alî mâ iddiâ‟hu beyyine taleb olundukda udul-ü-müsliminden Hacı Mehmed bin Alî 

ve Kâsım bin Alî da‟vâ-yı sâbıkaya muvâfık lâfzen ve ma‟nen Ģehâdet-i Ģer‟iyye 

kılub ba‟de-t-tezkiye ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sicile kayd olundı. Tahrîren 

fî evâsıt-ı Safer min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 
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ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Mustafa bin ġâdî 

ve Hacı Alî bin Sevindik 

ve Hamza bin Ġbrahim 

ve Yûsuf bin Çakır 

ve Tekelü Sinan 

 

Fasl 

Kefâlet-i Kara Resul 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Yûsuf bi-nefs ÇeĢnici Kara Resul bin Mehmed 

bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâil-i 

Rebî-ül-evvel sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

ve Abdî bin Hacı Ahmed 

ve Yûsuf bin Ahmed 

 

(v. 21a) 

Fasl 

Meryem Da‟vâsı Budur 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki  

Meryem binti HoĢhûn bilasınca Edremid subaĢısı Hamza bin Abdullah 

tarafından vekîl olan ve ademisi Solak Yûsuf bin Abdullah ve diğer Yûsuf bin 

Abdullah meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb mezbûr Yûsuf bin Abdullah yüzüne takrîr-i da‟vâ 

kılub dedi ki mezbûr Yûsuf bin Abdullah benim zevcim olan Hamza bin Yûsuf‟u 

gice ile evimden alub gidüb darb-ı Ģedîd ile darb idüb ol darbdan helak olur deyu 

mezbûr Yûsuf bin Abdullah nefsine kefîl virsün ve-yâhûd habs olsun dedikde 
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mezbûr Solak Yûsuf ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki habs etdirmek bizümdür SubaĢı olan 

mezbûr Hamza hizmetkârlarına her zaman kefîldir ve dahi mezbûr SubaĢı meclis-i 

Ģer‟e gelüb kefîl olsun dedikde mezbûr Yûsuf bin Abdullah yoldaĢı olan Solak Yûsuf 

bin Abdullah teslîm olunub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Safer min Ģuhûr 

sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seydî Alî bin Hamza 

Abdî Fakı bin Soğanyemez 

ve SerhoĢ Ġmâm 

ve Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Emîr Alî bin Emîr (… ...) 

ve Ġlyas bin Hamza 

ve Tufıl bin Mûsâ an mahalle-i Tuğrul 

 

Fasl 

Kefâlet Taleb Eylemek 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Meryem binti HoĢhûn‟un zevci Hamza bin Yûsuf nâm kimesne livâ-i 

Karesi‟ye Beğ olan Sancağ Beği hazretlerinin ulûfecisi Yûsuf bin Abdullah bi-gayr-i 

Ģer‟î darb-ı Ģedîd idüb helak mertebesine varıb da‟vâsı içün mezbûr Yûsuf kefîl 

virsün ve-yâhûd habs olunsun deyu mezbûre Meryem taleb etdikde mezbûr SubaĢı 

olan Hamza ben Beğin ulûfecisini habs etmeğe kâdir değülin tâ Beğ‟dir habse cevab 

gelmeyince dedikde mezbûr Hamza bir def‟a dahi dedi ki mezbûr Yûsuf‟u ya habs 

eyle ve-yâhûd Ģehir nâibi Mahmûd‟a teslîm it habs eylesün deyu ibrâm olundukda 

mezbûr nâib Mahmûd Beğ ulûfecisini habs idemezin deyu cevab virüb vech-i meĢrûh 

üzere kaziyye sicile kayd olundı. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hüseyin Beğ bin Kemâl 

ve Hacı Ġvaz bin Turgud 
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ve Hamza bin Karagöz 

ve Mahmûd bin Yûsuf 

 

(v. 21b) 

Fasl 

Kaziyye-i Karye-i Bağçalu 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Sakarlar cemâatinden Hüseyin nâm kimesne dergâh-ı muallâya varub arz-ı 

hâl idüb Bağçelü ve Bahadınlu nâm karyeler halkı evim basub fevk-al-hadd taaddî 

etdiklerinden sonra evimi içinde olan esbâbım ile ihrâk idüb bir habbe elime girmedi 

ve koyunlarımı ve beni okla urub hayf eylediler dimesiyle Mevlânâ Ayazmend 

kadısına bende-i Ģâhi Hamza nâm kimesne mezbûr Hüseyin der-i devletden hükm-i 

Ģerîf îrâd idüb zikr olan kaziyye teftîĢine hümâ-yi meclis-i Ģer‟e Mevlânâ-i mezbûr 

ile hükm-i Ģerîf mûcebince karye-i Bağçalu halkına mezbûr gulâm Hamza varıb 

karye-i mezbûrenin imâmını teftîĢ idüb bi-l-âher mezbûr imâm evinde bulunmayub 

sonra karye-i mezbûre kethüdası evine varub kethüda olan Alî nâm kimesneyi 

meclis-i Ģer‟e da‟vet etdikde avreti zevcim bunda değildir deyüb sonra mezbûr 

kethüda Alî eline nacağ alub (bize avretini gulâm …?...)mezbûr gulâmı üç def‟a 

nacağ döğrisiyle darb etdi deyu Bağçalu‟dan Tufıl bin Ġbrahim Ģehâdet eyledi ve 

ba‟dehu Ģehâdet-i Ģer‟î kılub dedi ki mezbûr kethüda Alî‟nin karındaĢı olan Memi 

dahi ol hînde elinde yalıncak yarağ ile tururdı deyu Ģehâdet eylediler. Tahrîren fî 

evâsıt-ı Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hamza bin Karagöz 

Mustafa bin TuĢcı Kara 

ve Hasan bin Süleyman an mahalle-i Turahan Beğ 

ve Seyyid Alî bin Hamza 
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Fasl 

Ġkrâr-ı Mehmed 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Rum vilâyetinde Tırhala Sancağı‟nda kazâ-ı Fener‟den Hamidlü nâm 

karyeden Alî bin TurmiĢ ve Eyne Beğ bin Beğ eĢ-Ģehîd be-baltalu(?) ve Mustafa bin 

Ġsâ ve Mehmed bin BahĢâyiĢ meclis-i Ģer‟e hazırun olub mezbûrun Alî ve Eyne Beğ 

ve Mustafa mezbûr Mehmed yüzüne dediler ki mezbûr Mehmed bu diyarlarda 

iĢleyüb tahsîl-i mâl idüb bizüm ile bile gidmeyüb zikr olan karyede mezbûr 

Mehmed‟in anası TurbaĢa binti Saru Turgud bizden oğlı mezbûr Mehmed‟in taleb 

ider dediklerinde mezbûr Mehmed ikrâr idüb dedi ki zikr olan karyede karındaĢım 

olan Mustafa‟ya al erkek tayı hibe etdüm besleyüb tımar ide ve dahi bu diyarda 

ihtiyarım ile tahsîl-i mâl idüb mezbûrun Alî ve Eyne Beğ ve Mustafa ile gitmezin 

vech-i meĢrûh üzere ellerine hüccet virün deyu taleb idmesiyle tesvîd olunub 

mezbûrun Alî ve Eyne Beğ ve Mustafa ellerine verildi ki vakt-i hâcetde temessük 

idine. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Bayram bin (…?...) 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

ve Nasûh bin Mehmed el-haddâd el-muhzır 

ve Dîvâne Ġlyas bin Bedr 

 

(v. 22a) 

Fasl 

Memi bin Hacı Mûsâ 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mustafa bin Ali meclis-i Ģer‟e gelüb Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub dedi ki bundan 

sâbık Sakarlar cemâatinden Hüseyin Beğ nâm kimesne karye-i Bağçalu ve karye-i 

Bahadanlu halkı rızkını ve esbâbı garet olmasına ve sâyir da‟vâsı husûsı içün 

Mevlânâ Ayazmend kadısına hükm-i Ģerîf îrâd idüb gulâm-ı Ģâhi Hamza zikr olan 

Bağçalu halkından kethüda Alî evine varıb meclis-i Ģer‟e hükm-i Ģerîf mûcebince 
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da‟vet olunub mezbûr Alî‟nin karındaĢı Memi mezkûr gulâmı darb idüb amma ağac 

ile veya nacağ veya bıçağ ile darb etdüğini bilmeziz ol Hüseyin yanında versağ 

bıçağı olub ve okı yayı var idi ve dahi iki hatun kiĢiler mezbûr Hamza ağac ile darb 

etdi kangı avret idüğini bilmeziz dedi. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Hasan bin Seyyid Mütehayyir 

Ahmed bin Abdullah 

Ve Mehmed bin Yûsuf an karye-i ġehr-i kebir  

ve Hasan bin Mehmed 

ve Veysî bin Memi 

 

Fasl 

Hamza maa Teslîme 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hamza bin Mustafa bilasınca Mehmed bin Alaz‟ın zevcesi olan Teslîme binti 

Alî‟yi meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb mezkûr Hamza takrîr-i da‟vâ kılub didikim mezbûr 

Mehmed hâl-i hayatında iken muâmele-i Ģer‟iyyeden altı yüz akçem vardır, ol ikrâr 

üzere olmuĢdur, ikrârına Ģâhidlerüm vardır, öldi üzerinde kaldı deyücek mezkûre 

Teslîme inkâr idüb gıbb-el-inkâr mezkûr Hamza‟nın sıdk-ı da‟vâsına muvâfık 

beyyine taleb olundukda udul-ü müsliminden Mahmûd bin Memi ve Pîrî Derzi bin 

Alî ve Alî bin Ya‟kub mezkûr Hamza‟nın kelâm-ı sâbıkına muvâfık lâfzen ve 

ma‟nen Ģehâdet idecek sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Alî bin Yunus 

ve Memi bin Ġbrahim 

ve Alî bin Mehmed 

ve Veysî bin Mustafa 
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Kadd-ı tekeffül Velî bin Ġsâ an karye-i Bölücek bi-nefs Alî bin Kulfal bi-taleb 

el-hasm men talebuhu vücuduhu. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ahmed bin Abdullah 

ve Mehmed bin Tabbağ Murâd 

ve Timurli 

 

(v. 22b) 

Fasl 

Kaziyye-i Vakf ila Hayr-ed-dîn Fakı 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mevlânâ Hayr-ed-dîn Fakı bin Mehmed bilasınca Havva binti Yunus‟ı 

meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb yüzüne takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki karye-i Feys tımarında 

olan Kır bağça dimekle ma‟rûf olan bağçayı mezbûre Havva mülkiyet üzere 

mutasarrıfe iken zikr olan bağça ki mahdûddur Ģarken tarîk-i âmm ile ve garben er 

kiĢi Alî veled-i Mûsâ mülkiyle ve Ģimâlen Hasan bin Çetesi yeriyle ve kıbleten Hacı 

Nasûh yeriyle mahdûd olan bağçayı her senede dört def‟a eczâ-ı kırâât etmeğe bana 

ve benim neslüm munkarız olunca neslüme ve ba‟dehu zikr olan bağça hâkim-ül-

vakt re‟yine müfevvız olub müstehakkına vire el-an taleb iderin ale-l-husûs beni 

mütevelli idüb Ģerâit-i mezbûre üzere mutasarrıf olam dedikde mezbûre Havva inkâr 

idüb gıbb-el-inkâr mezbûr Hayr-ed-dîn‟den ala mâ iddiâhu sıdk-ı makaline beyyine 

taleb olundukda udul-ü müsliminden Ebu Bekir bin Nazır ve Mevlânâ Nur-ed-dîn 

Halîfe bin Yunus ve Hacı Kâsım bin Alî ve Yûsuf Fakı bin Ömer el-imâm da‟vâ-yı 

sâbıkaya muvâfık Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub hîn-i kabûlde vâki‟ oldukdan sonra zikr 

olan mahdûd bağçanın vakf olması üzere hükm olundı hükmen sahihen Ģer‟iyyen ve 

tescilen sarihen mer‟iyyen eyle olsa mezbûr Hayr-ed-dîn talebiyle zikr olan vakf 

bağça vech-i muharrere üzere sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Safer sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Alî bin Seyyid (…  ...) 

ve Seyyid Ca‟fer bin Seyyid Mehmed 
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ve Mevlânâ Ala-ed-dîn Halîfe bin Hızır 

ve Abdî bin Soğanyemez 

ve Seydî Alî bin Hamza 

ve Hacı Mahmûd bin el-hac Kemâl 

ve Seyyid Alî bin Seyyid Mehmed 

ve Memelü Hoca 

 

Fasl 

Vech-i tahrîr oldur ki; Mehmed bin Solak bilasınca Mustafa bin Taclu 

Ahmed‟i meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki iĢ bu mezkûr 

Mustafa‟da karz-ı hasenden dört yüz akçem vardır deyücek mezbûr Mustafa dahi bi-

l-muvâcehe tasdîk idüb mezbûr Mehmed talebiyle sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî 

evâil-i evvel-ül-Rebî‟ min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġftihâr-ül-müderrisin Hasan Halîfe 

ve Neccâr Hızır bin Yûsuf 

ve Mahmûd bin Ahmed 

ve Mustafa bin Ahmed 

(v. 23a) 

Kefâlet-i Saru Mûsâ bin Hamza an Karye-i Karacahisar 

Kadd-ı tekeffül Saru Mûsâ bin Hamza an karye-i Karacahisar bi-nefs Ya‟kub 

bin Hamza an karye-i mezbûre bi-taleb el-hasm men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî 

evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mehmed bin Tabbağ Murâd 

ve Hüseyin bin Ömer 

ve Hızır bin Ġlyas 
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Kadd-ı tekeffül Halîl bin Nezir an karye-i Ağacık bi-nefs Hamza bin Osmân 

bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâil-i 

evvel-ül-Rebî‟ isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Muslih-ed-dîn bin Yûsuf 

ve Ġftihâr-ül-müderrisin Mevlânâ Hasan 

ve Hasan bin Salih 

 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf Mehmed el-imâm bi-nefs Ahmed bin Abdullah an 

karye-i Manastır bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. 

Tahrîren fî evâil-i Rebî-ül-evvel sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Nasûh bin Süleyman 

ve Seydî bin Halîl 

 

Kefâlet-i Kuyumcu Memed 

Küçük Usta nâm kimesne meclis-i Ģer‟e Kuyumcu Memed bin Yûsuf‟u ihzâr 

idüb Hamza bin Abdullah subaĢı mahzarında da‟vâ idüb dedi ki mezbûr Memed 

akrabamdan bir kimesne katl olunub mahall-i mazanne olduğı ecilden nefsine kefîl 

virsün dedikde karındaĢı Ramazan bin Kuyumcu Yûsuf kefîl-bi-n-nefs olub sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Rebî-ül-evvel sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Ca‟fer bin Seyyid Mehmed 

ġirin Arab 

ve SerhoĢ Ġmâm 

ve Seyyid Kıvam-ed-dîn bin Seyyid Kıyas 

ve Hacı Abdî bin Seydî 
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Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Ġlyas ve Ġlyas bin Yûsuf ve Kara Mustafa bin 

Mehmed bi-nefs Hulusi Hüseyin bin Alî bi-taleb Emrullah Fakı bin Hasan Fakı men 

talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı evvel-ül-Rebî sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Mustafa veled-i Yûsuf 

ve Seydî Alî bin Eyne Beğ 

ve Yaralu Hacı 

ve Ramazan bin Yûsuf 

 

Mezbûr Hüseyin‟e bir ay va‟de virildi (…?...) mezbûr Hüseyin Mahmûd bin 

Mustafa‟yı (…?...) rızkına (…?...) 

 

(v. 23b) 

ġa‟bân‟a Sayyâd içün Vârid Olan Hükm-i ġerîf 

Sebeb-i tahrîr tevkî-i refî-i hümâyûn ve hâmil-i berât-ı beliğ-i meymûn oldur 

ki bundan evvel Hüdâvendigâr Sancağı‟nda Behram nevâhîsinde iĢ bu çiftliğe 

mutasarrıf olan Mehmed sayyâd hizmetini idermiĢ hâliyâ hizmetde tekâsül olduğı 

ecilden hissesi alınub dârende-i fermân kadr-i tevân ġa‟bân‟a ta‟yîn idüb kıdvet-ül-

emâcid ve-l-ekârim Ģahincilerüm baĢı kocı zîde mecdühû tezkiresi mûcebince mahall 

görüb virdim ki zikr olunur ve Ģerh kılınur. 

 

Mezraa-i Ercun 

Hâsıl 350 

Buyurdum ki Ba‟de-l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf kılub Ģol ki vezâyif-i 

hıdemât-ı mebrûre sayyâdlıkdan bî-kusûr müeddâ kıla ol bâbda hiç ahad mâni‟ 

olamaya Ģöyle bileler alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılalar. Tahrîren fî evâhir-i Ģehr-i Rebî-

ül-ahir sene semân-aĢere ve tis‟a mie.  

         be-makamı 

        Kostantiniyye 
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Kefâlet-i Mustafa bin Yûsuf EĢ-Ģehir Yeni Dükkândâr ve Mehmed bin Ġlyas 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Yûsuf eĢ-Ģehir yeni dükkândâr ve Mehmed bin 

Ġlyas an nefsi Hasan bin Alî el-imâm bi-taleb el-hasm Yûsuf bin Müstecâb an 

mahalle-i Soğanyemez. Tahrîren fî evâhir-i Safer min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hüseyin Beğ bin Kemâl 

ve Kara Mustafa bin Mehmed 

ve Mehmed bin Tabbağ Murâd 

ve Bozacı Mustafa 

 

Kefâlet-i ehl-il-Karye-i Ba‟zıhum Ba‟zı 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Mehmed el-imâm ve MenteĢ bin Resul ve Mûsâ 

bin Ġbrahim bi-nefs ehl-il-karye-i Manastır men talebuhum el-hasm vücuduhum. Et-

târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hüseyin Beğ bin Kemâl 

ve Pîrî el-imâm 

ve Kesik Er( ) 

ve Haydar bin Abdullah 

 

Kefâlet-i Alî bin Kulfal 

Kadd-ı tekeffül Velî bin Ġsâ an karye-i Bölücek bi-nefs Alî bin Kulfal bi-taleb 

Mustafa bin Zü-n-nûn men talebuhu vücuduhu. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Bayram bin (…?...) 

ve Hasan Fakı bin Alî el-imâm 

ve Yeni Dükkândâr Mustafa bin Yûsuf 
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(v. 24a) 

Ehl-i Fesâdun ve Harâmîlerün ve Müfsidlerün Hakkından Gelinecek Hükm-i 

ġerîf Budur Ki 

Kıdvet-ül-ümarâ‟-il-kirâm umdet-ül-küberâ-il-fihâm zü-l-kadr ve-l-ihtiram 

Karesi Sancağı Beği Hüseyin zîde izzühû tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‟lûm 

ola ki; ġimdiki halde ba‟zı mevâzîde olan hırsuzlar ve harâmîler ketmatından( ) 

ve ehl-i Ģenâat ve fesâd fetretinden reâyâ ki hâlik-i dâyi‟-i berâyâdır ziyâde müteezzî 

olub ve nice yerlerde maktûller bulunub ve Müslümanlara envâ‟-i hayf ve taaddî 

olub size adâlet bahĢımda fevk-al-hadd ve-l-add tazallümler ve Ģikâyetler olunur oldı 

imdi benim eyyâm-ı adâlet-i Ģahâne var-ı pâdiĢahânemde anın gibi yaramaz iĢler ve 

ehl-i fitne ve fesâd endîĢler zuhûr eyleyüb dahi anlarun gibilerün haklarından 

gelinmemeğe bâis nedirse hôd anda def‟-i-mezâlim ve def‟-i-mahâif içün nasb 

olunmuĢ iken taht-ı hükümetde olan mikdâr yeri himâyet ve zavâyet( ) 

eylememeğe sebeb nedir bu husûs benim izz-ü huzûr-u adâlet-i mevfûremde gâyet 

ulu günah ve azîm cerîme olunduğı ecilden fermân-ı kazâ-ı cereyânım Ģöyle cârî oldı 

ki sancağa müteaalik olan kadılara ve alay beğine ve çeri baĢına ve subaĢılara ve 

sâyir sipâhilere ve kendü adamlarına ve subaĢılarına ve voyvodalarına ve kethüdalara 

ve imâmlara bi-l-cümle ma‟lûm be-nâm kimesnelere envâ‟-i te‟kîd ve teĢdîd ve 

esnâf-ı tehdîd ile muhkem yasak idüb ısmarlayasın ki ba‟de-l-yevm her kansının
88

 

nâhiyesinde bir kimesne maktûl veya mecrûh buluna veya bir kimesnenin esbâbı 

garet oluna bu fesâdı kimler kılmıĢdır ve bu Ģenâat kimlerden sâdır olmuĢdur ve 

idenler ne asl kimesnelerdir ve ne Ģehirlüdür ve ne köylüdür ve ne mahallede 

mütemekkindir ve ne dimekle ma‟rûf kimesnelerdir ve yatakları kimin evidir ve kaç 

neferdir tamam künhü ile ma‟lûm idün elbetde elbetde ele getürmeyünce olmayub ve 

bir ferdi kaçırmayub bî-kusûr cem‟î yoldaĢlarıyla ve esbâblarıyla ve yaraklarıyla ve 

tavarları ile ve yataklarıyla dutub sana teslîm ideler sen dahi mecâl virmeyüb 

cezaların virüb siyaset etdiresiz bir dürlü dahi eylemeyesiz kat‟â bu sancakda ol asl 

kimesne yokdur haricden kimesne gelüb etmiĢdir deyu veya bir âher tarîkle illet 

beyân eyledüklerin istimâ‟ eylemeyesiz elbetde ol nevâhîde anın bir yatağı ve turağı 

olmasa ol mahalle gelüb fesâd eylemeğe ikdâm eylemezlerdi ve-l-hâsıl heman senin 

sancağında fesâd olmak kifâyet ider ve Ģöyle ki min ba‟d sancağında olan 

                                                           

88  Kansı: Hangi. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 125” 
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kadılıklarda ve zeâmetlerde ve tımarlarda ve haslarında fi‟l-cümle bu husûsun 

muhâfazasın ısmarladuğın kimesnelerün hudûdı içinde bir fesâd olunub ol fesâd 

eyleyenler kimler idüğin tamam ma‟lûm idinüb dahi bi-cümletehüm ele getürüb sana 

teslîm eylemediklerin istimâ‟ idesin eğer kadılardan ise arz eyleyesiz ki azl olunub ol 

müfsidlere olıcak itâbı ve ikâbı âna etdürem ve (… ...) Ģeylerden  

(v. 24b) 

veya sipâhilerden ise anları dahi arz idüb dutub habs iyleyesiz ki tımarları 

mevkufe kayd olunub her kankı kadılıkda ise kadısına ısmarlayasız ki hâsılını hassa-i 

hümâyûnum içün zabt eyleyeler ve ol ehl-i fesâda olıcak ukubeti ol subaĢılara ve 

sipâhilere etdirem ve sâyir tavâifden ise anları dahi isimleri ve resmi ile mufassal ve 

meĢrûh yazub arz eyleyesiz ki anlarun hakkında dahi ne vechle siyaset olunmağa 

emrim sâdır olursa mucebiyle amel idüb siyaset etdiresiz ve Türkmen tâifesinden 

dahi ba‟zı kimesneye zeamet ve ba‟zılarına tımar virilmiĢdir ol tâifenin mâ-

beynlerinde icrâ-yi Ģer‟î kavîm iken icrâ olunmadığı sebebden nice dürlü 

yaramazlıklara irtikâb iderler imdi bu kimesne beğzâdedir haseb-i neseb kimesnedir 

dimeyesiz benim huzûr-ı Ģerîfimde bu veche min-el-vücûh yer emn-u inâyetim 

yokdur kim gerekse olsun yanımda beraberdir gerekdir ki her maddede Ģol ki 

muktezâ-yi Ģer‟î Ģerîf ve muktedâ-yi kanun-u latifdir yerine getürüb yaramazlık 

eyleyenin hakkından gelesiz muhassıl-ı kelâm Ģimdiden sonra taht-ı livanda bir 

kimesne nâ-hakk yere katl olunduğı veya esbâbı garet olunduğı veya yolı basılduğı 

veya evi açılduğı bi-l-cümle mahâif Ģer‟î mutahhar ve mugayir-i kanun-ı mukarrir bir 

kimesneye hayf ve taaddi olunduğı veya bir ehl-i fesâd ele girmiĢken nesnesi alınub 

saluvirildüği istimâ‟ oluna muhassalın ehl-i fesâda meyl (… ...)  ve bâb-ı 

mesâhilde ve kemâl-i ihmalinden bilinüb Vallah-ul-azîm sancağın alınmağla 

komayub elbetde elbetde siyasetim icrâ etdirüb ol harâmilere ve müfsidlere olacak 

ceza ve ukubeti sana eyleyüb bu vechle hakkından geldürürem ki kalınlarına muceb-i 

garet olasız âna göre mukayyed olub taht-ı livanı hıfz-ı hirâsetde kemâl-i teyakkuz 

üzere olub dakika fevt eylemeyüb min ba‟d bir kimesne dahi dergâh-ı âlem-

penâhıma gelüb filan yerde benim yolum basdılar deyüb ve filanım katl eylediler 

veya esbâbım garet kıldılar veya evim açdılar deyüb hayfım yerine varmadı deyüb 

Ģikâyete gelmekden ziyâde hazer eyleyesiz bu husûsları ben dahi hafiyyeten 

mu‟temedün-aleyh adamlar gönderüb tecessüs iderim gerekdir Ģöyle ki emr-i halîl el-

kadrime muhâlif bir iĢ olub dahi ol fesâd iĢleyeni ele getürüb hakkından gelmedüğün 
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veya cidd-ü cehd eyleyüb ele getürmedüğün haber vireler mezâlimin kendü boynunı 

heman kesek ol gün bilesiz sonra nedâmet veya bir cevaba 

(v. 25a) 

mütekayyid olmak mukayyed değildir âna göre tedârik eyleyüb cidd ve ikdâm 

ve sa‟y-i istimâmda kusûr komayasız küllüküm râi ve küllüküm mes‟ûl an raiyyetehü 

hadîsün mefhûm-u (… ...) mersûmeti melhûz-ı nazar ve merhûn-u basar eyleyüb 

taht-ı livanda bir ferde zulm ve taaddi olunmakdan gayet ihtiyât eyleyesiz ve emr-i 

âlî-Ģânım Ģöyledir ki her dört ayda âdemünle defterün gelüb ne mikdâr kaziyye 

olmuĢdur ve ne denlü müfsidün hakkından gelmiĢdir ve bu husûs içün mevkuf olan 

tımarlarun mahsulâtından ve ehl-i Ģenâat ve fesâd ve harâmîlerün esbâblarından ve 

sâyir metrukâtlarından ne kadar nesne zabt olunmuĢdur bi-l-cümle cümle-i umûr-u 

ahvâli asl-u tafsîl ile i‟lâm eyleyesin ki pâye-i serîr-i adâlet nasrımda dahi senin 

istikamet ve sadâkatin mefhûmı ma‟lûm ola adını maslahat içün âdemlerün südde-i 

saâdetimden eksik olmaz bu bâbda havf benim ziyâde ihtimâmım vardır vech-i 

me‟mûr üzere her husûsı defter idüb her dört ayda bir i‟lâm eylemeyince olmayasın 

ve ba‟zı kazâya da ben seferde iken veya âher yerde iken vâkıa olmuĢdur deyu özür 

beyân eylemek kat‟â fayda ider değildir âdemlerün sen sancağında değil iken sana 

müteallik olan hâsılından der-âmedinden ne hoĢ nesne zâyi‟ eylemeyüb her husûsda 

sana envâ-ı fevâidler gösterirler sen yaramazlarun hakkından gelmekde tekâsül ve 

tegafül olmağın aslı nedir imdi bunun sebebi zâhirdir emr-i kadr-i (… ...) bir 

maddede tehallüf eylemekden ziyâde havf ve ihtiyât üzere olasız alâmet-i Ģerîfe 

i‟timâd kılasız. Tahrîren fî evâsıt-ı Ģehr-i Ramazan-ül-mübârek sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie. Ve siz ki liva-i mezbûre kadılarısız gerekdir ki taht-ı kazânızda ehl-i Ģenâat 

ve fesâdı ele getürülüb hakkından gelinmesi her ne tarîkle mümkün ise Sancak 

Beği‟ne muayyen ve zâhir olub muâvenet ve müzâheretde dakika fevt eylemeyüb 

müfsidi ele getürüb hakkından gelmeyince olmayasız Ģöyle ki bu bâbda mesâhil ve 

ihmâl eyledüğünüz istimâ‟ oluna emrim mûcebince ol müfsidlere olacak itâb ve 

ikabım size olmak mukarrerdir bilmiĢ olasız âna göre mukayyed olub bir dürlü dahi 

bilmeyesiz. Sah.(?) 

         be-makamı 

              Edirne 
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(v. 25b) 

Kefâlet-i Habîb bin Ġlyas 

Kadd-ı tekeffül Nebi Ġlyas an cemâat-i Hamza Fakı bi-nefs Habîb bin Ġlyas 

bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâil-i Zi-l-

hicce sene 921. ġuhud bi-mâ fîh. 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Saru Yûsuf Alî 

Kefâlet-i Mustafa bin Alî 

Kadd-ı tekeffül Hasan bin Ġlyas an karye-i Zeytunlu bi-nefs Mustafa bin Alî 

bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd 

mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Tursun 

Kadd-ı tekeffül Hızır bin Oğul PaĢa bi-nefs Tursun bin Alî bi-taleb Receb bin 

Mehmed men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Turgud bin Eyne Beğ 

ve Mustafa bin Osman 

ve Seyyid Mütehayyir zâde 

 

Kefâlet-i Ahmed bin Hüseyin 

Kadd-ı tekeffül Hacı Alî bin Hüseyin bi-nefs Ahmed bin Hüseyin bi-taleb 

Hüseyin bin Ömer men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâil-i Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Turhoca bin Hasan 

Nasûh bin Tok 

ve ġirmerd bin Abdullah 
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Kefâlet-i Mehmed bin Hamza 

Kadd-ı tekeffül Dedebalı bin Halîl bi-nefs Mehmed bin Hamza bi-taleb 

Kabakcı Hüseyin bin Ömer men talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Yûsuf 

Kadd-ı tekeffül Ömer bin Tayyib bi-nefs Yûsuf bin Seydî Alî bi-taleb 

Hüseyin bin Ömer men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâil-i Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhud bi-mâ fîh. 

Hacı Hasan bin Çetesi 

Ve Hacı Nasûh ibn-i Süleyman 

 

(v. 26a) 

Ba‟dehu mezbûr Hacı Nasûh mezbûr Arab Mûsâ bin Abdullah meclis-i Ģer‟de 

Hacı Ġlyas Fakı‟ya teslim idüb mezbûr Hacı Nasûh kefâletden ihrâc olunub sicile 

kayd olundı. 

Kadd-ı tekeffül Hacı Nasûh bin Süleyman bi-nefs Arab Mûsâ bin Abdullah 

bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd 

mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Mustafa 

Kadd-ı tekeffül resul bin Mehmed bi-nefs Mustafa bin Mehmed bi-taleb 

Hüseyin bin Ömer men talebuhu ihzârahu. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hamza bin Üveys 

ve Kara Gaybi bin Alî 

ve Dede bin Halîl 
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Kefâlet-i Alî bin Satı 

Kadd-ı tekeffül Satı bin Mahmûd bi-nefs Alî bin Satı bi-taleb Hüseyin bin 

Ömer men talebuhu ihzârahu. Et-târih mâ-sâbık ve-Ģ-Ģuhûd (…  ...) 

 

Kefâlet-i Mahmûd bin Nasûh 

Kadd-ı tekeffül Osmân bin Nasûh bi-nefs Mahmûd bin Nasûh bi-taleb ez-

zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 

ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġsâ Fakı bin Mürsel 

ve Seyyid Alî Ca‟fer bin Seyyid Mehmed 

 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Ġshak bin Mustafa bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezkûre bi-taleb 

ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce 

sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Mustafa bin Yûsuf 

ve Seyyid Mehmed bin Osmân 

 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Mehmed bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezkûre bi-taleb 

ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâil-i Zi-l-hicce 

sene 921. ġuhud bi-mâ fih mâ-sâbık. 

 

 

 

 

 



 

219 
 

(v. 26b) 

Kitâb-ül Kefâlet 

Kefâlet-i Arab Alî 

Kadd-ı tekeffül Muhzır Ġlyas bin Hacı bi-nefs Arab Alî bin Ramazan an nefs-i 

Bergama an mahalle-i Çukurbağ ve kefîl-i eyzan Nasûh bin Hüseyin an mahalle-i 

Âdil men talebuhu el-hasm ihzârahu Yûsuf bin Yevan( ). Tahrîren fî evâil-i 

Ramazan sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Alâ-ed-dîn bin Hızır 

ve Eyne Hacı 

ve Hamza bin Veysi 

 

Kefâlet-i Koca Ya‟kub 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Ġsâ bi-nefs Koca Ya‟kub bin Ġbrahim ve kefil 

Koca Ya‟kub bi-nefs gulâme Hamza bin Abdullah bi-taleb Ġbrahim bin BekdaĢ ve 

Mustafa bin Mehmed men talebahu vücudahu an muhzır Mehmed bin Ahmed ve 

Mehmed bin Mûsâ. 

 

Kefâlet-i Ġskender 

Kadd-ı tekeffül TimurtaĢ bin Hacı Mehmed bi-nefs gulâme-t-il-müddeî 

Ġskender bin Abdullah men talebuhu el-hasm vücudehu. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Dede 

ve Mustafa bin ġâdî 

ve Hacı Veysî bin Bâlî 

ve Hüseyin bin Kulfal 
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Kefâlet-i ġirmerd 

Kadd-ı tekeffül Hacı Ġbrahim bin Yûsuf bi-nefs gulâme ġirmerd bin Abdullah 

men talebuhu el-hasm ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Yevan( ) bin Abdullah 

Kadd-ı tekeffül Halîl bin Tayı bi-nefs gulâme Yevan( ) bin Abdullah bi-

taleb el-hasm men talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin ġâdî bi-nefs gulâme Ġskender bin Abdullah men 

talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Ġshak 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Ġbrahim an karye-i Athasan bi-nefs Ġshak bin 

Mustafa bi-taleb Bitli Mahmûd men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâsıt-ı Ramazan 

sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

SerhoĢ Ġmâm (…  ...) 

ve Seyyid Mehmed bin Osmân 

ve Ġlyas bin Abdullah 

 

(v. 27a) 

Kefâlet-i Ġbrahim 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Kadd-ı tekeffül Bedr bin Eyne Beğ an karye-i Taylu bi-nefs Ġbrahim bin Bedr 

bi-taleb el-âmil (… ...) Karesi min cihet-il-mebît el-mâl-i ismuhu Bitli Mahmûd 

bin Hızır men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Ramazan-ül-mübarek sene 921. 
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Kefâlet-i Hacı Ġvaz 

Sebeb 

Kadd-ı tekeffül Turgud bin BahĢâyiĢ bi-nefs Eyne Hacı Ġvaz bi-taleb Dîvâne 

Yûsuf bin Ahmed men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Ramazan sene 921. 

 

Kadd-ı tekeffül Eyne Beğ bin Habîb (…  ...) bi-nefs Hamza bin Küçük bi-

taleb Hüseyin bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Ramazan 

sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Yûsuf bin Mehmed 

ve Mustafa bin Yûsuf 

ve Hacı Emîn-i mahkeme 

Kefâlet-i Mustafa bin Hamza 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Okçu Mahmûd mahallesinden Nebi bin (…  ...) nefsine Mustafa bin 

Hamza bundan sâbık kefîl olmuĢdı hâliyâ mezbûr Nebi iĢ bu târih-i defterde Alî bin 

Umur talebiyle habs olunduğı ecilden mezbûr Mustafa kefâletinden ihrâc olunub 

sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâhir-i Ramazan sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Tavvâf Hacı Nasûh 

ve Mehmed bin Hacı Mustafa 

ve Alî bin Karagöz 

ve Hoca 

 

Kefâlet-i Nebi bin Mestan 

Kadd-ı tekeffül Ġlyas bin Alî an mahalle-i Okçu Mahmûd bi-nefs Nebi bin 

Mestalu ( ) bi-taleb el-hasm men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Ramazan-

ül-mübarek sene 921. 
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ġuhûdu‟l-Hal; 

Alî bin Oruc 

ve Hızır bin Alî 

ve Tavvâf-ı Tuz Hacı Nasûh 

ve Nasûh bin Mustafa 

 

Kefâlet-i Alî bin Abdullah 

Kadd-ı tekeffül Ġbrahim bin Ahmed an mahalle-i Câmi‟ ve kefîl-i eyzan 

Müslime binti Hızır bi-nefs Alî bin Abdullah bi-taleb el-hasm men talebuhu 

ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Hızır 

Kadd-ı tekeffül Hasan bin Mehmed bi-nefs Hızır Balı bin Murâd bi-taleb 

Hamza bin Yûsuf men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhud bi-mâ fih. (… ...) 

 

(v. 27b) 

Kefâlet-i Nasûh bin Abdullah 

Kadd-ı tekeffül Salih bin Ġlyas an cemâat-i Otaclar bi-nefs Nasûh bin 

Abdullah bi-taleb Mehmed bin Hamza men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i 

Ramazan sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Alî bin Mustafa 

ve Yûsuf bin Mahmûd 

ve Ma‟rûf( ) bin Ahmed 
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Kefâlet-i Mustafa bin Hızır 

Kadd-ı tekeffül Seydî Alî bin Ġlyas an karye-i Taylu bi-nefs Mustafa bin Hızır 

bi-taleb ehl-il-karyete (… ...) Küçükköy men talebuhu vücudehu. Et-târih ve-Ģ-

Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Piyade Alî 

Kadd-ı tekeffül Turgud bin Hacı Ahmed an karye-i Gök( ) bi-nefs 

Piyade Alî bin Hüseyin bi-taleb TurmuĢ bin Mustafa men talebuhu ihzârahu. 

Tahrîren fî evâhir-i Ramazan sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Mustafa bin Yûsuf 

ve Yûsuf bin Mehmed 

Kefâlet-i Nefs-i Hızır 

Kadd-ı tekeffül Tatar bin Abdullah an tâyife-i Canbaz bi-nefs Hızır bin 

Abdullah bi-taleb Hasan bin Alî an kazâ-i Gülcehisar men talebuhu vücudehu. EĢ-

Ģuhûd ve-t-târih mâ-sâbık. 

 

Vechi tahrîr oldur ki; mezbûr Hızır kefîl olduğı mezkûr Yunus‟ı meclis-i 

Ģer‟de mezbûr Mustafa‟ya teslîm idüb kefâletden ihrâc olundı. 

Kadd-ı tekeffül Dedebalı bin Mûsâ an karye-i Dere bi-nefs 

Kefâlet-i Mûsâ bin Bedr 

Kadd-ı tekeffül Yunus bin Bübekbalı( ) an cemâat-i Söğüdlü( ) bi-nefs 

Mûsâ bin Bedr an cemâat-il-mezbûr ve kefîl Hızır bin Ġlyas bi-nefs Yunus el-mezbûr 

bi-taleb Mustafa bin Hızır men talebuhu ihzârahu. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Sinan Beğ 

ve Ramazan bin Hasan 
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ve Dîvâne Ġlyas 

ve Hacı Memed bin Yûsuf 

Vech-i tahrîr oldur ki; gurre-i ġevval‟den yirmi gün va‟de virildi. 

 

Kefâlet-i Velî 

Kadd-ı tekeffül Turasan bin Ömer bi-nefs Eyne Velî bi-taleb Dîvâne Mehmed 

men talebuhu vücudehu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Pîrî bin Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Ramazan bin Hacı Yûsuf bi-nefs Pîrî bin Mustafa an kazâ-i 

Tırhala bi-taleb Kabakcı Hüseyin bin Ömer men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî 

evâsıt-ı ġevval-il-mükerrem sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ġftihâr-ül-müderrisin Hasan Halîfe 

ve Mahmûd bin Hacı Nasûh 

ve Mehmed bin Mustafa 

ve gayruhum 

 

(v. 28a) 

Kefâlet-i Hacı Memed 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hacı Memed bin Kuyumcu Yûsuf meclis-i Ģer‟e Memed bin Nasûh ve Kasab 

Pîrî ibn-i Yûsuf‟u ihzâr idüb sâbıkan Gelibolu‟da emanet konulan akçe husûsı içün 

mezkûr Hacı Memed kefîl bi-n-nefs olmuĢ idi ki Ģimdiki halde mezkûr Hacı Memed 

zikr olan husûsı varıb bertaraf itdüği ecilden kendümizi kefâletden ihrâc etdük 

deyücek mezkûr Memed dahi tasdîk-i mezkûran Pîrî ve Memed talebleri ile sebt-i 

sicil olundı. Tahrîren fî evâil-i ġevval sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 



 

225 
 

Yûsuf bin Nezir 

ve Mehmed Çelebi bin BahĢâyiĢ Çelebi 

ve diğer Mehmed bin Hızır 

ve Ġlyas bin Bedr 

Kefâlet-i Nefs-i Alî Balı 

Kadd-ı tekeffül Kara Ġlyas bin Hüseyin bi-nefs Alî Balı bin Mûsâ bi-taleb 

Kabakcı Hüseyin bin Ömer men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâhir-i ġevval sene 

921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Beğ bin Abdullah 

ve Mustafa bin Hacı Nasûh 

ve Dîvâne Ġlyas 

da‟vauhum min-el-hâzırin 

 

Kefâlet-i Ahmed ve Halîl 

Kadd-ı tekeffül Turhoca bin Hasan bi-nefs Ahmed ve Mûsâ ve Halîl bin 

Mûsâ bi-taleb Alî Balı bin Mûsâ men talebahu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i ġevval 

sene 921. 

 ġuhûdu‟l-Hal; 

Yûsuf bin Çakır 

ve Seydî Alî bin Mehmed 

ve Mûsâ bin Mustafa 

 

Kefâlet-i Mûsâ 

Kadd-ı tekeffül Yûsufhân bin Halîl bi-nefs Mûsâ bin Hacı Ġsâ an karye-i 

Karacalar bi-taleb ehl-il-karye-t-il-mezbûre men talebuhu vücudehu ve ihzârahu. Et-

târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-Hal; 
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Yûsuf bin Çakır 

Abdî bin Hasan 

ve Turhoca bin Hasan 

 

Kefâlet-i Yahûdî 

Kadd-ı tekeffül Yunus bin Mustafa el-kıbtî bi-nefs-i eyne 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Abdullah el-muhzır an karye-i EĢek viranı bi-nefs 

Yûsuf bin Dâvud el-yahûdî  

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Halîl an karye-i Beliler bi-nefs Alî bin Turhân bi-

taleb Yûsuf bin Çakır 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mevlânâ Ya‟kub Fakı bin ġâdî 

ve Hasan Çelebi bin Muhyî-d-dîn Çelebi 

ve Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

 

(v. 28b) 

Kefâlet-i Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Hasan bin Mehmed bi-nefs Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf bi-

taleb Ahmed bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. EĢ-Ģuhûd ve-t-târih mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Mahmûd 

Kadd-ı tekeffül Ahmed bin Mehmed bi-nefs Mahmûd veled-i mezkûr bi-taleb 

Mustafa bin Salih men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Seyyid Alî bin Seyyid Mehmed 

ve Abdî câbî an evkaf-ı vakf 

ve Dîvâne Ġlyas bin Bedr 
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Kefâlet-i Mustafa bin Ahmed 

Kadd-ı tekeffül Ahmed el-mezbûr bi-nefs Mustafa bin Ahmed bi-taleb 

Mustafa el-mezbûr men talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd-ül merre. 

 

Kefâlet-i Mehmed Çelebi 

Kadd-ı tekeffül Seyyid Alî bin Seyyid Mehmed bi-nefs Mehmed Çelebi bin 

BahĢâyiĢ bi-taleb Mustafa bin Salih men talebuhu vücudehu ve ihzârahu. Et-târih ve-

Ģ-Ģuhûd-ül-merre. 

 

Kefâlet-i Mehmed bin Kâğadlu( ) 

Kadd-ı tekeffül Çelenk Mahmûd bin Veysî bi-nefs Mehmed bin Kâğadlu 

Ahmed bi-taleb Seyyid Kıvam-ed-dîn bin Seyyid Kıyas. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-

ka‟de min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Ahmed bin Veysî an karye-i Eyüb 

ve Yûsuf bin Çakır 

ve Ahmed bin Yahya 

 

Kefâlet-i Yûsuf 

Kadd-ı tekeffül Mahmûd bin TurmiĢ an karye-i Beliler bi-nefs Yûsuf bin 

Mehmed an karye-i mezbûre bi-taleb Hüseyin bin Ömer el-âmil men talebuhu 

ihzârahu. Tahrîren fî 17 min Ģehr-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Arab Bazarlu 

ve TurmiĢ biraderi O 
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Kefâlet-i Bazarlu ve Hüseyin 

Kadd-ı tekeffül ġirin Arab bin bi-nefs Bazarlu ve Hüseyin bin Ramazan bi-

taleb Abdî bin Ahz( ) men talebehuma ihzârahuma. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Helvacı Seydî Alî 

Kadd-ı tekeffül Helvacı Seydî Alî bin Hacı Eyne Beğ bi-nefs Mustafa bin 

Hacı ġuayb ve Mehmed bin Hâbil an kazâ-i Çan an karye-i Köçekler bi-taleb el-

hasm Hamza bin Abdullah( ) men talebuhu vücudehu. 

ġuhûdu‟l-Hal; 

Mahmûd bin Yûsuf 

ve Bayram bin Lütfi 

ve Ahmed bin Mustafa eĢ-Ģehir (… ...) 

ve Hacı Nasûh bin Hacı Hamza 

 

(v. 29a) 

Kefâlet-i Hacı Bayram 

Kadd-ı tekeffül (… ...) bin Seydî bi-nefs Hacı Bayram bi-taleb emîn-ez-

zaîm men talebuhu vücudehu. Et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l-âfiye  

Hacı Bayram 

ve Mahmûd bin Alî 

ve Dîvâne Hasan 

 

Kefâlet-i Timur 

Kadd-ı tekeffül Sarrâc Mustafa bin el-Hac Ya‟kub bi-nefs Timur bin Ahmed 

ve Abdî bin Alî bi-taleb Yûsuf bin Ġbrahim men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî 

evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921. 



 

229 
 

ġuhûdu‟l-âfiye  

Mustafa bin Tura( ) 

Veysî bin Balı 

ve Hızır bin Halîl 

 

Kefâlet-i Yûsuf 

Kadd-ı tekeffül Ömer bin Mehmed an mahalle-i Kadı Ġlyas bi-nefs Yûsuf bin 

Mûsâ men talebuhu el-hasm ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Seyyid Mehmed bin Seyyid Osmân 

ve Hasan bin Veysî 

ve Tursan( ) 

 

Kefâlet-i Nasûh 

Kadd-ı tekeffül Hacı Dede bin Ġlyas bi-nefs Nasûh bin Ahi bi-taleb el-hasm 

men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-ka‟de min Ģuhur sene 921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Lütfi bin ġâdî 

ve Yûsuf bin Çakır 

ve Mustafa bin Alî 

ve Yûsuf bin Alî 

 

Kefâlet-i Balı 

Kadd-ı tekeffül Çopan Yunus bin Hamza be-ma‟rifetehu(?) Ramazan bin 

Kuyumcu Yûsuf bi-nefs Balı bin Mustafa an kazâ-i Manavgad(?) an karye-i Karalar 

bi-taleb Emîr bin Mustafa men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-ka‟de 

min Ģuhur sene 921. 
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ġuhûdu‟l Hâl 

Seyyid Hasan bin Seyyid Alî 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

Mezbûr Emîr emriyle mezkûr Yunus kefâletden ihrâc olundı. 

 

Kefâlet-i Resul 

Kadd-ı tekeffül Hacı Alî bin Mûsâ an mahalle-i Kadı Celâl bi-nefs Resul bin 

Mehmed bi-taleb subaĢı Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî 

evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Yunus bin Ġbrahim el-imâm 

ve Seyyid Hasan bin Alî el-imâm 

ve Câbi Karagöz 

ve gayrihum 

 

(v. 29b) 

Kefâlet-i Bayramlu bin Halîl 

Kadd-ı tekeffül Alî bin (… ...) an tâife-i Yörük bi-nefs Bayramlu bin Halîl 

bi-taleb fahr-üz-züema‟ Hasan Çelebi men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-

l-ka‟de sene 921. 

 ġuhûdu‟l Hâl 

Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

ve Yûsuf bin Lütfi 

 

Kefâlet-i Ahmed bin Mûsâ 

Kadd-ı tekeffül Nacaklı Ahmed bin Alî bi-nefs Ahmed bin Mûsâ an Câmi‟-i 

Evsat bi-taleb Mehmed bin Salman men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-

ka‟de sene 921. 
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ġuhûdu‟l Hâl 

Mehmed bin Solak 

ve Hacı Ġvaz bin Turgud 

ve Yûsuf bin Mes‟ûd 

 

Kefâlet-i Arab Mahmûd 

Kadd-ı tekeffül Hızır bin el-hac Yûsuf bi-nefs Arab Mahmûd bin Tursûni bi-

taleb Resul bin Mehmed muhzır Mahmûd bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Ġlyas bin Mehmed 

ve Yûsuf bin Mehmed  

ve Ahmed bin Yahya 

 

Kefâlet-i Ġmrân 

Kadd-ı tekeffül Mahmûd bin Alî an karye-i Zeytunlu bi-nefs Ġmrân bin 

Osmân bi-taleb el-hasm men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî yevm 27 Zi-l-ka‟de sene 

921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Ahmed bin Yûsuf 

ve Hasan bin Ġlyas 

ve Alî bin Yûsuf 

 

Kefâlet-i Hamza 

Kadd-ı tekeffül Nasûh bin Hüseyin bi-nefs Hamza bin Yûsuf an mahalle-i 

Âdil bi-taleb Hızır Balı sarrâc men talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 
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Kefâlet-i Dâvud 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Ġsâ an mahalle-i Tuzcu Murâd bi-nefs Dâvud bin 

Eyne Beğ bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî 

evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Ġvaz bin Turgud 

ve Yûsuf bin Lütfi 

ve Bükcü
89

 Hızır bin Ası Kuzu 

(v. 30a) 

Kefâlet-i Câmi‟-ül Kebîr 

Kadd-ı tekeffül min ehl-i Câmi‟-ül Kebîr Hızır bin Ası Kuzu (…

...) el-mezbûr bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren 

fî evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

ve Hasan bin Mehmed 

ve Abdi Fakı bin Soğanyemez 

ve Mehmed bin Mustafa eĢ-Ģehir be-Tuzcu Kara 

 

Kefâlet-i Âdil 

Kadd-ı tekeffül Mahmûd bin Hızır an mahalle-i Âdil bi-nefs Hüseyin bin 

Mehmed an mahalle-i O bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu 

ihzârahu. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

ve Sinan Beğ bin ġah Beğ 

                                                           

89  Bük: Yem, Lokma. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 42” 
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Kefâlet-i Akbınar 

Kadd-ı tekeffül Alî bin Ġbrahim an mahalle-i Akbınar bi-nefs Yûsuf bin Abd 

an kal‟a-i Midillü bi-taleb ez-zaîm <Hamza bin Abdullah men talebuhu vücudehu. 

ġuhûdu‟l-âfiye 

Hasan bin Mehmed 

ve Abdî Fakı bin Soğanyemez 

 

Kefâlet-i Câmi‟-i Evsat 

Kadd-ı tekeffül Hamza bin Alî an mahalle-i Câmi‟-i Evsat bi-nefs Balı bin 

Ġbrahim an livâ-i Aydın bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu 

vücudehu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

Kefâlet-i Hacı Tuğrul 

Kadd-ı tekeffül Hasan bin Mehmed ve Derzi Kabasakal bi-nefs Hacı an 

mahalle-i Hacı Tuğrul bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. 

ġuhûdu‟l-âfiye  

Dört KaĢlu Mustafa 

ve Ca‟fer bin Turdcu( ) 

Kefâlet-i Kadı Celâl Nefs-i Dâvud 

Kadd-ı tekeffül Kepeneklü Mehmed bin Ġlyas an mahalle-i Kadı Celâl bi-nefs 

Dâvud bin Hızır an kazâ-i Bergama an mahalle-i Atmaca( ) bi-taleb ez-zaîm 

Hamza bin Abdullah men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-ka‟de min 

Ģuhur sene 921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Mehmed Beğ bin Hamza Beğ 

ve Yûsuf bin Çakır 

ve Hacı Dede bin Ġlyas 
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Kefâlet-i Mustafa an kazâ-i Çan 

Kadd-ı tekeffül Ġvaz bin Nebi an mahalle-i Kadı Celâl bi-nefs Mustafa bin 

Ahmed an kazâ-i Çan an tâife-i Yörük bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men 

talebuhu vücudehu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Kefâlet-i Ca‟fer 

Kadd-ı tekeffül Hasan bin Mehmed an mahalle-i Hacı Tuğrul bi-nefs Ca‟fer 

bin Hamza an kazâ-i Kepsud an karye-i Kalburcu bi-taleb ez-zaîm Hamza bin 

Abdullah men talebuhu ihzârahu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

(v. 30b) 

Fasl 

Kefâlet-i Boyacı Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Sinan Beğ (… ...) Beğ ve Hacı Mahmûd bin Kemâl bi-nefs 

Boya Mustafa bin Mehmed bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu 

ihzârahu. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed Beğ bin Hamza Beğ 

ve Yûsuf bin Çakır 

ve Hacı Dede bin Ġlyas 

 

Fasl 

Kefalet-i Karye-i Kadı 

Kadd-ı tekeffül ehl-il-karye-t-il-Kadı nefsi ba‟zı ba‟zıhum bi-nefsihüm bi-

taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. 
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Fasl 

Kefalet-i Karye-i Kadı 

Kadd-ı tekeffül min karye-t-il Kadı BahĢî bin Yûsuf bi-nefs semâne nefer(

)      (… …) bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücudehu. 

 

Fasl 

Kefalet-i BahĢî 

Kadd-ı tekeffül Kasab Ġvaz bin Halîl bi-nefs BahĢî bin Talcı bi-taleb Hasan 

bin Gözibüyük men talebuhu ihzârahu. 

Vech-i tahrîr oldur ki mezkûr BahĢî‟yi mezbûr Ġvaz on beĢ güne kefîl olmuĢ 

idi mezbûr BahĢî gelüb Hasan bin Gözibüyük‟i bulmadı mezbûr Ġvaz kefâletden 

ihrâc olunub sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce sene 921.  

(... ...) Seyyid Alî bin Seyyid Mehmed  

ve kayyum Mustafa bin Alî  

ve gayruhum 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mûsâ bin Çakır 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Hasan an mahalle-i Câmi‟ bi-nefs Mûsâ bin 

Çakır bi-taleb Hızır bin Tacali( ) men talebuhu vücudehu. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa bin Mehmed 

ve Hasan bin Mehmed 
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Fasl 

Kefâlet-i Hasan bin Mustafa an mahalle-i Zekeriyya 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Hasan bi-nefs Hasan bin Mustafa bi-taleb BahĢî 

bin an mahalle-i Zekeriyya men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâil-i Zi-l-hicce sene 

921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Yusuf bin Ahmed el-imâm 

ve Hasan bin Mehmed 

ve Nasûh bin Hasan 

 

(v. 31a) 

Fasl 

Kefâlet-i Hacı Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Hacı BindaĢ bin Yûsuf (… ...) Hacı Mustafa bin Yûsuf bi-

taleb Mehmed bin Salman men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fi evâil-i Zi-l-hicce sene 

921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ca‟fer bin Turu( ) 

ve Mevlânâ Timur Fakı bin Mustafa 

ve Hamza bin Mehmed 

 

Fasl 

Kefâlet-i Çoruk 

Kadd-ı tekeffül Alî bin Ġsmail an karye-i Çoruk ve BahĢî bin Mustafa bi-nefs 

Hasan bin Mehmed men talebuhu el-hasm vücudehu. 

ġuhûdu‟l Hal 

ve Muhtesib Mahmûd 
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ve Hamza bin Mehmed 

ve gayruhum 

 

Fasl 

Kefâlet-i Alî bin Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Ġlyas bin Mehmed bi-nefs Alî bin Mustafa et-

tabbağ bi-taleb Hamza bin Yûsuf men talebuhu vücudehu. Tahrîren fi evâil-i Zi-l-

hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mevlânâ Mehmed Fakı Yûsuf el-imâm 

Ve Babuccı Alî bin Yûsuf 

 

Fasl 

Kefâlet-i Viran bi-nefs Hasan 

Kadd-ı tekeffül Hacı bin Ġlyas an karye-i Viran bi-nefs Hasan bin Hüseyin bi-

taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâil-i Zi-l-

hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mevlânâ Mehmed Fakı bin Yûsuf el-imâm 

ve Yûsuf bin Lütfi 

 

Fasl 

Kefalet-i Karye-i Bahadınlu 

Kadd-ı tekeffül Hamza bin Ġlyas an karye-i Bahadınlu bi-nefs ehl-il-karye-t-

il- mezbûre bi-taleb Resul bin Mustafa men talebuhu vücudehu. Tahrîren fî evâil-i 

Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed bin Hatman 
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ve Turgud bin Eynece 

ve Nasûh bin Hacı Mehmed  

(v. 31b) 

Fasl 

Kefâlet-i Mehmed( ) 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin (… ...) an mahalle-i Kadı Celal bi-nefs 

Mehmed bin el-hac Mustafa bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu 

vücudehu.Tahrîren fî evâil-i Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Abdi Fakı bin Osman 

ve Mehmed bin Ġlyas 

ve Eyne Beğ bin Hacı Nasûh 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mûsâ 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Mehmed an mahalle-i Kadı Celal bi-nefs Mûsâ 

bin Mustafa bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücudehu et-târih 

ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Seydî Alî bin Mehmed ve Abdi bin Hasan bi-nefs Mustafa 

bin Hacı Ġsâ ve ġa‟bân bin Hacı Ġsâ ve Mustafa bin (… …) Mehmed ve Süleyman 

bin Hızır ve Süleyman bin Hasan bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men 

talebuhu ihzârahum. 

ġuhûdu‟l Hal 

Yûsuf bin Çakır 
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ve Mevlânâ Muhyî-d-dîn Halîfe el-imâm 

ve Yûsuf bin Abdullah 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hasan ve Ġlyas ve Ahmed ve Ġbrahim 

Kadd-ı tekeffül Hacı Mustafa bin Hacı Ġsâ bi-nefs Hasan ve Ġlyas ve Ahmed 

ve Hacı Ġsâ ve Ġbrahim bin Hacı Ġsa ve Balaban bin Abdullah ve gayruhum bi-taleb 

ez-zaîm Hamza bin Abdullah. 

ġuhûdu‟l Hal 

Yûsuf bin Çakır 

ve Mevlânâ Muhyî-d-dîn Halîfe el-imâm 

ve Yûsuf bin Abdullah 

 

Fasl 

Kefâlet-i Resul 

Kadd-ı tekeffül Kara Ġlyas bin Hüseyin bi-nefs Resul bin Hüseyin bi-taleb ez-

zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Ġvaz 

Kadd-ı tekeffül Turgud bin Ahmed an mahalle-i Akbınar bi-nefs Ġvaz bin 

Ahmed bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu et-târih ve-Ģ-

Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Vukuf 

Kadd-ı tekeffül karye-i Vukuf‟dan Mustafa bin Ġsmail ve Hüseyin bin Tâif ve 

Hacı bin Alî bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah. 
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ġuhûdu‟l Hal 

Seyyid Mehmed bin Osman 

ve Hamza bin Karagöz 

ve Eskici Hızır bin Abdullah 

 

(v. 32a) 

Fasl 

Kefâlet-i Arab 

Kadd-ı tekeffül min tâife-t-il Arab Ġdris bin Alî (… ...) Beğ bin Hamîd ve 

Receb bin Alî bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre ve kefîl-i eyzan Tatar bin (… ...) 

ehl-i kariyye bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce 

sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Seyyid Mehmed bin Osman 

ve Hamza bin Karagöz 

ve Eskici Hızır bin Abdullah 

 

Fasl 

Kefâlet-i Çıkrıkçı 

Kadd-ı tekeffül an karye-i Çıkrıkçı Yûsuf bin Ahmed ve Ġsâ bin Mûsâ ve 

Yûsuf bin Ġsâ bin Hacı Hasan bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm 

Hamza bin Abdullah eĢ-Ģuhûd ve-t-târih mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefalet-i Çıkrıkçı 

Kadd-ı tekeffül Ġsâ bin Mûsâ ve karye-i Çıkrıkçı bi-nefs Ahmed bin Mustafa 

bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-

l-hicce sene 921. 
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ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa bin Osman 

ve Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Yûsuf bin Abdullah 

 

Fasl 

Kefâlet-i Alî 

Kadd-ı tekeffül Hacı bin Sabancı ve Yûsuf bin Gedik( ) bi-nefs Alî bin 

Devlethan bi-taleb Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu et-târih ve-Ģ-Ģuhûd 

mâ-sâbık. 

 

Kadd-ı tekeffül Ali bin Ġlyas an karye-i Cabni( ) bi-nefs Ramazan bin 

Yûsuf bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. 

Muhzır Memi Çelebi Hacı Sinan 

ve Mehmed bin Halîl 

ve Hüseyin bin Mustafa 

 

Fasl 

Kefâlet-i Karye-i Frenk 

Sebeb 

Kadd-ı tekeffül an karye-i Frenk Süleyman bin Zekeriyya ve Mehmed bin 

Hatman ve Hamza bin Ġsmail bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm 

Hamza bin Abdullah men talebuhum vücuduhum 

ġuhûdu‟l Hal 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Mahmûd bin Mustafa 

ve Ġbn Tatar 
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Fasl 

Kefâlet-i Kuruçay 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Osman bi-nefs Resul bin Ġlyas an karye-i 

Kuruçay bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce min 

Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Seyyid Ca‟fer bin Seyyid Mehmed 

Seyyid Mehmed bin Osman 

ve Mustafa Beğ bin Ġbrahim 

 

(v. 32b) 

Fasl 

Kefâlet-i Ġmâm (… ...) 

Kadd-ı tekeffül (… ...) Kurucay bi-nefs Ġmam (… …) bin 

Ġbrahim men talebuhu vücuduhu et târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Arablar 

Kadd-ı tekeffül Abd-ur-rahmân bin Dâvud bin Lob( ) an tâife-i Arablar bi-

taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-

hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hamza Beğ bin Mehmed Beğ 

ve Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Mustafa bin HoĢ-kadem 

 

 



 

243 
 

Fasl 

Kefâlet-i Hisâr 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Ġsabalı an karye-i Hisâr bi-nefs Eyne Ahmed bi-

taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu et-tarih ve-Ģ-Ģuhud ma-

sabık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hasan 

Kadd-ı tekeffül Turhoca bin bi-nefs Hasan bin Mustafa bi-taleb ez-zaîm 

Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-ka‟de sene 921. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Yumruklu 

Kadd-ı tekeffül karye-i Yumruklu‟dan Hamza bin Mehmed ve Ġsâ bin 

Mustafa ve Veysî bin Mustafa bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm 

Hamza bin Abdullah. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Hacı Mustafa bin Ġsâ 

ve Turhoca bin Hasan 

 

Fasl 

Kefâlet-i Sarnıc 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Alî ve Hamza bin Hızır ve Hamza bin Halîl an 

karye-i Sarnıc bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah 

men talebuhum vücuduhum et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 
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Fasl 

Kefalet-i Çınarlu 

Kadd-ı tekeffül Tur Ali bin Mustafa ve Ġskender bin TurmuĢ ve Hızır bin 

Ġlyas an karye-i Çınarlu bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin 

Abdullah men talebuhum vücuduhum. 

ġuhûdu‟l Hal 

Kulfal bin Ahad 

ve Hacı Mustafa bin Ġsâ 

ve Mustafa bin Osman 

ve Hacı Dede bin Ġlyas 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hanaylu 

Kadd-ı tekeffül Kulfal bin Ahad an karye-i Hanaylu bi-nefs Derzi Hamza bin 

HoĢ-kadem ve Kara Resul bin Hüseyin ve Hızır bin Yûsuf ve Ahmed bin Turbalı ve 

Seydî Ahmed bin Ġsmail ve Mûsâ bin Mehmed bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah 

men talebuhum vücuduhum et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık an karye-i Hanaylu. 

(v.33a) 

Fasl 

(… ...) 

Kadd-ı tekeffül Resul bin Hüseyin (… ...) Süleyman (…

...) Resul ve Turhoca bin Hasan ve Hamza bin Ġlyas (… ...) an 

karye-i Hanaylu bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebehum vücuduhum 

et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

 

 

 



 

245 
 

Fasl 

Kefâlet-i Karacalar 

Kadd-ı tekeffül Seydî Ali bin Mehmed ve Mûsâ bin Hacı Ġsâ bi-nefs Mustafa 

bin Hacı Ġsâ ve ġa‟bân birader-i O ve Ġbrahim bin Mehmed ve Nasûh bin Hamza an 

karye-i Karacalar bi-taleb ez-zaîm men talebuhum vücuduhum. Tahrîren fî evâsıt-ı 

Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Mustafa bin Ġsâ 

ve Mustafa bin Osman 

ve Hacı Dede bin Ġlyas 

 

Fasl 

Kefâlet-i Halidler 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Ġsa an karye-i Halidler bi-nefs Süleyman bin 

Mehmed ve Ġlyas birader-i O ve ġa‟bân bin Receb ve Hasret( ) bin Karadelü(

) bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Eyüb Sofi( ) 

Kadd-ı tekeffül Memelü Hoca bin el-hac Mustafa ve Ahmed bin Veysi Fakı 

ve Yûsuf bin Velî an karye-i Eyüb Sofi( ) bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-

taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhum vücuduhum. Tahrîren fî evâsıt-ı 

Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Mustafa bin Ġsâ 

ve Mustafa bin Osman 

ve Hacı Dede bin Ġlyas 

 



 

246 
 

Fasl 

Kefâlet-i Resul bin Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Mevlânâ Alâ-ed-dîn bin Kâsım el-emîn bi-nefs Resul bin 

Mustafa el-hayyât bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. 

Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Mahmûd bin Ġsâ 

ve Mehmed bin Hızır an karye-i Güre 

ve Ahmed bin Abdullah 

ve Uruz bin Ġlyas 

 

Fasl 

Kefâlet-i Dereviran 

Kadd-ı tekeffül Nasûh bin Abdullah ve Yûsuf bin Abdullah an karye-i 

Dereviran bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah 

men talebuhum vücuduhum. 

ġuhûdu‟l Hal 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Hüseyin Beğ bin Kemal Beğ 

ve Seyyid Mehmed bin Osman 

 

(v. 33b) 

Fasl 

Kefâlet-i Karacahisar 

Kadd-ı tekeffül Saru Mûsâ bin Hamza ve Mûsâ bin Nebi an karye-i 

Karacahisar bi-nefs ehl-il-ül-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin 

Abdullah men talebâhum vücudâhum et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 
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Fasl 

Kefâlet-i Karlı 

Kadd-ı tekeffül Mevlânâ Osman bin Ġlyas el-imâm an karye-i Karlu bi-nefs 

ehl-il-karye-t-il mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhum 

vücuduhum et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Çuka 

Kadd-ı tekeffül Seydî Alî bin Tur Alî ve Veysî bin Hamza ve Mehmed bin 

Mûsâ an karye-i Çuka bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin 

Abdullah men talebuhum vücuduhum et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hüseyin Hacı Ġvaz ve Mûsâ ve Gök Alî ve Alî ve Karaoğlan ve 

Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Nebi bin Mustafa ve Mustafa bin Hüseyin bi-nefs Hacı Ġvaz 

bin Ba( ) ve Musa bin Can( ) Fakı ve Gök Ali bin Mustafa ve Ali bin Kara Dîvâne 

Hamza ve Karaoğlan (bin – ebnâ ) Can Fakı ve Mustafa bin Ġsâ bi-taleb ez-zaîm 

Hamza bin Abdullah men talebuhum vücuduhum an karye-i ġabcı 

ġuhûdu‟l Hal 

Kara Yûsuf bin Mehmed  

ve Nasûh bin Abdullah an karye-i Dereviran 

ve Seydî bin Ġsaçe an karye-i Eymür 

 

Fasl 

Kefâlet-i Kuruçay 

Kadd-ı tekeffül Resul bin Ġlyas el-imâm Eli Kuruçay ve Alî bin Yûsuf ve 

Mehmed bin Ahmed ve Mehmed bin Yûsuf bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre ve Velî 
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bin Mehmed ve Tur Alî bin Hasan ve Osman bin Dâvud ve Nasûh bin Arab ve 

Demürci Mehmedî ve Hamza bin Resul. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ahmed bin Abdullah 

ve Hacı Mahmûd bin Ġsâ 

ve Hacı Nasûh bin Süleyman et-tavvâf 

Fasl 

Kefâlet-i Memi bin Hamza an Karye-i ġehr-i kebîr 

Kadd-ı tekeffül Abdî bin Hacı Ahmed an karye-i ġehr-i kebîr bi-nefs Memi 

bin Hamza bi-taleb ġâdî bin Abdullah men talebuhu vücuduhu el yevm-il-isneyn min 

gayri haze-l-yevm. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Hacı Hasan bin Çetesi 

ve Dîvâne Ġlyas bin Bedr  

 

(v. 34a) 

Fasl 

Kefâlet-i (… ...) 

Kadd-ı tekeffül Ahmed bin Ġlyas an karye-i (… ...) Ġsâ bin Mustafa bi-

taleb Resul bin Mustafa el-hayyât men talebuhum vücuduhum. Tahriren fî evâsıt-ı 

Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hüseyin bin Alî 

ve Rum Yusuf bin Abdullah 

ve Dîvâne Ġlyas  

ve Nasûh bin Mehmed 
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Fasl 

Kefâlet-i Kara Geyiklü 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Ahmed an karye-i Kara Geyiklü bi-nefs ehl-il-

karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhum 

vücuduhum. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Tavvâf Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Hüseyin bin Alî 

ve Yûsuf bin Alî an karye-i Akçabörklü 

 

Fasl 

Kefâlet 

Kadd-ı tekeffül Hacı Mehmed bin Ġlyas ve Hacı Resul bin Dâvud ve Nasûh 

bin Osman bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah 

men talebuhum vücuduhum. Et-tarih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l Hal 

Sinan bin Ġsmail 

ve Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Hacı Nasûh bin Süleyman et-tavvâf 

 

Fasl 

Kefâlet-i ġabcı 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Hacı Hüseyin ve Nebi bin Mustafa an karye-i 

ġabcı bi-nefs Seydî Alî bin Mehmed bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men 

talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 
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ve Tavvâf Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Kılınc( ) Ġbrahim bin Safâ eĢ-Ģehir be-KarakaĢ 

 

Fasl 

Kefâlet-i Karye-i EĢekviranı 

Kadd-ı tekeffül Hacı Hamza bin Ramazan ve Hamza bin Abdullah ve 

Mustafa bin Ġbrahim an karye-i EĢekviran bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb 

ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhum vücuduhum. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-

hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Yûsuf bin Çakır 

ve Mehmed Beğ bin Hamza Beğ 

ve Dîvâne Ġlyas bin Bedr 

 

Fasl 

Kefâlet-i Yunus 

Kadd-ı tekeffül Hamza Fakı bin Yunus bi-nefs Yunus bin Alî bi-taleb 

Mehmed bin Hundi men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâsıt-ı Rebî-ül-evvel sene 

922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Nasûh bin Süleyman 

ve Hasan Ya‟kub  

ve Bâyezid Beğ 
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(v. 34b) 

Fasl 

Kefâlet-i (… ...) 

Kadd-ı tekeffül (… ...) bin Alî ve Ġsâ bin Süleyman an karye-i 

Köylüce bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men 

talebehum vücuduhum. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mevlânâ Yûsuf bin Nasûh 

ve Abdullah Çelebi bin Tâc-ed-dîn el-müderris 

ve Alî bin Abdullah eĢ-Ģehir be-Kabasakal 

Fasl 

Kefâlet-i Ahmed 

Kadd-ı tekeffül BahĢî bin Ahmed ve Hacı bin Hasan an karye-i Derelü bi-nefs 

Ahmed bin Ġlyas bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Ġlyas men talebuhu ihzârahu. Tahrîren 

fî evâsıt-ı Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

ve Mustafa bin Osman 

ve Nasûh bin Hacı Mehmed el-haddâd 

Fasl 

Kefâlet-i Alâ-ed-dîn 

Kadd-ı tekeffül Dede bin Kâsım en mahalle-i Bahçe( ) bi-nefs Alâ-ed-dîn 

bin Kâsım el-emîn bi-taleb Yûsuf bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Et-târih mâ-

sâbık. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed bin Küçük Alî 
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ve Nasûh bin el-hac Mehmed 

ve Mevlânâ Nur-ed-dîn Fakı bin Yunus 

 

Fasl 

Kefâlet-i Pîrî 

Kadd-ı tekeffül Tursuni bin Ahz( ) bi-nefs Pîrî bin Halîl an karye-i Kadı 

bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-

l-hice sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hasan bin Mehmed 

ve Yûsuf bin Abdullah  

ve BahĢâyiĢ bin Uveys 

ve ġirin Arab 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Memi bin Yûsuf bi-nefs Mustafa bin Mehmed an karye-i 

mezbûr bi-taleb Hamza bin Abdullah men talebuhu ihzârahu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-

l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal  

mâ-sâbık 

 

Fasl 

Kefâlet-i Karye-i Eymir 

Kadd-ı tekeffül Balı bin Derzi Hamza ve Hamza bin Nebi ve Seydî bin Ġsâ an 

karye-i Eymir bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah 

men talebehum vücuduhum. 
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ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa Beğ bin Ġbrahim 

ve Memelü Hoca bin Safâ  

ve Yaralu Sinan Beğ bin ġah Beğ 

 

(v.35a) 

Fasl 

Kefâlet-i (... ...) 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin Osman an karye-i (… ...) 

bin Osman bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. Tahrîren 

fî evâhir-i (… ...) sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Mustafa bin Osman 

ve Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Hızır bin Abdullah Yasakçı 

 

Fasl 

Kefâlet-i Süleyman 

Kadd-ı tekeffül Alî bin Yûsuf an karye-i Kuruçay bi-nefs Süleyman bin 

Veliyy-üd-dîn an-karye-i mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men 

talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Mustafa bin Osman 

ve Kasab Ġvaz bin Halîl  

ve Hızır bin Abdullah 
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Fasl 

Kefâlet-i Hasan 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Osman an karye-i Bayındır bi-nefs Hasan bin 

Resul bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu an karye-i 

Kuruçay. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce sene 921. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Ömer bin Hüseyin 

Kadd-ı tekeffül Solak Yûsuf bin Ġbrahim an karye-i Güre deresi bi-nefs Ömer 

bin Hüseyin an-karye-i Kuruçay bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhu 

vücuduhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Halîl 

Kadd-ı tekeffül Ahmed bin Hamza ve Resul bin Ġlyas an karye-i Kuruçay bi-

nefs Ahmed bin Hamza Halîl bin Bâyezid an karye-i Kuruçay bi-taleb ez-zaîm 

Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. 

ġuhûdu‟l Hal  

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Mustafa bin Osman 

ve Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Hızır bin Abdullah 

 

Fasl 

Kefâlet-i Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Mustafa bin BahĢî an mahalle-i Câmi‟-i Evsat bi-nefs 

Mustafa bin (… ...) an mahalle-i Hacı Tuğrul bi-taleb Mehmed Bin Halîl el-

muhzır men talebuhu ihzârahu. Tahrîren lima merrahu( ). 
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ġuhûdu‟l Hal 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

 

Fasl 

Kefâlet-i Nasûh 

Kadd-ı tekeffül Yûsuf bin Veysî an karye-i Havran-ı kebîr ve Yûsuf bin Alî 

an-karye-i Akçabörklü bi-nefs Nasûh bin Ahi Mustafa bi-taleb Hasan bin Çetesi men 

talebuhu vücuduhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

(v. 35b) 

Fasl 

Kefâlet-i (… ...) 

Kadd-ı tekeffül (… ...) ehl-il-karye-t-il-

mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhum vücuduhum. Tahrîren 

fî evâhir-i Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hamza Beğ bin Mehmed Beğ 

ve Mehmed bin Hacı Velî 

ve Mevlânâ Hamza Fakı bin Yunus 

 

Fasl 

Kefâlet-i Ramazan 

Kadd-ı tekeffül Hızır bin Ġlyas bi-nefs Ramazan bin Kuyumcu Yûsuf bi-taleb 

Mehmed bin Salman eĢ-Ģehîr be-Küçük usta men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî 

evâil-i Muharrem sene 922. 
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ġuhûdu‟l Hal  

Ahmed bin Hamza 

ve Hamza Beğ bin Mehmed Beğ 

ve Kabasakal Alî bin Abdullah 

ve Hasan bin Mehmed 

ve Mustafa bin Bozacı              

 

Fasl 

Kefâlet-i Hacı Mustafa 

Kadd-ı tekeffül Börekci BindaĢ bin Yûsuf ve Çaylak Mehmed bin Ġzz-ed-dîn 

bi-nefs Hacı Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men 

talebuhuma vücuduhuma. Tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ahmed bin Ali an mahalle-i Câmi‟-i Kebîr 

ve Mehmed bin Mustafa an mahalle-i Câmi‟-i Evsat 

ve Hızır bin Ġlyas an mahalle-i Hacı Tuğrul 

ve Mahmûd bin Alî an mahalle-i Turahan 

 

Fasl 

Kefâlet-i Minkar Mehmed 

Kadd-ı tekeffül Alî bin Ya‟kub an karye-i Borazlu( ) bi-nefs minkar 

Mehmed bin Mustafa bi-taleb gulâm-ı liva-i Karesi be ma‟rifet-i Hüseyin bin Ömer 

men talebahu vücudahu. Et-târih ma merre. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed bin Ası Kuzı 

ve Kara Ya‟kub bin Mehmed 

ve Kuyumcu Ġlyas Mustafa 
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ve Yûsuf bin Ġbrahim 

Vech-i tahrîr oldur ki mezkûr minkar Mehmed li-sancak kefîl olub mezkûr 

Alî kefâletden ihrâc olunub sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî evâil-i Receb sene (…

...) 

 

Fasl 

Kefâlet-i Nasûh 

Kadd-ı tekeffül Hasan bin Mehmed an mahalle-i Tuğrul bi-nefs Nasûh bin 

Mehmed an karye-i Borazlu bi-taleb Hamza bin Abdullah men talebuhu vücuduhu. 

Tahrîren fî gurre-i Muharrem-ül-haram sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Hacı Hasan bin Çetesi 

ve Mehmed bin Tuzcı Kara 

ve Hüseyin bin Ömer 

 

Fasl 

Kefâlet-i Haydar bin Abdullah – Haydar nâm gulâm kefâleti 

Kadd-ı tekeffül Murâd bin Yûsuf an mahalle-i Câmi‟-i Kebîr ve Demürci (…

...) bin Ġlyas bi-nefs Haydar bin Abdullah an Câmi‟-i Evsat bi-taleb el-hasm 

Mehmed men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâil-i Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa bin Mahmûd an mahalle-i Soğanyemez 

ve Yûsuf bin Mezid an mahalle-i Câmi‟-i Evsat 

ve Ġbn-i HoĢhun Mehmed 
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(v. 36a) 

Fasl 

Kefâlet-i (… ...) bin Mehmed bi-nefs (… ...) Yûsuf 

Kadd-ı tekeffül Kesik Mehmed bin Ġbrahim bi-nefs (…

...) Alî an kazâ-i Ayazmend an mahalle-i Câmi‟ ve kefîl-i 

eyzan Hasan bin Mehmed an mahalle-i Hacı Tuğrul bi-nefs Kesik Mehmed el-

mezbûr bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebahu vücudahu. Tahrîren fî 

evâil-i Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mevlânâ Hamza Halîfe bin Yunus  

ve Hasan Halîfe bin Hamza  

ve ÇalıĢ Beğ bin Umur 

Fasl 

Kefâlet-i Karye-i Ġbn-i Hacı Alî 

Kadd-ı tekeffül Yunus bin Ġlyas an karye-i Ġbn-i Hacı Alî bi-nefs Mustafa bin 

Mûsâ ve Derzi Hamza bin Yûsuf ve Mûsâ bin Elvan ve Nebi bin Velî Hacı bin en-

neâl ve Ahmed bin Halîl ve Demür Hasan bin Hacı Mustafa ve Alâ-ed-dîn bin 

Ġbrahim ve Hızır bin Ġslâm ve Ġbrahim birader-i Hacı el-mezbûr ve Mehmed bin 

Mustafa el-imâm bi-taleb ez-zaîm bi-taleb ez-zaîm talebuhum vücuduhum. Et-târih 

mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l Hal 

Süleyman bin Zekeriya 

ve Mehmed bin Hatman 

ve Yûsuf bin Derzi Hamza 

ve Yûsuf bin Alî 
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Fasl 

Kefâlet-i Karye-i Ġbn-i Hacı Alî 

Kadd-ı tekeffül Ramazan bin Hasan an karye-i Ġbn-Hacı Ali bi-nefs ehl-il-

karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men talebuhum 

vücuduhum. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i Karye-i Saka 

Kadd-ı tekeffül Alî bin Küçük Mustafa ve Mûsâ bin Hasan an-karye-i Saka 

bi-nefs ehl-il-karye-t-il-mezbûre bi-taleb ez-zaîm Hamza bin Abdullah men 

talebuhum vücuduhum. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Kefâlet-i ÇaĢtacı Balı ( ) 

Kadd-ı tekeffül Ahmed bin Mehmed an karye-i Arablar bi-nefs ÇaĢtacı Balı 

bin Fazlullah bi-taleb Mahmûd bin Abdullah el-vekîl an kıbel-i Hamza bin Abdullah 

ez-zaîm men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî evâil-i Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Alî bin Sevindik 

ve Hacı Dede bin Ġlyas  

ve Nasûh bin Hacı Mehmed 

 

Fasl 

Kefâlet-i Hayr-ed-dîn 

Kadd-ı tekeffül Hamza bin Abdullah an mahalle-i Hekimzâde bi-nefs Hayr-

ed-dîn bin Hacı Hasan ve kefîl-i eyzan Hacı Hayr-ed-dîn el-mezbûr bi-nefs Yûsuf 

bin Dâvud an kazâ-i AkbaĢ an kazâ-i Örendi es-sakin fî mahalle-i Hekimzâde. 

Tahrîren fî evâil-i Muharrem sene 922. 



 

260 
 

ġuhûdu‟l Hal 

Hüseyin bin Mehmed 

ve Derzi Lütfi bin Nasûh 

ve Mûsâ bin PaĢa           

 

(v. 36b) 

Kitâb-ı ve-l-Berat 

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı kalem ve mûcib-i tastîr-i hitâb-ı rakam oldur ki; Karesi 

Sancağı Manyas nâhiyesinde tımar-ı Ġbrahim ve Ģerîk-i O mezkûr Kemah 

yoklamasında bulunmayub tımarı mahlûl olmağın Sultan Mûsâ adamlarından bin 

sekiz yüz akçelik tımar içün ulûfesini ki yılluğı i‟tibârıncak hükm-i hümâyûn îrad 

iden Süleyman‟a Sultân-ül guzât ve-l-mücâhidin hallede hilâfetehu fermâniyle 

verildi ki zikr oluna. 

Hücceti yarlık ile tâbi‟-i mim 2821 

Karye-i Kızılköy tâbi‟i Edremid 1449 

Yekûn 4270 

Hisse-i mezbûr 2135 

 

Ba‟de-l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf kılub Ģol ki; Vezâyif-i hidemât-ı 

mebrûredir. Mevfûre ve meĢkûre asâkir-i mansûredir. Ber-mûceb-i defter-i Hâkanî 

ve Kanûn-ı Osmânî müeddâ‟ kıla. Bu bâbda hiç ahad ki ebnâ-ı min gâh vech-i min-

el-vücûh ve nev‟î min-el-envâ‟ mâni‟ ve dâfi‟ olub müdahil kılmayalar ve taarruz 

değürmeyeler Ģöyle bileler. Tahrîren fî yevm-üt-tâsi‟ ve-l-iĢrîn Receb-ül-mürecceb 

sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

           Kütahiyye 
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Sebeb-i tahrîr-i kalem oldur ki 

Karye-i âb-ı husnî berât-ı Ģâhî ile mutasarrıf olan mefâhir-ül emâsil ve-l-akrân 

Ca‟fer -zîdet kadrühû- sâbıkan Kayseriyye Sancağı Beği olan Hacı Kemâl Beğ‟ün 

oğlı olub babası hayatda iken Kayseriyye Sancağı‟nda on bin yüz yirmi sekiz akçelik 

tımar tasarruf idüb sonra babası fevt olıcak mezîd-i merhamet olunub tımarından 

ziyâde beĢ bin akçelik tımar dahi emr eyleyüb hükm-i Ģerîf erzânî buyurmuĢdum el-

hâlet-i hâzihi Karesi Sancağı‟nda Ayazmend ve Edremid nâhiyesinde iltizâm 

tarîkiyle iĢ bu tokuz bin akçe yazar tımar ve beĢ bin tokuz yüz kırk yedi yazar 

Athasan nâm karyeye mutasarrıf olan mezbûr Ca‟fer elinden giden tımarından ve 

emr olunan beĢ bin akçe ziyâdeden bedel-i zeâmet tarîkiyle ta‟yîn olunub bâb-ı 

saâdet-meâbdan lâyık ve sezâ-vâr görüb virdüm dediği ecilden mâ hüve-l-vâki‟ sicile 

kayd olundı. Tahrîren fî 8 Ģehr-i Rebî-ül-âhır (… ...) sene 921. 

         be-yurdu 

         Kemah 

(v. 37a) 

NiĢân (… ...) 

Hükmü oldur ki; Kazâ-i Edremid‟de sâbıkan (… ...) 

mezbûre ġeyhler deresinde Mûsâ Baba dimekle ma‟rûf çiftliği fermân-ı hümâyûn ile 

teftîĢ eyledükde evkaf-ı defter sûretinde nazar olundı mezkûr çiftlik Mûsâ Baba 

evladına ve nesline vakfiyyet üzere mukarrer kılınub Mustafa veled-i ġeyh Hızır ve 

Zeyneb binti Kulfal Mûsâ Baba neslinden idüği defter-i Sultânî‟de mukayyed olunub 

ve Ahmed nâm kimesne dahi mezkûr Zeyneb‟in oğlı idüği sâbit olub arz-ı taleb 

etdüği cihetden arz olundı deyu Mevlânâ Edremid kadısı -dâme fazlıhu- dergâh-ı 

muallâya i‟lâm etdüği sebebden sadaka idüb iĢ bu hükm-i Ģerîf kadr-ı tevânî virdüm 

ve buyurdum ki ba‟de-l-yevm zikr olan çiftliğe mutasarrıf olub vakfın ruhi içün ve 

benim devam-ı devletim ve sebât-ı haĢmetim içün duâya iĢtigal göstereler Ģöyle 

bileler alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılalar. Tahrîren fî evâil-ü ġa‟bân-ül-muazzam sene 

ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

        be-makamı 

             Edirne 
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Tavvâf Ġçün Sûret-i Hükm Budur 

Mefâhir-ül-kuzât ve-l-hükkâm maâdîn-il fezâil ve-l-kelâm Mevlânâ 

Kızılcatuzı sayılan yerlerün kadıları -zîde fazlıhum-  tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‟lûm ola kim hâliyâ Kızılcatuzla kadısı ve emîni kapuma mektûb gönderüb 

Ģimdiya değin bu yerde kanûn-ı kadîm bunun üzere imiĢ ki vilâyet tavvâfilerinin 

birinin yerine bir kimesne tâlib olub iltizâm ziyâde idecek kadısı sicillâtına kayd idüb 

eline mektûb virüb Ocak kadısına ve emînine gönderilmiĢ yarar kimesne ise ânlarun 

ma‟rifetiyle arz olunub tavvâf nasb olunurmıĢ Ģimdiki halde bir kimesne gelüb 

tavvâfın iltizâmını ziyâde idecek müfelles midir medyun mıdır maslahat uhdesinden 

gelür kimesne midir ma‟lûm idinmeden Ocak kadısı ve emîni ma‟rifetiyle olmadan 

eline kadılar arz virüb tavvâf iderler ol kimesne tuz satmak ehli oluncaya değin 

iltizâma nice zarar ve noksan vâki‟ olur deyu bildirmiĢler imdi buyurdum ki hükm-i 

Ģerîfim vardıkda her birinizün taht-ı kazâsında vâki‟ olan tavvâfın iltizâmın âher 

kimesne iltizâm ziyâde idecek göresin maslahat uhdesinden gelür mi gelmez mi ve 

müfelles midir değil midir tamam hakikatiyle ma‟lûm idinüb ba‟de eline mektûb 

virüb Ocak kadısına ve emînine gönderesin ki ânlar dahi ahvâlini ma‟lûm idindikden 

sonra cem‟ân arz idesin Ģöyle bilesiz Ocak kadısı ve emini ma‟rifetsüz tavvâfa arz 

virmeyesiz ve illâ ma‟zûl olursuz Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız. 

Tahrîren fî yevm-üt-tâsi‟ Ģehr-i Receb-ül-mürecceb min Ģuhûr sene ihdâ ve iĢrîn ve 

tis‟a mie. 

         be-makamı 

       Kostantiniyye 

(v. 37b) 

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı kalem ve mûcib-i tastîr-i hitâb-ı rakam budur ki; 

Karesi Sancağı‟nda Edremid nâhiyesinde Kargu ve Kızıklu nâm müĢterek be-

nevbet tımarı bin sekiz yüz elli yedi akçelik hisse tasarruf iden Mustafa el-çeri sefer-i 

pâdiĢâhiye gelmedi deyu tımarı alınub buna virilmiĢdi mezkûr (… ...) nevbeti 

değildir Ģerîki (… ...) deyu Alay Beği arz idüb ve mezkûr (… ...) Tebriz 

defterinde mukayyed olmağın bundan alınub girü mezkûr Mustafa‟ya ibtidâ‟ târihden 

mukarrer olunub virildiği ba‟de-l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf kılub Ģol ki 

vezâyif-i hidemât-ı mebrûre asâkir-i mansûredir ber-mûceb-i defter-i Hâkanî bî-

kusûr müeddâ kıla bu bâbda hiç ahad kâniyen min-el kâne mâni‟ ve dâfi‟ olmaya 



 

263 
 

Ģöyle bilesiz (… ...) edüb i‟timâd edesiz Ģöyle bilesiz. Tahrîren fî yevm-üt-tâsi‟ ve-

l-iĢrîn Receb-ül-mürecceb sene 921. 

        be-makamı 

       Kütahiyye 

 

Cibâyet Hükmü Budur 

NiĢân-ı hümâyûn-u âli-Ģân-ı fermân-ı münîf-i vâcib-ul iz‟ân hükmi oldur ki 

Merhûm Saru Ahmed PaĢa‟nın Bergama kazâsında olan evkafına yevmi iki 

akçe ile Câbî olan Hamza‟nın hizmet-i cibâyetde ihmâli olub ve dârende-i fermân 

hemân Mûsâ ol hizmete lâyıkdır deyu Mevlânâ Bergama kadısı -dâme fazlıhu- 

dergâh-ı muallâma i‟lâm eylediği sebebden sadaka idüb eline iĢ bu hükm-i Ģerîfi 

kadr-i tevâni virdim ve buyurdum ki ba‟de-l-yevm evkaf-ı mezbûreye câbî olub Ģol 

Ģerâit-i cibâyetden müeddâ kıla ve cihet-i cibâyet yevmi iki akçeye mutasarrıf olub 

vâkıfın rûhî içün ve benim devam-ı devletim ve sebât-ı haĢmetim içün duâya iĢtigal 

göstere Ģöyle bileler alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılalar. Tahrîren fî evâil-i Ramazan –ül-

mübarek sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

        be-makamı 

      Edirne 

(v. 38a) 

NiĢân-ı Ģerîf-i âli-Ģân (… ...) oldur ki 

ġimdiki halde Karesi Sancağı‟nda iĢ bu (…

...) ve Akçabörkli ve Delüler nâm karyeler ki on bir bin yüz on akçe yazar 

Midillü‟nün Olki Sancağı Beği Ahmed tahvîlinden mahlûl olmağın vilâyet-i Rum‟da 

on yedi bin dört yüz otuz üç akçe zeâmetden ma‟zûl olan AtmacıbaĢı Alî oğlı 

dârende-i fermân vâcib-ül iz‟ân mefâhir-ül-emâcid ve-l-ekârim -zîde kadruhu- tâlib 

ve râgıb olduğı sebebden mezîd-i merhamet olunub elinden giden zeâmetden beĢ yüz 

yetmiĢ yedi akçe ziyâdesiyle zeâmet tarîkiyle mezbûr Mehmed‟e ta‟yîn olunub 

dergâh-ı muallâmdan lâyık ve erzânî görüb virdim ki zikr olunur. 

karye-i Elekce( ) tâbi-i O 
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karye-i Reda( ) tâbi-i mim 

karye-i Yanyalu( ) 

karye-i Çeltükci tâbi-i mezbûr 

karye-i AvĢar tâbi-i mezbûr 

karye-i Sadıklar tâbi-i mezbûr 

karye-i Yörme Bölücek( ) Hâsıl 1253 

karye-i Seki ili tâbi-i Balıkesri Hâsıl 1246 

karye-i Karacaviran Hâsıl 453 

karye-i Akçebörklü Hâsıl 1053 

karye-i Delüler tâbi-i mezbûr Hâsıl 1057 

bahâ-i birinc( ) 6925 

Yekûn 14290 ber-vech-i emr-i sâlife 16000 

Hâsıl-ı kura maa bahâ-i erz 11337 

 

Buyurdum ki ba‟de-l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf kılub Ģol ki vezâyif-i 

hıdemât-ı mebrûre mesâî-i meĢkûre-i asâkir-i mansûredir ber mûceb-i defter-i Hâkanî 

müeddâ‟ kıla ve ol yerün halkı ve zayfı ve Ģerîfi ve refî‟ ve sagîri ve kebîri mezkûrı 

SubaĢı bilüb muazzez ve mükerrem dutub subaĢılığa müteallik umurda reva-yı 

mezbûre idüb sözünden tecâvüz( ) idmeyeler ol bâbda hiç ferd-i efrâd-ı efrideden 

kânî min-el kâne m‟ani‟ ve dâfi‟ olmaya Ģöyle bileler alâmet-i Ģerîfe âram-ı iraye-i(

) i‟timâd kılalar. Tahrîren fî yevm-üs-sâmin Ģehr-i Rebî-ül-ahır sene 921. 

        be-yurdu 

             Nâhiyye-i Kemah 
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(v. 38b) 

(… ...) ve-l-ihtirâm Karesi 

Sancağı Beği Hasan -dâme izzühû- ve mefâhir-ül- kuzât ve-l-hükkâm maâdîn-il-

fezâil ve-l-kelâm zikr olan Sancak kadıları -dâme fazlıhûm- ve mefâhir-ül-(… …) 

zikr olan Sancak‟da vâki‟ olan iskeleler emînleri -zîde kadrühûm- tevkî-i refî-i 

hümâyûn vâsıl olıcak ma‟lûm olakim bundan evvel serhadde turan Sancak beğlerine 

ahkâm-ı Ģerîfe irsâl idüb Acem diyârına bâzergândan ve gayrıdan kat‟â bir ferd 

gitmeye deyu emr olunmuĢ idi eyle olsa kimi Arab‟a giderin deyu kimi Mekke‟ye 

giderin deyu envâ-ı sûret telbîs idüb kimi kurudan kimi gemiden Türk Arab ve Acem 

sûretine Arab Acem Türk sûretine girüb geçüb gidüb beklemedikleri ecilden hâliyâ 

kurudan ve yaĢdan külliyen Arab ve Acem diyârına bir ferd geçüb gitmesün emr 

eyleyüb sordum ki taht-ı hükûmetinizde olan Ģehirlerde ve kasabalarda ve kurâlarda 

ve iskelelerde çağırdub onat vech ile te‟kîd ile tenbîh eyleyesiz ki bâzergân olsun ve 

esîrci olsun Arab olsun ve Acem olsun Türk olsun ve yer yerlü olsun ve gayrı olsun 

kat‟â hiç ahad ticaret vechiyle ve Hacca gitmek tarîkiyle ve siyaset vechi ile ve âher 

tarîkle Acem ve Arab diyârına gitmeye ticaretlerin ve bey‟-u Ģirâların ne ise benüm 

memâlik-i mahrûsem içinde ideler kat‟â Acem ve Arab diyârına saluvirmeyesiz bu 

bâbda kuru cânibde serhadde olan Sancak beğlerine ısmarlatmıĢ( ) deki Acem ve 

Arab diyârına gitmek isteyene siyaset idüb elinde bulunan rızık ve esbâbını ve esîrini 

bi-l-cümle nesi var ise alub beğliğe zabt iderler ve siz ki Ġskele emînlerisiz iskeleleri 

onat vechiyle görüb gözedüb zabt eyleyesiz ticaret tarîkiyle ve Hacca gitmek 

vechiyle ve siyaset vechi ile ve sâyir tarîk ile kat‟â bir ferdi Acem ve Arab diyârına 

saluvirmeyesiz sonra teftîĢ itdürsem gerekdir Ģöyle ki zikr olan sancaklarda vâki‟ 

olan iskelelerden bir ferd gemi ile Acem ve Arab diyârına geçüb gittüği zâhir olıcak 

olursa hiç vechile özrünüz makbûl olmayub mecâl virmeyüb siyaset itdüririn bilmiĢ 

olasız âna göre amel idüb kat‟â bir ferdi Acem diyârına saluvirmeyesiz alâmet-i 

Ģerîfe i‟timâd kılasız. Tahrîren fî evâil-i Ģehr-i ġevval-il-mükerrem sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie. 

        be-makamı 

        Edirne 
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(v. 39a) 

Fasl 

Nebi ve karındaĢı Mehmed ebna Alî ve Ġbrahim nâm kimesneler (…

...) içün karye-i Athasan‟dan kazâ-i Sındırgı kadısı Mevlânâ Ahmed 

mektubı ile mezbûr Nebi‟nin kayın atası Ahmed Fakı mezbûr Nebi( ) teslîm olundı. 

Mefâhir-ül-kuzât ve-l-hükkâm mazâhir-ül-Ģerâi‟ ve-l-ahkâm maâdîn-il-fezâil 

ve-l-kelâm el-mahsûsun inâyet-il-melik-il-allâm ita-i behem-ül hâkimûn-ul âdilûn 

be-kazâ-i Edremid ve Ayazmend ve Bergama ve Tarhala dâmet fezâilühüm kemâ 

tâbet Ģemâilühüm kıbbet tevfiyet fi-l-tevkıyyed bima la yutik ihatatuhu nıtak-ut-tahrîr 

ve-t-takrîr ma‟rûz-ul hüccet el-fakir budur ki Nebi ve karındaĢı Mehmed ebna Alî ve 

Ġbrahim nâm kimesnelere sirkat töhmeti olunub teftîĢ içün Âsitâne-i Saâdet‟den 

ÂĢiyân‟dan bu fakire hükm-i Ģerîf cihân-muta‟ vârid olıcak aybet idib mezbûr 

Nebi‟nin kayın atası hâmil-ül-hurûf Ahmed Fakı hükm-i Ģerîf muktezasınca 

buldurmak lâzım oldı eyle olsa mezbûrları siz mahdûm efendilerin taht-ı adaletinde 

istimâ‟ olunub varaka-i duâ birle hâk-i pâyinde revane olundı müteveffikadır ki her 

kangınızın taht-ı kazâsında bulunursa bilece koĢmağa himem-i âlinüz mebzûl 

buyurub indallah har-ı cevr olasız el-bâki ed-duâna el-evvel. 

      Tahiyyet-ül fakr Ahmed el-hakir 

       el-müvellâ
90

 be-kazâ-i Sındırgı 

 

Ba‟de (… ...) bin Alî‟nin avreti ġah Bulle binti Ahmed Fakı nâm 

avrete teslîm olunub mezbûre ġah Bulle alub kabz idüb karye-i mezbûrdan mezbûr 

Nebi kefîl bi-l-mâl olub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i Muharrem sene 922.  

ġuhûdu‟l Hâl 

Nasûh bin Hacı Mehmed 

ve Mahmûd bin Mustafa 

                                                           

90  Bir kazâda vâki bazı muayyen davaları o kazâ hâkiminin görmesine mahzur veya mani 

bulunduğu surette yalnız mezkûr davaları dinlemek ve neticelendirmek üzere tayin olunan hâkim. 
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ġuhûdu‟l Hâl 

Mevlânâ Hamza Fakı bin Yunus 

ve ÇalıĢ Beğ bin Umur 

ve Mehmed Beğ bin Nasûh Beğ 

ve Hasan bin Mehmed 

ve Emîr Mehmed bin Osman 

 

Ba‟de Dîvâne Hakkı( ) iĢ bu zikr olan Ģehâdetleriyle ve Ġsâ bin BahĢi an 

karye-i Dere-i Kebîr an karye-i Bozören Dere-i Kebîr ve diğer Nebi bin Ahmed ve 

Nebi bin Kâsım an karye-i vech-i tahrîr oldur ki 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Bundan sâbık Ahmed Fakı bin MentiĢe Sındırgı kadılığından Yüregir( ) 

deresi dimekle meĢhûr yerde Ġzz-ed-dîn karyesinde ve Murâd Beğ bin Yûsuf an 

kazâ-i Kütahiyye an tâife-i Yörük ve ġahkulu bin Hasan‟a Mevlânâ Sındırgı kadısı 

olan Ahmed mürâselesiyle mezbûr Ahmed Fakih‟in güyâgisi
91

 Nebi nâm kimesne ve 

mezbûran Murâd ve ġahkulu‟ya koĢulub giderler iken mezbûr Nebi mezbûrun 

Ahmed Fakı ve Murâd ve ġahkulu aralarında kendülerün ikrârları ile mecrûh 

bulunub mezbûr Nebi elinde olan yedi dane tavla makreme nâib olan Mahmûd bin 

Mustafa‟ya bir ak (… ...) ile emanet konulub sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i 

Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Seyyid Mehmed bin (…?...) 

ve Yûsuf bin Abdullah an mahalle-i Turahan Beğ 

ve Neccâr Ġbrahim bin Ġdris an mahalle-i Kapucı 

 

                                                           

91  Güyegi; güvey, damat. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 104” 
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(v. 39b) 

(… ...) Mahmûd‟un ikrârı (… ...) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ġftihâr-ül-ümerâ (… ...) Karesi Sancağı Beği olan (… ...) 

Mahmûd bin Abdullah meclis-i Ģer‟e hâzır olub ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki (…

…) emâcid Hamza subaĢı tarafından Edremid niyâbetini sene ihdâ iĢrîn ve 

tis‟a mie ġevval‟i kıstından bir aylık iĢ bu sâhib-üs-sicil Mustafa bin Mûsâ elinden 

iki bin üç yüz elli beĢ akçeye bî-kusûr alub kabz etdim dedikde (… ...) Mustafa 

mezbûr Mahmûd‟u kelâm-ı sâbıkında vech-i meĢrûh üzere bi-l-muvâcehe tasdîk idüb 

sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâsıt-ı Zi-l-ka‟de min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hâl 

Mevlânâ Abdî Fakı bin Soğanyemez 

ve Yûsuf bin Mehmed 

ve Turgud bin BahĢâyiĢ 

ve Yûsuf bin Lütfi 

 

Fasl 

Kaziyye-i TaĢlı Tuz 

Vech-i tahrîr oldur ki Edremid tavvâfı olan Hacı Nasûh‟a karye-i Kemer‟de 

der-mahzen olan tuzdan yüz seksen sekiz külek tuz Hacı Nasûh‟a teslîm olunub bâki 

kalan tuz taĢ ve kîr ve toprak ile mahlût olunub der-ü-devlete arz olundı arz sûreti 

budur ki zikr olunub gıbb edâ‟ vezâif-üd-duâ‟ ilâ makam-il-izz ve-l-mecd ve-s-senâ‟ 

ma‟rûz-ı râi-cihan ara oldur ki Turganzâde sâbıkan kazâ-i Edremid kadısı iken tuz 

ocağından gemi ile irsâl olunan tuz karye-i Kemer‟de der-mahzen olub bir mikdarı 

tavvâflar irsâl olundukdan sonra bâki kalan tuzu Edremid tavvâfı olan kimesneye 

emîn-i mezbûr ma‟rifetiyle ölçdürüb Edremid tavvâfına teslîm etdiresiz ve teslîm 

olunduğını ve ne kadar tuz çıkduğını yazub bildüresiz deyu der-ü-devletden bu fakire 

hükm-i Ģerîf vâcib-ül-iz‟ân vârid olub muktezayı hükm-i Ģerîf mûcebince tuz ocağı 

olan emin ma‟rifetiyle karye-i Kemer‟de mevlânâ-yı mezbûr emriyle der-anbar olan 

tuz üç bölük olub bir bölüğü toksan bir külek olub ve bir bölüğü dahi toksan yedi 



 

269 
 

külek olub cem‟ân yüz seksen sekiz külek tuz Edremid tavvâfına teslîm olunub 

üçüncü bölük tuz mahzen emîn-i mezbûr ma‟rifetiyle ve kâtib mevlânâ-yı mezbûr ile 

açılub tuz Edremid tavvâfına teslîm etmek kasd olundukda kazâ-i mezbûrdan tuz 

isti‟mâl iden kimesnelerün (… ...) cemâat kiĢe( ) ol zamanda olan kâtib Alî 

mahzarında mahzen içindeki tuz görülüb tuztaĢı ve kîr ve kum ile mahlûtlanmıĢ 

bulunub (… ...) çıkduğı ecilden Müslümanlar hakikaten hâle vâkıf olub Edremid 

tavvâfı ben dahi kabûl kılmazın bu cins tuzı bana ve Müslümanlara tamam (… ...) 

vâki‟ hâli tafsîl ile arz idüvirün ve hakkım bu mahzenden bir mikdar tuzı der-kîse 

olub çaĢnı içün der-ü-devlete irsâl olunsun bana ve Müslümanlara hayf olunmasun 

deyu taleb idmesiyle der-kîse olan tuz mühürlenüb vâki‟ hâl vech-i meĢrûh üzere (…

...) ol (… ...) saâdet meâba arz olundı. Bâki fermân ol cihan (… ...)  

 

(v. 40a) 

(… ...) 

(… ...) 

Kıdvet-ül-kuzât ve-l-hükkâm zîde fazlıhu (… ...) Edremid (… ...) tevkî-

i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‟lûm ola kim dârende-i fermân-ı hümâyûn Mustafa 

nâm kimesne dergâh-ı muallâya arz-u-hâl idüb bundan evvel Yûsuf nâm 

yoldaĢlarıyla tarlam basub iki barmağımı mecrûh idüb taaddî etdiler deyu bildirdi 

imdi buyurdum ki göresiz bundan evvel Ģer‟le sorulub fasl olmuĢ ise mukarrer kılasız 

ve illâ (… ...) beraber idüb gaybet-i edânî akrabalarına ve yataklarına buldurub ber-

mûceb-i Ģer‟-i-Ģerîf teftîĢ ve tefahhus edib göresiz emr-i Ģer‟ ve örfince ise icrâ idüb 

lâzım olanı yerine koyasız ve iĢ bu kadd-ı kaziyyesin Ģer‟le göresiz ve elimlerim 

vardır virmezler didi göresiz Ģer‟le kimde dahi hakkı zâhir olursa Ģer‟le alıveresiz ve 

Dâvud subaĢıyla mübâĢir-i evlâ‟(?) eslemeyeni
92

 yazıb bildiresiz alâmet-i Ģerîfe 

i‟timâd kılasız. Tahrîren fî evâsıt-ı ġa‟bân-ül-muazzam sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

        be-makamı 

             Edirne 

                                                           

92  Dinlememek, aldırıĢ etmemek, kulak asmamak. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 85” 
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Hükm-i ġerîf ki Zeytun Ġçün Vârid OlmuĢdır 

Kıdvet-ül-ümerâ‟-il-kirâm umdet-ül-küberâ-il-fihâm zü-l-kadr ve-l-ihtirâm 

Midillü Sancağı Beği -dâme izzühû- ve mefhar-il kuzât ve-l-hükkâm maâdin-il-fazl 

ve-l-kelâm Mevlânâ Edremid ve Midillü kadıları -dâme fazlıhumâ- ve kıdvet-ül-âsâr 

mu‟temedin emîn -zîde kadruhû- tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‟lûm ola kim 

hâliyâ hassa-i hümâyûnum içün zeytun ve turunc ve peynir hâcet olduğı ecilden 

buyurdum ki hükm-i Ģerîfim vardıkda te‟hîr itmeyüb gayet eyülerinden ve 

nefislerinden sekiz varil zeytun ve otuz sepet turunc ve elli tekerlek peynir ki yirmisi 

lor ola ânda olan narh üzere satun alub ta‟cîl gemiye koyub kapuya gönderesiz ve 

vâki‟ olan harcı elinde olan hassa iĢlerden alub viresiz deftere kayd idüb vakt-i 

muhâsebede arz idesiz Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız. Tahrîren fî yevm-

üs-sâdis ve-l-iĢrîn Ģehr-ü-Ramazan-ül-mübarek min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie. 

         be-makamı 

              Edirne 

(v. 40b) 

(… ...) 

(… ...) 

Kıdvet-ül (… ...) kelâm Karesi Sancağı kadıları -dâme 

fazlıhum- tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‟lûm ola kim hâliyâ livâ-i Karesi‟de 

olan sipâhîler Beğlerbeği ma‟rifetiyle yoklanub ba‟zılar yoklamada bulunmayub ol 

ecilden ol kiĢilerin(?) isimleri ve tımarları defter olunub yoklamada bulunmadığı 

ecilden kanun üzere birer yıllık hâsılların mevkufe zabt eylemek içün emr idüb ol 

husûs içün müfettiĢ ve kulum gönderüb buyurdum ki hükm-i Ģerîfimle vardıkda 

ellerinde olan niĢanlu yoklama defter mûcebince mevkuf olan tımarların hâsılların 

zabt eylemek bâbında mezbûr müfettiĢ ve kuluma gereği gibi muîn olasız mevkuf 

tımarların hâsıllarında mutasarrıf olan sipâhîler ve âher kimesneler akçe ve tereke 

zabt etmiĢ olacak olursa ki sizün ma‟lûmunuz ola ânun sipâhîleri ve gayriyi mezbûr 

kuluma gösterüb aldukları akçeyi ve terekeyi bî-kusûr mezbûr kuluma tahsîl etdiresiz 

mevkufe müteallik mahsulden bir akçe ve bir habbe kimsede bâki komayasız Ģöyle ki 

bu bâbda ihmâliniz vâki‟ olub mezbûr müfettiĢ arz idecek olursa Ģükri ve Ģikâyeti 
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makbûl olub enva‟ itâba müstahak olursuz gâfil olmayasız ve bi-l-fi‟l mensûb olan 

sipâhîlerün ve subaĢılarun beratların getürüb nazar idüb göresiz ellerinde olan 

tımarlar kendülere virilmezden evvel mâ-beyn mi olmuĢdur ve değil midir ma‟lûm 

idinesiz Ģöyle ki içlerinde mâ-beyn olmuĢ tımarlar bulunacak olursa mâ-beyn 

oldukları târihde vâki‟ olan hâsılların kimler zabt etmiĢ ise anlardan tazmîn etdiresiz 

mezbûr müfettiĢ ve kuluma zabt etdiresiz ve ba‟zı sipâhîler sefere varmayub seferde 

bulunan akrabaları yerlerine âher kimesneler gösterüb deftere kayd etdirirler imiĢ ve 

ba‟zıları yerlerine bedel gönderirler imiĢ ol asl sipâhîleri teftîĢ idüb göresiz ânun gibi 

sipâhîler bulunur ise birer yıllık hâsılların kanun üzere mevkuf içün zabt etdiresiz iki 

sefere varmamıĢlar ise ikiĢer yıllık hâsılların aldırasız ve zikr olan yoklama 

defterinden hâric mevkuf tımarlar ve yaya ve müsellem çiftlikleri ve mezraaları 

bulunursa ki ma‟lûmunuz ola ânın gibileri müfettiĢe ve kuluma gösterüb hâsılların 

mevkufe aldurasız ve yayalar ve müsellemler arasında hizmete varmamıĢlar var ise 

ânın gibi müsellemlerün ve yayaların dahi birer yıllık hâsılların mevkuf içün zabt 

etdiresiz fi-l-cümle mevkufe müteallik mahsûlâtı mezbûr müfettiĢe ve kuluma zabt 

etdirib bir akçesini zâyi‟ ve telef etdirmeyesiz bu husûsları tekrar görürsem gerekdir 

Ģöyle ki beli‟ ve ketm olmuĢ nesne zâhir olursa müfettiĢden bilinmeyüb sizün adem-i 

ihtimâmınızdan muâteb olursuz Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız. Tahrîren 

fî yevm-ül-hâmis aĢer Ģehr-i Receb-ül-mürecceb min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a 

mie.  

         be-makamı 

        Kostantiniyye 

 

(v. 41a) 

(… ...) evkaf( ) 

Murâd (… ...) 

mefâhir-ül-kuzât  ve-l-hükkâm maâdin-il-fezâil ve-l-kelâm (…

...)  

haze sûret-il-hükm-üĢ-Ģerîf-üs-sultâni bi-emr men lehü‟l-emr-il-âli 

beyânât-ı hükm-üĢ-Ģerîf-ül-mezbûr 
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Kıdvet-ül-ümerâ‟-il-kirâm umdet-ül-küberâ-il-fihâm zü-l-kadr ve-l-ihtirâm 

Karesi Sancağı Sancak Beği -dâme izzühu- tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‟lûm ola ki Ģimdiki halde sefer-i (… ...) niyet eyleyüb buyurdum ki hükm-i 

Ģerîfim cihân-mutâ‟ım vardıkda kat‟â te‟hîr ve terâhî eylemeyüb Sancağa müteallik 

alay beğine ve subaĢılara ve çeribaĢılarına ve sâyir sipâhîlere gereği gibi te‟kîdât ile 

tenbîh idesiz ki her biri defter mûcebince cebeleri ve cebelüleri ve âlât-ı harbleri ve 

esbâb-ı ceyĢleri bi-l-cümle müretteb ve mükemmel düĢman yarağıyla hazırlayub 

nevrûz-i sultânî‟de tamam müheyyâ bulınalar ol vakt emrim ne vechle sâdır olursa 

âna göre amel oluna ammâ bu def‟a askeri ben kendü zât-ı Ģerîfimle yoklayub 

görsem gerekdir tulkası
93

 olmayanın baĢı kesilüb kolçağı
94

 olmayanın kolı kesilüb ve 

sâyir yarağında noksanı olanlar dahi siyaset olmakdır mukarrer bilmiĢ olasız sen dahi 

bu vechle tenbîh ve te‟kîd idesiz ve sen kendü cebenü ve cebelülerüni ve sâyir 

yarağını âna tertîb ve tekmîl eyleyüb emr-i celîl-ül-kadrim üzere nevrûz-i sultânî‟de 

hâzır ve müheyyâ bulınalar bunca müddet-i sâbıkadan ânıniçün tenbîh olundı ki ol 

vakte değin tamam müretteb ve mükemmel olub sonra gâfil bulunduk veya bana gic 

tenbîh olundı deyu veya bir âher özür ve bahane eylemeğe mecal ihtimâli olmaya ve 

eğer Ģöyle ki ol vaktde bahane beyân idecek olursanız kat‟â özrünüz makbul 

olmayub mecal virmeyüb siyaset olunursuz Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd 

kılasız. Tahrîren fî evâhir-i Ģehr-i ġevvâl-il-mükerrem sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

              Edirne 

 

Hazret-i Mevâlî-yi „Azâm-ı Kâm-rân 

Mefâhir-ül-„ulemâ-il-muhakkikîn zahir-ül-fudalâ-il-müdekkikîn vâris-ül-

ulûm-il-enbiyâ‟ ve-l-mürselîn el-mahsûsun bi-sunuf-i avâtıf-il-melik-il-muîn ma‟rûz-

u zamîr-i münîr-i afitâb-ı lemeân olunur ki hâliyâ pâdiĢâh âlem-penâhın bunda söze(

) Bolı‟da tecdîd-i binâ olan hassa gemiler hizmetine gelen Karesi Sancağı‟na 

müteallik yayalar harclığına varan muvassal vesîka-i muzâfât yayabaĢı Dâvud an 

kazâ-i Göynük an mekân-ı felanize huzûr-ı Ģerîflere vusûl bulıcak zikr olan harclığı 

                                                           

93  Tulga, miğfer. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 212” 

94  Kola geçirilen kılıf. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 143” 
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cem‟ ve zabt olunmada âli nazarunuz (… ...) buyurmayub ta‟cîl ale-t-ta‟cîl 

göndermene sa‟y oluna ve hizmet-i pâdiĢâhiye gelmeyüb „inâd ve temerrüd olan 

yayaları kayd (… ...) ile eline viresiz illa bunda külli bu bâbda begayet kerem ve 

minnet-i azîmdir sahibuhu( ) 

(v. 41b) 

(… ...) 

(… ...) 

Meâb-ı imâret meâb saâset nisâb-ı devlet intisâb havi hasâis-i erbâb-ül el-bâb 

el-muhtas mümezzid-i avâtıf-il-melik-il-vehhab ve ümmet-i meâliye ila yevm-ül-

hesab ve mefâhir-ül-kuzât ve-l-hükkâm bârivâ-iĢ-Ģerâi‟ ve-l-ahkâm mühin-il-helâl 

an-il-harâm mu‟în-il-erâmil ve-l-eytâm el-mahsûs bi-„inâyet-il-melik-il-allâm-ül-

hâkimûn-ül-âdilûn be-livâ-i Karesi -dâmet fezâiluhum- gıbb-et-tahıyyât-is-sâfiyâb 

ithâfından sonra zamir-i münîrler (… ...) inha-i muhibb-âne oldur ki Ģimdiki hâlde 

dergâh-ı muallâdan hükm-i hümâyûn vârid olub mazmûn-u âlî-Ģânımda hâliyâ emir-

ül-ümerâ-il-kirâm zahîr-ül-küberâ-il-fihâm el-muhtass bi-avâtif-ul-melik- (… ...) 

Diyarbekir Beğlerbeğisi Mehmed -dâme „uluvvuhûya- yoldaĢ hacda olduğı sebebden 

fermân-ı celîl-ül-kadrim Ģunun üzerine sâdır oldı ki hükm-i Ģerîfim vusûl bulduğı 

gibi kat‟â te‟hîr ve tevkif itmeyüb ânda henüz dirlik tasarruf itmeyen sipâhî 

oğlanlarından ma‟zûl sipâhîlerden ve sâyir kılıccı ile dirlik taleb iden yarar güzîde 

yiğitlerden Kütahiyye ve Karahisar yaylaklarına çıkan Yörük tâifesinden kendüsi atı 

ve tonı yarar zarar harbe ve darbe kâdir ve kavî beĢ yüz yiğid tedârik idüb ta‟cîl 

yazub defter idüb a‟lâsına on dört ve ednâsına on akçeye varınca hallu hâline göre 

ulûfe ta‟yîn idüb teftere kayd eyleyüb yarar âdeme koĢub müĢârün-ileyh Diyarbekir 

Beğlerbeğisi Mehmed -dâme „uluvvuhû- cânibine gönderib yetiĢdiresiz ki varıb 

yoldaĢlıkda bulunalar ulûfeleri te‟hîr olunmayub ânda gönderilüb yazılub defter 

olundukdan sonra ulûfelerini dahi teslîm idesiz ammâ bu bâbda gereği gibi 

mukayyed olub becidd dutub ve yazduğınız âdemi yarar ve kâdirlerinden yazıb ve 

bölük bölük yazıldıkda yarar âdeme koĢub iĢ bu mübârek ġevvâl ayının âherine 

değin cümlesini müĢârün-ileyhin yanına yetiĢdiresiz in-Ģâ‟-Allah-ül-eazz varub vâsıl 

olduklarında mûmâ-ileyh Beğlerbeği defterlerinde dergâh-ı muallâma gönderib her 

birinin ulûfeleri hazine-i âmirem defterlerine kayd olunub her birisi bölükde 
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mukarrer olub hizmetlerine ve yoldaĢlıklarına göre terakki dahi olunalar Ģöyle bilesiz 

bir dürlü dahi itmeyesüz deyu fermân olunmağın vârid olan hükm-i Ģerîfin sûreti 

ihrâc olunub ahd ile irsâl olundı gerekdir ki taht-ı livânızda olan henüz dirlik tasarruf 

itmeyen sipâhî oğlanlarından ve ma‟zûl sipâhîlerden ve sâyir kılıccı dirlik taleb iden 

yarar güzîde kimesnelerden ve ol Sancağa varan Yörük tâifesinden kendü ve atı ve 

tonı yarar harbe ve darbe kâdir ve kavî yiğitler tedârik idüb ne köyden ve kangı 

cemâatindendir ve kimin oğlıdır kaçı nefer ise bâü‟l-esâmi( ) yazıb defter idüb 

varan âdemime koĢub bu cânibe gönderesiz ki gelüb bunda hallu hâline göre fermân-

ı hümâyûn mûcebince onar ve on dörder akçe ulûfe ta‟yîn olunub defter olunub 

(v. 42a) 

ulûfeleri dahi teslîm olundukdan sonra emr olunan mahalle gönderile ve 

defter dergâh-ı muallâya gönderilüb isimlerin ve ulûfelerin mucebince hazine-i âmire 

defterine kayd olunub her bir bölükde mukarrer olunub hizmetlerine ve 

yoldaĢlıklarına göre terakki dahi olunub envâ‟ faydalar göreler eyle olsa sizler dahi 

her birinüzün taht-ı kazâsında yazılan ulûfecilere tenbîh idesiz sonra yerlerinde 

ulûfeleri birle onuna on ve on dördüne on dört bin tımar oluna bir dürlü dahi 

olunmayub gereği gibi becidd ve say‟ olasız temerrüd etdirmeyesiz Ģöyle bilesiz 

biti
95

 üzere i‟timâd kılasız tahrîren fî evâsıt-ı ġevvâl sene 921. 

         be-makamı 

         Kütahiyye 

Hazret-i âliniz ki taht-ı livânızda elli nefer âdem tehammiyet olundı lütuf 

olunub tehammiyet olunan elli nefer âdemi ber-vech-i isti‟câl yazıb istihrâc idüb 

âdemime koĢivirüb bu cânibe irsâl oluna temerrüd ideni i‟lâm idesiz ve Ģol kimesne 

ki kendüsi atı ve tonı yarar harbe ve darbe kâdir ve kavî kimesne ola rızam yokdur 

dediğine amel idmeyüb elbetde yazıb defter idüb âdemimize koĢub lütfundan ta‟cîl 

gönderesiz inâd ve muhâlefet idenlerün haklarından gelesiz ve yazıb bu cânibe i‟lâm 

idesiz. 

               bâki ve-d-duâ 

 

                                                           

95  YazılmıĢ Ģey, mektup. Defter-i âmâl. Senet, belge. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 36” 
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Tımar Ġç Beği Mukarrer Olmak Hükmi Budur 

Mefâhir-ul-kuzât ve-l-hükkâm maâdin-il-fezâil ve-l-kelâm Mevlânâ Edremid 

kadısı -dâme fazlıhu- tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‟lûm ola ki bundan 

akdem iĢ bu dârende-i fermân vâcib-ül-iz‟ân kazâ-i mezbûrda dört bin üç yüz yirmi 

akçe yazar tımara tasarruf eyleyen merhûm karındaĢım Sultân Korkud -tayyibe 

merkadehu( )- tevâbi‟inden Abdullah oğlı Mustafa‟nın yuvası yoklaması 

defterinde ismi bulunmadı deyu sehv ile bi-vech tımarı alınmıĢ imiĢ ve el-hâletu 

hazihi ol yoklama defterleri südde-i saâdetime gönderib nazar olundukda mezkûrun 

ismi içinde mevcûd olmağın tımarı ibtidâ‟ târihinden girü mukarrer eyleyüb 

buyurdum ki hükm-i Ģerîf-i cihân-muta‟ımla vardıkda elinde olan eski berâtı ile 

tımarını tasarruf etdiresiz kimesne mâni‟ ve müzâhim olmaya ve ol vakitden beru 

vâki‟ olan mahsulâtını dahi eğer ol tımara tevcîh olan sipâhîdedir ve eğer henüz 

reâya üzerindedir bi-l-cümle cümle-i mahsulâtını cüz‟î ve külli her kimde 

müteveccih olursa bi-kusûr hükm idüb mecal virmeyüb alıviresiz alıvirmeyince 

olmayasız ve mevkufcular alub zabt eylediğiçün defterdarlarum cânibinden 

hükümler irsâl olunmuĢdur âna göre amel olunub mezkûrun tımarında ol vakitden 

beru vâki‟ olan hâsılını her kimde ise bi-kusûr alıviresiz (… ...) dahi eylemeyesiz 

alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız Ģöyle bilesiz tahrîren fî evâhir-i Ģehr-i ġevvâl-il-

mükerrem sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

              Edirne 

(v. 42b) 

(… ...) Hükm-i ġerîf (… ...) 

Murâd Hân maa (… ...) hane 

Fahr-ül-kuzât ve-l-hükkâm zuhr-ül-vülât-ül-enâm maâdin-il-fezâil ve-l-kelâm 

Mevlânâ Bergama kadısı -dâme fazlıhu- tevkî-i refî-i hümâyûn olıcak ma‟lûm ola ki 

el-hâletü hazihi sen ki Mevlânâ-i mezkûrsın bâb-ı saâdet meâbıma mektûb gönderib 

dârendegân-ı misâl-i Ģerîf Eyne Beğ ve Eynesi( ) nâm kimesneler içün merhûm 

Sultân Murâd vakıf hânelerinden olub rüsûm-ı âdiyyeleri vakfa alına gelüb ve defter-

i pâdiĢâhide dahi vakfa mukayyed oldukların bildirmiĢ eyle olsa mezkûr hassa-i 

hümâyûnuma mukataa hânelerinin muvakki‟ ve müverrih defterinde dahi 
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masturlardır buyurdum ki ber-mûcib-i Ģer‟î ve kanun teftîĢ idüb göresin çünki iki 

defterde dahi mukayyedlerdir kadîmi kangı cânibden olub ve evvelde rüsûmları 

kangı cânibe alına gelmiĢ ise akdemine hükm idüb ataları ve dedeleri vakıf 

hânelerinden vakıf yazılu raiyyeti oğlı raiyyetler ise girü rüsûm-ı âdiyyeleri vakfa 

alınub hilâf-ı kanun mukataa hâneleri ammâlin dahl etdirmeyesin iki cânibden 

rüsûmların aldurub taaddî itdirmeyesin fi-l-cümle Ģolki( ) kanun-ı kadîmdir icra 

idüb akdemine hükm olunub sonra nizâ‟ ideni istimâ‟ eylemeyesin Ģöyle bilesin 

alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasın tahrîren fî evâil-i Ģehr-i ġevvâl-il-mükerrem sene 921. 

         be-makamı 

             Manisa 

Kâsım 

(… ...) 

Mefâhir-ül-kuzât ve-l-hükkâm maâdin-il-fezâil ve-l-kelâm Anatolı kadıları -

dâme fazlıhum- tevkî-i refî-i hümâyun vâsıl olıcak ma‟lûm ola ki Ģimdiki halde bâb-ı 

saâdet meâbımda hizmetde olan Ģahincilerüm baĢı Mûsâ -zîde kadruhu- dergâh-ı 

felek iĢtibâhıma Ģöyle arz eylediği taht-ı kazânuzda Ģikârkarlar olub sayd eyyâmı (…

...) varıb hassa-i hümâyûnum içün mevâzı‟-ı mezkûrda turna uğurluklarına
96

 ve 

ânun emsâli tuyûr mürûr idecek yerlerden tuzaklar kurulacak ol nevâhinin avcılarına 

tehdîd ve yasak etmeyüb bunlarun yasakları tuzakları civarında eller dahi tuzaklar 

kurub benüm hassa-i hümâyûnum içün olan sayd ve Ģikârı mâni‟ ve müzâhim olurlar 

imiĢ eyle olsa buyurdum ki kadılarsız bu bâbda gereği gibi mukayyed olub  

(v. 43 a) 

olan kimesneler (… ...) ve 

yâhûd sâyir halkdan (… ...) muhkem (… ...) yasak idesiz ki (… ...) benüm 

hassa-i hümâyûnum sayd ve Ģikâr olan yerlerde bir ferd tuzak kurmayub mûmâ-

ileyhin kurduğı tuzağın kurbinde ve dâiresinde gelüb avurduna konub ötüri turan 

turnayı ve sâyir Ģikârı ürkütmeyüb avlamayalar ba‟de-t-te‟kîd eslemeyüb yine gelüb 

mevâzı‟-ı mezkûrda bulunub emr-i Ģerîfe muhâlif Ģikâr etmek kasdına geldikleri 

ma‟lûm ve muhakkak olur sizden birinüze i‟lâm idecek olursa görüb Ģöyle ki Sancak 

                                                           

96  Uğurluk; Uğrulık, Hırsızlık. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 217-218” 
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Beği adamlarından ve subaĢılarından ve sipâhîlerden ise getürdüb gereği gibi tehdîd 

idesiz ki ânı görüb biri diğerini min ba‟ad pâdiĢâhane hareket eylemeye Ģöyle bilesiz 

ve ba‟de-n-nazar bu hükm-i hümâyûnı elbetde ibka‟ idesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd 

kılasız tahrîren fî evâhir-i Ģehr-i Ramazan-ül-mübârek sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

            Edirne 

Der-niĢân-ı sûret-i defter budur ki sâbıkan livâ-i Karesi‟de mutasarrıf olan 

Okçu Sinan tahvîlinde mutasarrıf olan subaĢı Mahmûd bin Abdullah nefs-i 

Edremid‟de Kuyumcu Yûsuf oğlanları Memi ve Hacı Mustafa‟ya Kozluca ve 

Zeytunli ve Ġnöni ve Sarnıc nâm karyelerün hâsılını mukataaya virüb zimmetlere 

bâki olan mezbûr Sancağı beğin sûret-i defteri budur zikr olunur. 

der-zimmet-i 

Hacı Memi ve Hacı Mustafa an akçe-i ebnâ‟( ) 

10.000 

nakĢ-ı mühür 

ed-dâî ile‟l-kadîm 

Yûsuf bin Abd-ur-rahîm 

(v. 43b) 

Kıdvet-ül-ümerâ-il-kirâm umdet-ül-küberâ-il-fihâm zü-l-kadr ve-l-ihtirâm 

Karesi Sancağı Beği Hüseyin -dâme izzühû- tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‟lûm ola ki bundan evvel müekked hükm-i hümâyûn irsâl olunub sancağa 

müteallik alay beğleri ve subaĢıları ve çeribaĢılarıyla ve sâyir sipâhîleriyle ve kendü 

halkınla( ) müretteb ve mükemmel düĢman yarağıyla hâzır ve müheyyâ olasız 

deyu emr eylemiĢ idüm imdi (… ...) ikbâliyle sefer-i hümâyûna teveccüh idüb ve 

buyurdum ki hükm-i Ģerîfim vusûl bulduğı gibi kat‟â bir an ve bir saat te‟hîr ve 

tevakkuf eylemeyüb kendü haslaruna müteallik Mart hâsılını alub sancağa müteallik 

olan subaĢılar ve sipâhîler ve çeribaĢılarına dahi Mart hâsılın aldurub dahi bi-

tevakkuf sancağın askeriyle defter mûcebince cebenüz ve cebelülerünüz ile bi-l-

cümle müretteb ve mükemmel düĢman yarağıyla heman çıkub becidd yürüyüb 

Nevruz güni KırĢehri‟nde emîr-ül-ümerâ-il-kirâm Anatolı Beğlerbeğisi Zeynel -dâme 
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ikbâlühû- yanında bulunasız bir dürlü dahi eylemeyesiz Ģöyle ki sen veya sancağına 

müteallik olan asker halkından bir ferd Nevruz güni KırĢehri‟nde müĢârün-ileyh 

Beğlerbeği yanında bulunmaya hic vechle özür ve bahane etmek makbûl olmayub 

mecâl virmeyüb siyaset etdirerin Ģöyle bilesiz ve hem sancağından nüzûl emr 

olunmuĢdur gerekdir ki sancağa müteallik kadılara envâ‟ te‟kîd ile tenbîh ve te‟kîd 

eyleyesiz ki kadılıklardan emr olunan nüzûl Nevruz‟da çıksa gerekdir âna göre 

mecd-i sâhir olub emrim mûcebince becidd tedârik idüb nüzûla ihzâr idesiz her 

kangısının nüzûla ol vakitde hâzır bulunmaya meyl ve muhâbâ olunmayub siyaset 

olmak muhakkakdır bilmiĢ olasız sen dahi bu vechle tenbîh idesiz maslahat gayetde 

mühimdir ihmâl ve mesâhilden ziyâde hazır idesiz sonra özür ve bahane asla ve kat‟â 

makbûl olmak ihtimâli yokdur Ģöyle bilesiz bir dürlü dahi eylemeyüb alâmet-i Ģerîfe 

i‟timâd kılasız tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce sene 921. 

        be-makamı 

             Edirne 

(v. 44a) 

NiĢân-ı Ģerîf-i âliĢân-ı sultâni ve tuğrâ-i gara-i kiti-i sitâni- hâkanî hükmi 

oldur ki Karesi Sancağı‟nda Edremid (… ...) iĢ bu on altı bin iki yüz toksan üç 

akçe yazar tımarlar Karesi Sancağı Beği Okçu Yûsuf tahvîlinden mahlûl oldukda on 

iki bin iki yüz toksan üç akçeliği ber-vech-i zeâmet Yûsuf nâm kimesneye virilüb iĢ 

bu dört bin akçelik hisse bâki kalıcak Aydın Sancağı‟nda beĢ bin akçelik tımardan 

ma‟zûl olunan dârende-i fermân vâcib-ül-iz‟ân Solak Ġskender oğlı Mehmed tâlib 

olmağın elinden gidene bedel ber-vech-i iltizâm beĢ bin akçeliğe kayd olunub ber-

vech-i tımar ta‟yîn idüb dergâh-ı saâdet dest-gâhından elyak ve erzânî görüb virdüm 

ki zikr olunur Ģerh kılınur. 

Karye-i Zeytûne tâbi‟i Edremid hâsıl 2563 

Karye-i Kozluca tâbi‟i mim hâsıl 1083 

Karye-i Kadı tâbi‟i mim hâsıl 5274 

Karye-i Çandarlu tâbi‟i mim hâsıl 5474 

Yekûn 14392 

Karye-i Gündüz oğlı tâbi‟i Edremid 1901 
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Cem‟ân 16293 

(… ...) hisse-i Mehmed ber-vech-i iltizâm alındı ba‟de (… ...) 

4000 – 5000 

Tasarruf kılub Ģol ki vezâif-i hidemât-ı mebrûre-i asâkir-i mansûredir ber-

mucib-i defter-i hâkanî müeddâ kıla ol bâbda hic ferd-i efrâd-ı efrideden kâniyen 

min-el-kâni mâni‟ ve dâfi‟ olmaya Ģöyle bileler alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılalar tahrîren 

fî 19 ġevvâl sene 921. 

         be-makamı 

              Edirne 

(v. 44b) 

Mefâhir-ul-kuzât ve-l-hükkâm maâdin-il fezâil ve-l-kelâm Edremid ve 

Ayazmend kadıları -dâme fazlıhum- tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl ma‟lûm ola kim 

bundan evvel sefer-i hümâyûnum içün kazâ-i Edremid‟in Ġstanbul müddiyle seksen 

müdd on iki kile on ve kazâ-i Ayazmend‟in yetmiĢ altı müdd on altı kile nüzûl 

salınub ve salınan nüzûl çeltikci ve ortakcı ve tuzcı ve ma‟denci ve derbend ve köpri 

hâfızlarından ve hisâr bekçilerinden ve hizmet mukabelesinde avârızdan muâf 

olanlardan gayri hâne-i avârızdan ve evkafdan ve emlâkdan ve muâflardan bile 

salınmıĢ idi eyle olsa an-karîb-i „izz-i ikbâlle sefer-i mübâreke teveccüh idüb nevrûz-

i Sultânî‟de nüzûl çıkmak lâzım ve mühim olduğiçün nüzûl çıkarmakda muâvenet 

içün kulum Hızır gönderildi buyurdum ki mukaddemâ gönderilen hükm mûcebince 

amel idüb her birinüz taht-ı hükûmetinizde olan hâne-i avârız ve evkaf-ı medine-i 

münevvereden ve evkaf-ı sultânîden ve sâyir evkafdan ve emlâkdan ve muâflardan 

ne kadar hâne bulunursa defter idüb nüzûlların ta‟yîn ve tahsîl etdirib ve çuvallara 

koydurub hâzır ve müheyyâ etdiresiz tekrar hükm gönderildikde heman Nevrûz 

girdiği gün nüzûla çıkarub ne cânibine gelmek emr idersem kendü nefsiniz ile ve 

kulumla eğer bir mühim maslahat içün emr varırsa yarar ve mu‟temed nâibiniz ile 

gönderib teslîm etdiresiz Ģöyle ki Nevrûz‟da nüzûl çıkmaya azliyle komayub azîm 

belalara girfttâr etdüririn bilmiĢ olasız ve kirâ‟ husûsunda dahi emr-i sâbık 

mûcebince amel idüb ta‟yîn olunan za‟f kirâ‟ ile nüzûla götürdesiz kimesne tallül ve 

inâd etdirmeyesiz inâd idenleri habs idüb yazıb bildiresiz ki kul gönderilüb evleri 

önünde salb etdirem ve hükümde ta‟yîn olunan nüzûl bi-t-tamâm gelmek gerekdir 

elbette elbette nüzûla tamâm getürdesiz hâne vefâ itmezse noksanın tekmîl idesiz 
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Ģöyle ki hükümden ta‟yîn olunan nüzûldan bir kile eksük gele sizden bilinüb envâ‟-ı 

itâbımla muâteb olursuz bilmiĢ olasız ve nüzûl maslahatı ehemm-i mühimmâttandır 

ol ecilden buyurdum ki hisâr olan yerlerde hisâr erleri nüzûla tahsîl etdirmekde ve 

ahz içinde bile muâvenet ideler ihmâl ve mesâhil idmeyeler ammâ bu bahane ile 

kimesneden akçe almayalar Ģöyle ki kimesneden akçe alacak olurlar ise ki zâhir ola 

azliyle komayub siyaset etdürerin bilmiĢ olalar alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılalar tahrîren 

fî el-yevm-üs-sâmin ve-l-iĢrîn Zi-l-hicce min Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

              Edirne 

(v. 45a) 

Eski Akçe Yasağı Ġçün (… ...) Hükm-i ġerîf 

Akza kuzât-ül müslimîn evlâ-i vülât-ül muvahhidîn ma‟denü‟l fazl ve-l-yakîn 

vâris-i „ulûm-il-enbiyâ ve-l-murselîn huccet-ül-hakkı „ale-l-halkı ecma‟în Mevlânâ 

el-hakîm mahrûse-i Brusa -zîdet fezâiluhu- ve mefâhir-ul kuzât ve-l-hükkâm ve 

tâhir-uĢ-Ģerâi‟ ve-l-ahkâm Mihalıc ve Gediz ve Kızılcatuzla ve Tırhala ve TaĢ ili ve 

Bergama ve Kebsud ve Gönen ve Biga ve Karesi sancağı kadıları -zîde fazlıhum- 

tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‟lûm ola kim bundan akdem Beğ sancağında 

eski akçeye yasak itmek içün kulum yasakcı ta‟yîn olunub gönderilmiĢ idi hâliyâ zikr 

olan sancağın yasağı maslahatı asîr olduğı ecilden sizün kadılıklarınuz ifrâz olunub 

dârende-i hükm-i Ģerîf kulum Hüseyin yasakcı ta‟yîn olunub gönderildi buyurdum ki 

hükm-i Ģerîfimle ve dârende-i vardıkda onat vechle tenbîh ve yasak idüb ısmarlayasız 

ki kimesne eski akçe ile satu ve bazar itmeye her kimin eski akçesi var ise Brusa 

darbhânesine iletdirib her yüz dirhem eski akçe dört yüz yeni akçeye istibdâl 

etdiresiz ve yasakdan ve tenbîhden sonra her kim eski akçe ile satu ve bazar idecek 

olursa ki kulum bula sâbit ve zâhir oldukdan sonra akçesini alub darbhâneye teslîm 

idüb her dirhemine ikiĢer akçe hesabı üzere akçesini virdiresiz ba‟de kendünün 

muhkem ve müntehâ hakkından geldüresiz ve mezkûr kulum her kimde eski akçe 

zann iderse sizün ma‟rifetinüz ile arayıb bulur ise darbhâneye getürüb emr üzere yeni 

akçeye istibdâl itdirmedikleri içün ne kadar akçesi bulunur ise darbhâneye iletüb her 

dirhemine ikiĢer akçe hesabı üzere akçesini virdürüb ba‟de kendünün hakkından 

geldiresiz ve kuyumculara ve sîmkeĢgere iĢlemek içün darbhâneden ikiĢer yüz 

dirhem gümiĢe ruhsat virilmiĢdir emr budur ki mezkûrlara gümiĢ hâcet olıcak ol 
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mikdar gümiĢ darbhâneden virilüb her yüz dirhemi içün dört yüz yirmi akçeleri alına 

ve mezkûran tâifeye darbhâneden virilen gümiĢ kulum ma‟rifetiyle virilüb hızarlub(

) kendü kürekleri amellerine kabiliyyet tahsîl eyledükden sonra kürekleri ve 

ocakları mühürlene ki gayri gümiĢ hızarlub( ) iĢlemeyeler eğer gayri ocakda ve 

gayri küreğiyle ocak olur ise ki sâbit ve zâhir ola gümiĢlerin girift idüb kendülerün 

muhkem hakkından gelesiz ve her bir dirhem içün ikiĢer akçe virdiresiz ve uğurlayın 

ma‟den gümiĢ idüği zâhir olursa alan ve satan kimler ise habs idüb ve yazıb 

bildiresiz ki sonra emrim ne vechle olur ise ânunla amel oluna ve darbhâneden gayri 

yere gümiĢ girmeye girecek olur ise ve hızarlacak ( )  

(v. 45b) 

(… ...) kılub akçesiyle ve yâhûd (…

...) nısfı beğler içün ve nısf-ı âheri âmil kıstı içün zabt 

idüb ayruca defter idesiz ve tâcirler ve gayriler yüklerinde eski akçe zann olunursa ki 

istibdâlden kaçurub ketm eyledükleriçün girift idüb darbhâneye gönderib her 

dirhemine ikiĢer akçe virdiresiz ammâ kulum akçe ahz itmek murâd idinüb halkı 

tazyîk ve ta‟cîz idecek ve içinde eski akçe olmadın yüklerin bozacak ve dükkânların 

târ-mâr idecek olur ise sizden bilinür bu bâbda mezbûr kuluma subaĢılar ve yirlerine 

turan âdemleri gereği gibi muâvenet ideler Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız 

ve mezkûr kuluma Brusa darbhânesinden yevmi on ta‟yîn olundı emîn olan 

kimesneler mah-be-mah vireler ziyâde virmeyeler ziyâde virirler ise ind-el-hesâb 

makbûl olmaz bil ki muâteb olur Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız tahrîren 

fî el-yevm et-tâsi‟ aĢer Ģehr-i ġevvâl-il-mükerrem sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

              Edirne 

Sipâhî Tâifesinin Sefere Ġhrâcı Ġçün Hükm-i ġerîf Budur 

Kıdvet-ül-ümerâ-il-kirâm esbak-il-küberâ-il-fihâm zü-l-kadr ve-l-ihtirâm 

Karesi Sancağı Beği Hüseyin -dâme izzühû- tevkî-i refî-i hümâyûn vâsıl olıcak 

ma‟lûm ola kim bundan akdem ben yumn( ) ve ikbâlle sefer-i hümâyûna teveccüh 

eyleyüb sana dahi sonra hükm-i hümâyûn irsâl olunub kendü ceben ile ve 

cebelülerünle ve sancağına müteallik olub benim dürlü kim tasarruf eyleyen alay 

beğinin ve subaĢılarun ve çeribaĢılarının ve sâyir sipâhîlerün cebeleri ile ve 

cebelüleriyle ve bi-l-cümle müretteb ve mükemmel düĢman yarağıyla heman çıkub iĢ 
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bu nevrûz-i sultânîde KırĢehri‟nde emîr-ül-ümerâ-il-kirâm Anatolı Beğlerbeğisi -

dâme ikbâlühû- yanında bulunasız deyu emr itmiĢ idim eyle olsa bu sefer bâbında 

benim ziyâde ihtimâmım olduğı ecilden buyurdum ki bu def‟a dahi hükm-i Ģerîf-i 

cihân-mutâ‟ım varub vusûl bulduğı gibi bir an ve bir saat tevakkuf eylemeyüb emr-i 

celîl-il-kadrim mûcebince kendü ceben ile ve cebelülerünle ve sancağına müteallik 

olub benden dirlik tasarruf iden alay beğinin ve çeribaĢılarının ve subaĢılarun ve 

sâyir sipâhîlerün dahi cebelerin ve cebelülerin emr ve kendü zât-ı Ģerîfim ile 

yoklasam gerekdir ve hem asker halkını dahi bir gün görsem gerekdir ki bir kimesne 

değiĢtirilüb hic bir vechle hîle ve telbîs olmak ihtimâli olmaya asker husûsunda 

benim ziyâde ihtimâmım  

(v. 46a) 

(….

..) iden (… ...) 

ziyâde (… ...) idesiz emr-i sâbıkım mûcebince kolçağı olmayanın kolı (…

...) olmayanın baĢı kesilmek ve sâyir alet-i harblerinde ve sâyir ceyĢlerinde 

dahi noksanı olanın tamam hakkından gelinmek mukarrerdir âna göre tedârik idüb 

düĢman yarağında bir nesne kusûr konulmayub tekmîl etdirilüb dahi ale-t-ta‟cîl 

yürüyüb nevrûzda KırĢehri‟nde müĢârün-ileyh Beğlerbeği yanında bulunmayınca 

olmayasız Ģöyle bilesiz bir dürlü dahi eyleyüb alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız tahrîren 

fî evâil-i Muharrem-ül haram min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

              Edirne 

Hazâ Sûret-i Berât-ı Beğlerbeği 

Sebeb-i tahrîr-i kitâb-ı kalem ve mûcib-i tastîr-i hitâb-ı rakam oldur ki Karesi 

Sancağı‟nda Edremid nâhiyesinde tımar-ı Mustafa mezkûr Kemah yoklamasında 

bulunmayub tımar-ı mahlûl olmağın Kütahiyye Sancağı‟nda iki bin üç yüz yirmi iki 

akçelik be-nevbet tımardan rub‟ hisse tasarruf iden nâkil el-hurûf Velî Kemah 

seferinde etmeğin sultân-ül-guzât ve-l-mücâhidîn halledet hilâfetuhu hazretlerinin 

emriyle virildiği zikr olunur ve Ģerh kılınur. 

    hisse 
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an karye-i Ören tâbi-i mim 

      hâsıl 

      2200 

          hisse-i el-mezbûr 

      1100 

Ba‟de-l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf kılub Ģol ki vezâif-i hidemât-ı 

mebrûre-i asâkir-i mansûredir ber-mûceb-i defter-i hâkanî bi-kusûr müeddâ 

kılındıkdan sonra hic ahad mâni‟ ve dâfi‟ olmaya Ģöyle bileler tahrîren fî aĢer 

cemâzîn Cemâzi-yel-âhir sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie.  

                be-makamı 

                  Kütahiyye 

 

Kadd-ı tekeffül Lütfi bin Mehem ve Kesik Mehmed bi-nefs Ramazan bin 

Hamza an mahalle-i Hacı Tuğrul bi-taleb Mahmûd bin Mustafa men talebuhu 

vücuduhu. Tahrîren fî gurre-i âhir-ül-rebîun sene 922. 

EĢ-Ģuhûdu‟l Hal 

Ağsak Turasan 

ve Kara Kethüda Mustafa 

ve Hamza bin Karagöz 

 

(v. 46b) 

Mezbûr (… ...) konar öküz (… ...) elli beĢ akçesi (… ...) bâki 3 

(… ...)  

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

(… ...)den Gurme( ) köyünden Ehl-üd-dîn( ) bin Mehmed bir 

yava konar bir öküz boz (… ...) meclis-i Ģer‟de Yavacı Emîn Yûsuf bin Lütfi‟ye 
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teslim idüb nafakası ve hıfzı içün yevmi bir akçe takdîr olunub mezbûr Yûsuf teslim 

idüb sicile kayd olundı tahrîren fî 15 min Ģehr-i Ramazan-ül-mübarek sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Kızıl Ramazan 

ve Hacı emîn-i mahkeme 

ve Mehmed bin TurmiĢ 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karesi Sancağı Beği Sinan Beğ subaĢısı Mahmûd‟un kâtibi Alî nefs-i 

Edremid‟e maktûl olan Sâre Hâtûn oğlı Mehmed ġah Çelebi‟nin mahall-i mazannesi 

olmak ile havfen gaybet etdikde Kadı Celâl mahallesinden Derzi Lütfi bin Nasûh‟da 

kırmızı evâre( ) emânet olub mezbûr Lütfi zikr olan kırmızı evâre çuka meclis-

i Ģer‟de beyt-ül-mâl emîni Yûsuf bin Lütfi‟de emânet konulub teslim etdikde mezbûr 

Yûsuf gurre-i ġa‟bân‟da zikr olan çuka altı ay va‟de üzere alub kabz idüb sicile kayd 

olundı tahrîren fî 14 min Ģehr-i Ramazan min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Yûsuf bin Veysî 

ve Mehmed bin Mustafa 

ve Arab Mahmûd 

ve Seydî bin Hızır 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Beyt-ül-mâl âmili Tepeli Mahmûd bin Hızır havâlesi( ) hükm-i Ģerîf ile 

vârid olan Mustafa bin Abdullah gulâm-ı Ģâhi ve Mustafa bin Nazlı Yûsuf gayr-i 

sübût vekâlete Ģer‟ân an kıbel-i (… ...) Mahmûd meclis-i Ģer‟e hâzırun olub 

mezbûr âmil Mahmûd mezkûr gulâm-ı Ģâhi Mustafa mahzarında takrîr-i da‟vâ kılub 

dedi ki bundan evvel hükm-i Ģerîf ile Acemler sürgününde Ġnebeğ tekiyyesini( ) 

mutasarrıf olan Seyyid Mahmûd‟un bir (… ...) ile birinc mahlût olan çerağ ve 

Ģem‟adan mezbûr Nazlı Mahmûd‟a emânetdir dedikde mezbûr Mustafa bin Nazlı 
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da‟vâ kılub dedi ki zikr olan Ģem‟adan ve çerağ benim (… ...) mezbûr Nazlı 

Mahmûd yüz yirmi akçeye satun almıĢdır dedikde mezbûr âmil Mahmûd inkâr idüb 

gıbb-el-inkâr mezbûr Nazlı oğlı Mustafa‟dan ala mâ-ul-mah beyyine taleb olundukda 

Ģâhidlerün ba‟zısı (… ...) erkânda bilmeyüb ve ba‟zı dahi nakd akçe sayılduğın 

mezbûran Seyyid Mahmûd ile ve Nazlı oğlı Mahmûd ortasında bilmezüz deyu 

Ģehâdet etdiklerinde aralarında mevâzı‟ eklenüb zikr olan çerağ ve Ģem‟adan mezbûr 

âmil Mahmûd‟a teslim olunub mezbûr âmil Mahmûd teslim idüb sicile kayd olundı 

tahrîren fî evâsıt-ı Ramazan sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed bin Lütfi( ) 

ve Boyacı Mustafa bin Boyacı Mehmed 

ve Mehmed bin Salman 

ve Abdî Hoca bin Soğanyemez 

(v. 47a) 

(… ...) 

(… ...) 

Yûsuf (… ...) 

olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 19 min Ģehr-i Ramazan (… …) 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed bin Tuzcı Kara 

ve Alî bin Mûsâ 

 

Müsellem-ül-gulâm Ġskender el-mezbûr es-sâhibuhu Yûsuf bin Velî an kazâ-i 

Çan an karye-i Bahadırlu be-Ģehâdet Nasûh bin Nebi ebnâ Habîb ve kefîl bi-nefs 

Yûsuf el-mezbûr Ahmed bin Ġlyas an karye-i Derelü tahrîren fî 27 min Ģehr-i 

Ramazan sene 921.  

be-muhzır Tur Alî bin Veysî 
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ve Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî el-kâtib 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Tekeviran‟dan Hasan bin Velî (… ...) 

ganemil-uyun el-kösic ve istalekata( ) Bosnavi el-asl( ) Ġskender nâm 

gulâmı abd-i âbıkdır deyu dutub meclis-i Ģer‟de âmil Kuyumcu Hüseyin‟e teslim 

idüb mezbûr Hüseyin gulâm-ı mezbûrı teslim idüb nafakası ve hıfzı içün içün yevmi 

iki akçe takdîr olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 20 min Ģehr-i Ramazan-ül-

mübarek min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

ve SerhoĢ Ġmâm 

Mezkûr mersuf Arab‟ın sahibi nevâhi-i Fesleke‟den( ) Hızır bin Velî 

benümdür dedikde beyyine taleb olundukda udul-u-müsliminden Alî bin Mustafa ve 

Veled bin Bâki Ģehâdet idecek yine sâhibi yedine teslim olundı tahrîren fî yevm 25 

Ramazan-ül-mübarek sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Lütfi bin Mehem 

ve Mustafa bin Abdullah 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Kemer‟den Câmi‟ mahallesinden Hızır bin Mustafa emred-i ifrik-ül-

esved mutavassit-ül-kâme Arabiyy-ül-asl müsellem-ül-melle( ) Hasan bin 

Abdullah nâm gulâmı yavadır deyu dutub meclis-i Ģer‟e Sultân Murâd Hân câbîsi 

Karagöz bin Abdullah‟a teslim idüb mezbûr câbî Karagöz teslim idüb nafakası ve 

hıfzı içün yevmi ikiĢer akçe takdîr olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 22 min Ģehr-i 

Ramazan-ül-mübarek min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

mâ-sâbık. 



 

287 
 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Ucbeğ‟den Karagöz oğlı Mustafa bir gök diĢi dana yavadır deyu 

dutub meclis-i Ģer‟de Yûsuf bin Lütfi‟ye teslim idüb mezbûr Yûsuf teslim idüb 

nafakası ve hıfzı içün yevmi içün nim akçe takdîr olunub sicile kayd olundı tahrîren 

fî 23 min Ģehr-i Ramazan-ül-mübarek sene 921. 

 ġuhûdu‟l Hal 

Hızır bin Hamza 

ve Hüseyin bin Yûsuf 

ve Hacı emîn-i mahkeme 

 

Vech-i terkîn oldur ki Demürci Yunus bin Ġlyas ve Mustafa bin Halîl Ģehâdet 

etdiler kim mezbûr diĢi dana kudurub helâk oldı deyu Ģehâdet etdiler tahrîren fî 27 

min Ģehr-i Ramazan sene 921. 

ġuhûd bi-mâ fih. 

Abdî Fakı bin Soğanyemez 

ve Hasan bin Mehmed 

 

(v. 47b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) âmil Hasan bin Abdullah 

nâm yava gulâmı dutub elinde üç çeyrek saru pay börk (… ...) bir arĢun kırmızı 

pay börk pâreleri ile ve iki torba (… ...) içinde altı akçe (… ...) alub gelüb 

meclis-i Ģer‟de yavacı emîni Yûsuf bin Lütfi‟ye teslîm idüb nafakası ve hıfzı içün 

yevmi iki akçe takdîr olunub mezbûr Yûsuf teslîm idüb sicile kayd olundı tahrîren fî 

26 min Ģehr-i Ramazan sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 
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Ġlyas bin Bedr 

ve Pîrî bin Mehmed el-Hatîb 

ve Mustafa bin BahĢî 

ve Mehmed bin Ġlyas 

Mezkûr sarı ve kırmızı pay börk (… ...) karye-i (… … ) AiĢe binti Hacı 

Mustafa (… ...) 

 

Mezbûr mevsûf Arab‟ın sâhibinin vekîli Alî bin Mustafa vekâletine Mehmed 

bin Hacı Hasan ve Mehmed bin Yûsuf Ģehâdetleriyle mezkûr olan esbâb ve Arab 

mezkûr Alî‟ye teslîm olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 29 Ramazan-ül-mübârek 

sene 921. 

Hâsıl 27 

ġuhûdu‟l Hal 

BahĢî bin Veysî 

ve Yûsuf veled-i O 

ve Hamza Fakı ġeyh BaĢa Sultân 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki Bet-ül-mâl emîni Yûsuf bin Lütfi meclis-i Ģer‟e 

Hacı Mahmûd bin Halîl yedinden yedi arĢun ak penbe bezi emîn-i mezbûr yedine 

teslîm olunub sicile kayd olundı tahrîren fî yevm 30 Ramazan-ül-mübârek min Ģuhûr 

sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

mâ-sâbık 

 

Kadd-ı tekeffül Arab Eyne Beğ bin Hamîd bi-nefs Yûsuf bin Mustafa ve 

Receb bin Alî ve BahĢî bin Dâvud bi-taleb Tatar bin Fazlullah min talebuhum 

vücuduhum et-târih mâ-sâbık. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hüseyin bin Ramazan 
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ve Dîvâne Mehmed 

ve Seyyid Mehmed bin Osman 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki Beyt-ül-mâl emîni Yûsuf‟a Tâvud bin Abdullah 

yedinden bir toru yelesi bürçeği
97

 kara (… ...) BeĢir( ) bin Kulfalı (… ...) 

teslîm idüb hıfzı ve nafakasiçün yarım akçe ta‟yîn olub sebt-i sicil olundı tahrîren fî 

yevm 7 ġevvâl-il-mükerrem sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

mâ-sâbık. 

Mezbûr mevsûf müsevvid bey‟ men yezîd olub altmıĢ tokuz akçeye satılub 

ba‟de-l-harc bâki meblağ 27 olub kayd-ı defter olundı. 

 

(v. 48a) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) 

ġevvâl-il-mükerrem sene 921. 

(… ...) serrâc 

Mustafa bin (… ...) 

ve Hasan bin Süleyman 

ve Kuyumcu Kara 

ve Mahmûd Fakı (… ...) Çamluca 

 

                                                           

97  Bürçek= Pürçek; Alından ve Ģakaklardan sarkan saç, kâkül. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 174” 
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Vech-i tahrîr oldur ki zikr olan çukanın sâhibi Hamza bin Abdullah nâm 

kimesnenin idüğine Lütfi bin Mustafa ve Alî bin Mehmed Ģehâdetleriyle sâbit olub 

sebt-i sicil olundı tahrîren fî 8 âhir-ül-rebi‟ sene 922 an Seyyid Hızır Halîfe. 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Çamluca‟dan Ömer bin Mehmed bir siyah su sığırı dügesini dutub 

meclis-i Ģer‟de Ahmed bin Yahyâ‟ya teslîm idüb hıfzı içün yarım akçe takdîr olunub 

sicile kayd olundı tahrîren fî 9 min Ģehr-i ġevvâl sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa bin Osman 

Çorak Kethüdası Hızır bin Alî 

ve Nasûh bin Ahmed 

 

Mezbûr su sığırının dügesine Mehmed Çelebi bin BahĢâyiĢ Hamza Beğ bin 

Mehmed Beğ ve Mehmed Beğ bin Saru el-haddâd Ģehâdetleri ile sâhibi zâhir 

olduğiçün hükm olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 23 min Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mevlânâ Sinan Halîfe el-imâm hükm-ü zülfe( ) 

ve Hasan bin Mehmed 

 

Sebeb-i tahrîr ve hurûf oldur ki 

Ahmed bin Alî an karye-i Ģehr-i esved-ül levn ifrak-ül hacid evsat-ül ayn 

mutavassıt-ül-kâme (… ...) el-asl Abdullah nâm Arab nâm abd-ı abıkı dutub 

Yavacı Yûsuf bin Lütfi‟ye teslîm idüb nafakası ve hıfzı içün yevmi iki akçe takdîr 

olunub mezbûr Yûsuf teslîm idüb sicile kayd olundı tahrîren fî 16 min Ģehr-i ġevvâl 

min Ģuhûr sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ahmed bin Balı an karye-i Pelidöni 
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ve Hacı Velî bin Mûsâ 

ve Ġlyas bin Bâki an karye-i (… ...) 

 

Ba‟dehu mezkûr mevsûf Arab‟ın sâhibi karye-i Köpekden ( ) Hamza bin 

Hüseyin benümdür dedikde sıdk-ı da‟vâsına beyine taleb olundukda udul-u 

müsliminden (… ...) Fakı bin Mürsel ve Hüseyin bin Alî Ģehâdetleriyle mezkûr 

Hüseyin yedine teslîm olundı tahrîren fî evâsıt-ı ġevvâl-il-mükerrem sene 921. 

16 eĢ-Ģuhûd merre 

Zikr olan Arab‟ın Çelebi ġehzâde içün Mustafa veled-i Yûsuf teslim olundı 

dutan kimesne Çelebi Sultân evi olub mezbûr Yûsuf‟dan zikr olan akçe mezbûr 

Mustafa‟ya teslîm olundı. 

 

(v. 48b) 

(… ...) 

(… ...) olundı 

tahrîren fî yevm-el hâdi ve-l-iĢrîn min Ģehr-i ġevvâl sene 921. 

ġuhûdu‟l hal 

(… ...) bin Ġlyas 

ve Mustafa bin el-Yûsuf 

ve Hacı TuĢ( ) an karye-i Havran-ı kebîr 

 

Yava Öküz 

Sebeb 

Vech-i tezkîr oldur ki karye-i Karaçalar‟dan Ġskender bin Abdullah elinden 

bir gök öküz tutulub bendi yanındağı elmacuğı eksük Yavacı Ahmed‟e teslîm olunub 

yevm-i nafaka ve hıfz-ı ecili içün bir akçe takdîr olub kayd-ı defter oldı hurrire fî 

yevm 27 ġevvâl sene 921. 



 

292 
 

ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa bin Abdullah 

Ahmed bin Hamza 

Hacı bin Ġlyas 

 

Siyah Kara Sığır Ġneği 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Frenk‟den Mustafa bin Yûsuf bir siyah karasığır ineğini yavadır deyu 

meclis-i Ģer‟de defterdâr emîni Ahmed bin Yahyâ‟ya teslîm idüb nafakası ve hıfzı 

içün yevmi bir akçe takdîr olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 3 min Ģehr-i Zi-l-

ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ġbn-i HoĢhûn 

ve Hacı Hasan bin Hamza 

ve Mevlânâ Ya‟kûb bin ġâdi 

 

Göger Kara Sığır Boğası 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Frenk‟den Mustafa bin Yûsuf bir konur karasığır boğasını yavadır 

deyu meclis-i Ģer‟de Ahmed bin Yahyâ‟ya teslîm idüb nafakası ve hıfzı içün yevmi 

bir akçe takdîr olunub sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Gök Kara Sığır Ġneği 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Karye-i Frenk‟den Mustafa bin Yûsuf bir gök karasığır ineğini yavadır deyu 

dutub meclis-i Ģer‟de Ahmed bin Yahyâ‟ya teslîm idüb nafakası ve hıfzı içün yevmi 

bir akçe takdîr olunub sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 
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(v. 49a) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

An karye-i Hacı Alî Ramazan bin Hasan meclis-i Ģer‟e bir siyah yundi tayı ile 

yavadır deyu meclis-i Ģer‟de âmil Hüseyin bin Ömer‟e teslîm idüb mezbûr Hüseyin 

teslîm idüb nafakası ve hıfzı içün yevmi bir akçe takdîr olunub sicile kayd olundı 

tahrîren fî 5 evâil-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mevlânâ Ya‟kûb Fakı ġâdi 

ve Hasan Çelebi 

ve Yaralu Sinan Beğ 

ve Seyyid Mustafa bin Seyyid Alî 

 

Fasl 

Vech-i tahrîr oldur ki nefs-i Ģehrden mahalle-i Câmi‟-i Kebîr‟den Hasan bin 

Veysî yedinden bir siyah Arab evsâtü‟l kâme kössec beyt-ül-mâl emîni Yûsuf bin 

Lütfi‟ye teslîm olunub hıfz ve nafaka-i yevm iki takdîr olunub sebt-i sicil olundı 

tahrîren fî 8 yevm-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Dîvâne Ġlyas Bedr 

ve Hacı Mustafa bin Kuyumcu Yûsuf 

 

Mezbûr mevsûf Arab‟ın sâhibi Ġlyas bin Hüseyin olub mezbûr Ġlyas‟ın 

karındaĢı olan Hamza‟ya zikr olan gulâm teslîm olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 

evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hızır bin Yûsuf 

Ve Yivaz( ) bin Abdullah 

Ve Ġlyas bin Alî an karye-i Havran Hâsıl 30 
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Vech-i tezkere oldur ki karye-i Hacı Alî‟den Mûsâ bin Elvan yedinden kızıl 

torı yelesi bürçeği kara bir kıç ayağı sekel kısrağı vakıf âmili Kuyumcu Hüseyin‟e 

teslîm olunub el-hıfz ve nafaka-i yevm iki akçe takdîr olunub sicile kayd olundı 

tahrîren fî yevm 13 Zi-l-ka‟de sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Yûsuf bin Mehmed 

ve Turan bin Yunus 

 

Mezbûr mevsûf yundun sâhibi Çingene tâifesinden Ġlyas bin Yunus‟un mülki 

idüğine Lütfi bin Mehem ve Emir bin Mustafa Ģehâdetleri ile teslîm olunub sicile 

kayd olundı. 

ġuhûdu‟l âfiye  

Hızır bin Ġlyas 

Ve Hamza Beğ bin Mustafa Beğ 

 

(v. 49b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) yevm (… ...) 

(…. ..) ve hurrire fî yevm 18 Zi-l-ka‟de sene 921. 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

DaĢtmen( ) Ömer nâm kimesne bir karasığır erkek sağ kulağı delik 

dana dutub meclis-i Ģer‟de âmil-i defterdâr olan Ahmed bin Yahyâ‟ya teslîm idüb 

nafaka ve hıfzı içün yevmi bir akçe takdîr olunub sicile kayd olundı tahrîren fî 22 

min Ģehr-i Zi-l-ka‟de min Ģuhûr sene 921. 
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ġuhûdu‟l Hal 

Bâyezid Beğ bin Yûsuf 

ve Emirze Beğ bin Ġlyas Beğ 

 

Vech-i tezkere oldur ki karye-i ġeyhler‟den Ġlyas bin Hamza yedinden bir su 

sığır dügesi diĢice siyah Ģekel kuyruğı ağca
98

 düvegiyi beyt-ül mâl emîni Yûsuf 

Lütfi‟ye teslîm idib hıfz ve nafaka yevmi bir akçe takdîr olunub kayd-ı defter olundı 

tahrîren fî 5 evâil-i Zi-l-hicce sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

 

Ba‟de mezbûr su sığır dügenin sâhibi Havran-ı kebîr‟den Ġdris bin Veysî 

idüğine Seyyid Mehmed bin Osman ve Lütfi bin Mehem Ģehâdetleri ile sâbit olub 

sicile kayd olundı tahrîren fî evâhir-i Zi-l-hicce sene 921. 

Be-muhzır Kasab Ġvaz bin Halîl 

Ve Hacı be-emîn-ül Kadı  

Hâsıl 5 

 

Vech-i tezkere oldur ki karye-i Zeytinlü‟den Bekir bin Habib yedinden bir 

karasığır dügesi kızıl konur diĢi düvegisi beyt-ül mâl âmili Mahmûd bin Hızır‟a 

teslîm olunub sebt-i sicil olundı tahrîren fî yevm 5 Zi-l-hicce sene 921. 

 

Ba‟de mezbûr su sığır düvenin sâhibi cemaât-i Toğancılar‟dan Mustafa bin 

Yûsuf Han zikr olan düge benümdür deyücek sıdk-ı da‟vâsına beyyine taleb 

olundukda udul-ü müsliminden Alî bin Bekir ve Yûsuf Han bin Mehmed 

Ģehâdetleriyle sâhibine teslîm olundı. Et-târih mâ-sâbık. Hâsıl 5. 

 

 

 

                                                           

98  Ak, Akça. “Yeni Tarama Sözlüğü, s. 3” 
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(v. 50a) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) 

Abdullah men talebuhu vücuduhu (…. ..) 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed Beğ bin Hamza Beğ 

ve Seyyid Alî bin Seyyid Hüseyin 

ve Hacı Dede bin Ġlyas 

 

Ba‟dehu mezburun hatfe enfihi helak oldı deyu Turgud bin BahĢâyiĢ ve 

Kabasakal Alî bin Abdullah ve Sarrac Mustafa bin Hacı Ya‟kub Ģehâdetleri ile sâbit 

olub sicile kayd olundı tahrîren fî evâil-i Muharrem sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hoca Velî bin Mustafa 

ve Alî bin Mustafa 

 

Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki karye-i Çuka‟dan Yûsuf bin Hasan yedinden bir 

al kuyruğı küçük yundi beyt-ül mâl emîni Yûsuf‟a teslîm olunub kayd-ı defter olundı 

hıfz ve nafaka yevmi bir akçe takdîr olunub sebt-i sicil olundı tahrîren fî yevm 9 Zi-l-

hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Yûsuf 

ve Mehmed bin Halîl 
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Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki karye-i (… ...) Yunus bin Alî yedinden iki 

gök tosun ikisi dahi erkek dutub beyt-ül mâl defterdâr âmili Ahmed bin Yahyâ‟ya 

teslîm idüb hıfz ve nafaka yevmi birer akçe takdîr olunub kayd-ı defter olundı 

tahrîren fî yevm 9 Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Yûsuf bin Mehmed 

 

(v. 50b) 

(… ...) 

(… ...) 

Tursin‟e teslîm idib hıfz ve nafaka yevmi bir buçuk akçe takdîr olunub sebt-i 

sicil olundı tahrîren fî evâil-i Zi-l-hicce sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ahmed bin Hamza 

ve Nasûh bin Hacı Mehmed 

 

Vech-i tahrîr oldur ki karye-i Kuruçay‟dan Resul nâm kimesne yedinden bir 

siyah katır sâhibi Kaz tağında maktûl bulunmağın beyt-ül mâl‟e müteveccih olduğı 

sebebden Ahmed bin Abdullah‟a teslîm olunub hıfz ve nafaka yevmi iki akçe takdîr 

olunub ve ba‟dehu bir mücevveze ve bir ic ön cebre mezbûr âmil Ahmed‟e teslîm 

olunub sebt-i sicil olundı tahrîren fî el-yevm-üt-tasi‟ ve-l-iĢrîn Safer-ül-muzaffer sene 

922. 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Kabakcı Hüseyin bin Ömer meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki 

karye-i Havran-ı kebîr kurbinde iki tavar birisi kara kısrak alnı sakar dört ayağı sekel 

kulağı yırtık ve birisi eyer torı alnı sakar bir ayağı sekel Ģekel bargir dutulub bana 



 

298 
 

teslîm olundı deyücek yevmi ikiĢer akçe takdîr olunub mezbûr Hüseyin talebiyle 

sebt-i sicil olundı tahrîren fî 14 Rebî-ül-evvel min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

(… ...) Mahmûd bin Mustafa 

ve Ramazan bin Hasan 

ve Ahmed bin Mûsâ 

Ba‟dehu zikr olan (… ...) yundi sâhibi kazâ-i Tuzla karye-i Balya‟dan 

Mehmed bin Alî‟nin idüğine Mehmed bin Nasûh ve Ġsa bin Halîl Ģehâdetleriyle sâbit 

olub zikr olan yundı kimesneye satmadı rehine etmedi sirkat tarikiyle ihrâc olundı 

deyu Ģehâdet idüb sebt-i sicil olundı tahrîren fî 22 evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Nasûh bin Yûsuf 

ve Hüseyin bin Mehmed 

 

Ba‟dehu zikr olan yundi sâhibi kazâ-i Tuzla‟dan Mir Alî ( ) mahallesinden 

Hasan bin (… ...) Hacı (… ...) Mehmed ve (… ...) Nasûh 

Ģehâdetleriyle sâbit olub sebt-i sicil olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

(v. 51a) 

Mefâhir-ül-kuzât (… ...) tevkî-i 

refî-i hümâyun (… ...) yapılacak 

gemileri yasdırmak( ) içün Ohri Sancağı Beği‟ne ve Gelibolu Emîni‟ne emr 

olunub irsâl olundılar imdi buyurdum ki zikr olan gemiler içün neccardan ve 

bıçkucıdan ve burgıcıdan ve kalafatcıdan ve gayrıdan ve leĢker hâcet olduğını size 

mektûb gönderib taleb etdiklerinde mektûblarında kayd olunan üstekerleri
99

 ve 

ânlardan gayrı dahi ne kadar üsteker taleb iderler ise bir an te‟hîr etmeyüb bulub 

                                                           

99  Yapıcı, usta. “TDK Derleme Sözlüğü-XI, U-Z, s: 4075. 
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heman varın âdemlerine koĢub gönderesiz gemiler binası bâbında benim ziyâde 

ihtimâmım vardır bu maslahatı sâyir maslahata kıyas eylemeyüb gereği gibi ihtimâm 

idesiz taleb olunan üstekerleri bulunmadı ve ol mikdar üsteker yokdur deyu taallül ve 

ihmâl etmeyasız hâcet olunan üstekerleri gemilerde olsun ve gayrıda olsun heman 

ta‟cîl gönderib te‟hîre komayasız Ģöyle ki bu bâbda ihmâliniz ve müsâhelenüz olub 

taleb olunan üstekerleri virmeyecek olursanız ki mezkûr Sancak Beği ve Gelibolu 

emîni arz ide bunlarun arzı kapumda makbûldur azlinize sebeb olur bilmiĢ olasız 

alâmet-i Ģerîf üzere i‟timâd kılasız tahrîren fî el-yevm-is-sâmin an Ģehr-i Muharrem-

ül-harâm min Ģuhur sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

         be-makamı 

             Edirne 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ġftihâr-ül-ümerâ-i vâlâ-i âlî Ohri Sancağı Beği âdemlerinden bir kimesne 

neccar hizmeti içün neccarı Sakız cânibinden sütûrileri cem‟ idüb emr-i pâdiĢâhiyle 

Edremid‟e getirdikde niçe Müslümanları incidüb ve niçelerinden ulağı adına akçeler 

alub kazâ-i mezbûre halkı ol neccar hizmeti içün gelan kimesne meclis-i Ģer‟e ihzâr 

idüb yüzüne vech-i meĢru‟ üzere da‟vâ idüb dediler ki Kadı cânibinden Ġlyas nâm 

kimesne meclis-i Ģer‟e da‟vet etdikde hançerin çıkarub üç def‟a hançeriyle (…

…) ziyâde Müslümanlara hayf olmuĢdur dedikde zikr olan hizmete gelan gulâm 

ikrâr-ı Ģer‟î kılub ya nice idelim baĢıma üĢdiler korunmak içün hançerimi çıkardım 

deyüb ammâ Müslümanlara taaddî idüb ve akçelerin alduğına cemâat-i kesre Ģehâdet 

idüb vâki‟ hal sicile kayd olundı. 

 

(v. 51b) 

(… ...) 

(… ...) 

olmaduğına ( ) yemin etsün deyub mezbûr gulâm yemin itmeyüb ne 

güne zâhir olub sicile kayd olundı. 
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ġuhûd‟ul Hal 

Karye-i Derecik imâmı Ġlyas bin Hacı Mehmed el-imâm 

ve Nasûh bin Veysî 

ve Mehmed bin Seydî Alî an karye-i Karga‟dan  

ve Ahmed bin Ömer an karye-i Karga 

ve Mustafa bin Dedeyin 

ve ġirin Arab 

ve EmirĢâh bin Hacı Mehmed 

ve Seyyid Kıvam-ed-dîn bin Seyyid Kıyas 

ve Ömer bin Ġsâ an kazâ-i Balıkesri an mahalle-i Oruç Gazi 

ve SerhoĢ Ġmâm 

ve Velî bin Soğanyemez 

ve Hamza bin Karagöz 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Kazâ-i Balya‟dan Yağrınca Ağac dimekle ma‟rûf olan karye-i Kuzi‟den 

Ahmed ve Mahmûd ebnâ-i Mehmed bilasınca iftihâr-ül-ulemâ-il-kirâm Mevlânâ 

Muslihiddîn nâm kadı meclis-i Ģer‟e ihzâr idüb yüzüne takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki 

bundan sâbık ceddümüz olan Mukbil oğlı Hacı Lütfi fevt olub cümle vârisinden 

Ahmed ve AiĢe biz dahi asabe-i nesebîyyeyüz Ģer‟le mezbûr Hacı Lütfi‟nin 

muhallefâtından hisselerümizi taleb iderüz deyu kazâ-i mezbûrenin kadısı nâibi olan 

Mevlânâ Timur bin Mustafa‟dan nakl-i Ģer‟î ibrâz idib nizâ‟ idüb aramızda 

muhâsımât-ı Ģedîde vâki‟ oldukda bi-l-âher musâlihun-u mutavassıtun olub es-sulh-u 

hayr ile âmil olub zikr olan Hacı Lütfi‟nin muhallefâtından bize intikal iden hisse 

içün her birimüze ikiĢer yüz hesâbı üzere cem‟an dört yüz akçe ale-t-tarîk-is-sulh 

alub kabz kabz idüb mezbûr Hacı Lütfi‟nin vârisleri zikr olan da‟vâdan zimmetlerine 

ibrâ ve ıskat etdük min baad (… ...) ve yâhud nâib-i menâbımız da‟vâ ve nizâ‟ 

iderse (… ...) hükkâm mesmu‟ olunmaya dediler eyle olsa mezbûr Hacı 

Lütfi‟nin vârislerinin zimmetlerine zikr olan da‟vâdan ibrâsına ve sıhhat-i sulh ve 



 

301 
 

kabza hükm olunub sicile kayd olundı tahrîren fi evâil-i Rebî-ül-evvel min Ģuhûr 

sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Hüseyin bin Alî 

ve Yûsuf bin Çakır 

ve Mevlânâ Ġbrahim bin Safâ 

(… ...) Bekir Ġbrahim bin (… …) 

ve Yûsuf bin Abdullah 

(v. 52a) 

(… ...) 

(… ...) 

men talebuhu vücuduhu (… ...) 

ġuhûdu‟l Hal 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

Ve Çoban Balı bin Muslih( ) 

Ve Ahmed bin Mehmed et-tabbağ 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Mustafa bin Halîl meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki sene ihdâ 

iĢrîn tis‟a mie Zi-l-hicce‟sinin gurresinde mekûhem olan ÂiĢe binti Hamza‟yı üç 

talak boĢadım deyu ikrârı sicile kayd olundı tahrîren fî evâsıt-ı Rebî-ül-evvel sene 

isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ġlyas bin Farz( ) 

ve Hacı Hasan Mustafa 

ve Hüseyin bin Ömer el-âmil 
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Vech-i tahrîr oldur ki Beyt-ül mâl emîni Yûsuf bin Lütfi ikrâr-ı Ģer‟î kılub 

dedi ki bundan evvel Ġskender bin Mustafa‟nın beĢ pâre boyalı kütüğüne( ) ve iki 

arĢun astar ve bir ma‟reke( ) ve bir torba emanede konulan yerden bana teslim 

olundı deyücek ikrârı sebt-i sicil olundı tahrîren fî evâil-i Muharrem-ül-harâm sene 

ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

 

Ba‟dehu zikr olan esbâbı sâhibi olan Ġskender bin Mustafa benümdür deyücek 

sıdk-ı da‟vâsına beyyine taleb olundı udul-ü müsliminden Mustafa bin Halîl ve Halîl 

bin Düğüneri Ģehâdetleriyle sâbit olub zikr olan esbâb mezbûr Ġskender‟e hükm 

olunub talebiyle sebt-i sicil olundı tahrîren fî evâsıt-ı Rebî-ül-evvel sene isnâ iĢrîn 

tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ġlyas bin Mehmed 

ve Alî bin Mûsâ 

ve Kayyum Mustafa bin Alî 

 

(v. 52b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) hıfz (… ...) 

sebt-i sicil olundı tahrîren fî 19 evâsıt-ı Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene 922. 

Ba‟dehu zikr olan öküzün sâhibi nefs-i ġehirden Adil mahallesinden Arab 

Abdullah bin Abdullah‟ın idüğine beyyine taleb olundukda udul-ü müsliminden 

Turgud bin BahĢâyiĢ ve Nasûh bin Ġlyas Ģehâdetleriyle sâbit olub sebt-i sicil olundı 

tahrîren fî 24 Evvel-ül-Rebî sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa bin Tuzcı Kara 
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ve Ġvaz bin Hamza 

Hâsıl 10 45( ) 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Tarîk-i Hicaz‟da müteveffâ olan YeĢil Alî bin Oruç Gazi‟nin metrûkâtına 

taksîm olundukda Eyri( ) Bağçesi dimekle ma‟rûf bağçesini oğlı Hızır‟a hibe-i 

Ģer‟î ile hibe etmiĢdir bir yıl tasarruf etdim deyu oğlı Hızır taleb etdükde mezbûr 

Alî‟nin vârisleri inkâr idib gıbb-el inkâr udul-ü müsliminden Hacı Dede bin Ġlyas ve 

Ya‟kub bin ġâdi ve Mustafa bin ġâdi mezbûr Hızır‟un da‟vâ-yi sâbıkına muvâfık 

Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub ba‟de-t-tezkiye ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sebt-i 

sicil olundı tahrîren fî 29 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı TuĢ bin Mehmed 

ve Hüseyin bin Ömer 

ve Hacı Alî bin Sevindik 

ve Mustafa bin Yûsuf 

ve Hacı Hasan bin Çetesi 

ve Hacı Mehem bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Hızır Alî bin Hacı Hamza 

 

Hudûd-ı Bağça budur ki zikr olunur kıbleten Çınar (… ...) ve Ģarken ve 

garben tarîk-il-âmm ile ve Ģimâlen Veysî bin Ya‟kub bağçasıyla. 

Mehmed bin Mustafa bağçasıyla mahdûddur. 

 

(v. 53a) 

(… ...) 

(… ...) 
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dimekle ma‟rûf (… ...) 

Mehmed bin Hacı Tıfıl‟a on bir bin beĢ yüz akçe yer (… ...) örf-i 

pâdiĢâhiyle olıgelan kanun üzere tasarruf iden mezbûran Halîl Fakı ve Mehmed 

makarr-ı mezbûri cemî-i ikrâr-ı masturunda bi-l-muvâcehe tasdîk idüb sebt-i sicil 

olundı tahrîren fî evâil-i Muharrem-ül harâm sene 921. 

ġuhûdu‟l Hal 

Mehmed Beğ bin Hamza Beğ 

ve Ahmed bin (… ...) 

ve Hacı Mehem bin Yûsuf 

ve Ahmed bin Abdullah 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ġftihâr-ül ekâbir ve-l-ekârim defterdâr ġemsi Efendi‟nin subaĢısı olan Hamza 

bin Abdullah meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki sene ihdâ iĢrîn yılında iĢ 

bu sâhib-us sicil Mustafa bin Yûsuf‟a ve Dîvâne Yûsuf nâm kimesnelere Eyücek(

) tımarını on bir (… ...) akçeye mukataaya almıĢlar idi eyle olsa zikr olan 

meblağı bî-kusûr alub teslîm olunub aralarında zikr olan iĢden bir habbe kaldı 

deyücek mezbûrlar dahi tasdîk sebt-i sicil olundı tahrîren et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-

sâbık. 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Udul-u müsliminden Karagöz bin Abdullah ve Turahan bin Halîl edâ-i 

Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub dediler ki Ģâhidlerüz ve Ģehâdet dahi iderüz ki iĢ bu sâhib-üs 

sicil Halîl bin Çuka( ) havlusı kenarında Dâvud nâm kimesne mezbûr Halîl‟e 

iĢiddük üç talak boĢ olsun mu eğer bu avlağından dükkân aldın ise deyüb bu dahi 

eğer bu avlağından ben dükkân aldım olsun deyüb durur deyu Ģehâdet idüb ba‟dehu 

dükkânı âher yerden aldı deyücek mezbûr Dâvud dahi sen dükkân aldım dersün ya 

bu dükkân nedir dedikde zikr olan dükkân havlıdan almadığına Ģart etmiĢdir deyu 

Ģehâdet etdiler. 
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ġuhûdu‟l Hal 

Mustafa bin Alî 

ve Kaya veled-i Nebi 

ve (… ...) Ahmed 

 

(v. 53b) 

(… ...) 

(… ...) 

men talebuhu vücuduhu tahrîren fî evâhir-i Evvel-ül Rebî sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

(… ...) bin Lütfi 

ve Yaralu Hacı 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

ve Mehmed bin HoĢhun 

ve Tarakcı Balı Halîfe el-imâm 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Hasan bin Hızır bilasınca karındaĢı Mustafa bin mezbûr Hızır‟ı meclis-i Ģer‟e 

ihzâr idib takrîr-i da‟vâ kılub dedi ki atamızdan cihet-i ırsiyle intikâl iden meĢâ‟-ı 

müĢterek yerine fidanlık denüb zikr olan fidanlıkdan hakkım taleb iderin dedikde 

mezbûr Mustafa cevab virib dedi ki zikr olan fidanlığa bedel atamızdan değen dört 

yüz seksen akçelik hakkımuzı virib armudun yeri olan fidanlığı virib ibrâlaĢub ânun 

üzerine sulh olunmuĢdur ânın üzerine Ģâhidlerim vardır dedikde sıdk-ı da‟vâsına 

beyyine taleb olundukda udul-ü müsliminden Mustafa bin Ġsmâîl ve Nasûh bin Hızır 

da‟vâ-yı sâbıkına muvâfık lâfzen ve ma‟nen Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub ba‟de-t-tezkiye 

ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sebt-i sicil olundı tahrîren fî evâhir-i Evvel-ül 

Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 
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Mevlânâ Hasan Halîfe an karye-i Borazlu 

ve Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

ve Kethüda bin Kemer bölüği( ) 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Ya‟kub bin Ġsmâîl bilasınca Ahmed bin Ahdi( ) ihzâr idib takrîr-i kelâm 

idib dedi ki karye-i Bahadınlu kurbinde AlaĢehir tarlası dimekle ma‟rûf olan tarlaya 

sipâhî olan Mehmed ma‟rifetiyle bin akçe tapu aldım deyücek mezbûr sipâhînin 

adamları Yûsuf ve Emîr dahi mezbûr Ya‟kub‟ı cemî‟ mahzarında( ) tasdîk idib 

sebt-i sicil olundı tahrîren fî 23 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Alî bin Cennet 

ve Ya‟kub bin Yûsuf 

ve Mustafa bin Mehmed 

ve Ġbrahim bin Halîl 

 

(v. 54a) 

(… ...) 

(… ...) 

çıkub nefs-i mezkûre (… ...) kenarında 

maktûl bulunub cemâat-i kiĢe( ) ile üzerine varılub ma hüve-l-vâki‟ tasvir olunub 

Güre deresi nâm karye taleb (… ...) sicil olundı. Tahrîren fî evâhir-i Evvel-ül 

Rebî sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Mahmûd bin Hacı Kemâl 

ve Mevlânâ Mustafa bin Mûsâ 

ve Hacı Nasûh bin Tufıl 

ve Ahmed bin Abdullah 
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ve Hasan bin Tokmak( ) 

ve Boraz bin Mehmed 

ve Yeni Dükkândâr Mustafa 

 

Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki Kaz Tağı içinde olan Ģahin yuvalarından 

Etmekci deresinden bir cenâh-ı toğan Ġbrahim bin Derzi Ġlyas ellerinden Karayelim 

deresinden Yûsuf ve Turasi ellerinden bir cenâh-ı Ģahin ve Avcılar yurdundan( ) 

Turgud elinden iki cenâh-ı Ģahin ve Manastır ve Narlıderesi‟nden Ģahin ele girmeyüb 

yumurdaları yıtan zikr olan eĢhas yedlerinden ġahinci Kâsım nâm Ģahinciye teslîm 

olunub sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî 15 Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve 

tis‟a mie. 

Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki ġehzâde tâle-bekâhu kullarından Hayrî 

Süleyman emr-i Ģâhiyle Gurbetler tâifesinden Söve nâm Gurbetî karye-i Köylüce‟ye 

gidüb karye-i mezbûreden taleb olundukda Halîl bin Seydî nâm kimesne evinde üc 

ay mikdârı olub mezbûr Seydî ele girüb mezkûr Söve‟yi bul deyu gulâm-ı mezbûre 

karye-i mezbûre halkından teslîm olunub talebleriyle sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî 

27 Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Kayyum Mustafa el-Câmi-i Evsat 

ve Seydî Alî bin Yûsuf 

ve Müezzin Câmi-i mezbûr 

ve gayrıhum 

 

(v. 54b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) Hacı TuĢ bin Mehmed vekîl nasb idib vekâlete çağırıb Alî ve 

Mustafa bin Nasûh Ģehâdetleriyle sâbit oldukdan sonra ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki 

müteveffâ olan mezbûr Alî hâl-i hayatında iken benüm müvekkilem olan mezbûre 
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Bülle‟ye bir altun telce( ) boğmak hibe idib mezbûre Bülle‟ye teslîm etdi ol dahi 

alub kabûl-ü kabz etdi dedikde sıdk-ı kelâmına beyyine taleb olundukda udul-ü 

müsliminden Hacı Mehem bin Kuyumcu Yûsuf ve Alî bin Ġbrahim da‟vâ-i sâbıkına 

lafzen ve ma‟nen Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub ba‟de-t-tezkiye ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde 

vâki‟ olub sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî 29 Evvel-ül-Rebî sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Mustafa bin ġâdi 

ve Hacı Hasan bin Çetesi 

ve Hüseyin bin Ömer 

 

Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki Hacı Mehem bin Yûsuf müteveffâ YeĢil Alî‟nin 

oğlu Mustafa ve kızı tarafından vekîl olan Hacı TuĢ mahzarında ikrâr-ı Ģer‟î kılub 

dedi ki mezbûr müteveffâ Alî‟ye karz-ı hasenden bin akçe ve öĢrden iki yüz akçe 

üzerinde kaldı el‟ân taleb iderin dedikde mezbûr Alî‟nin vârisleri vardır deyu tasdîk 

mezbûr Hacı Mehem talebiyle sebt-i sicil olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Ba‟dehu Kassab Ġvaz‟a yedi yüz akçe karz-ı hasenden vardır deyu mezbûr 

müteveffânın vârisleri ikrâr idecek sebt-i sicil olundı. 

 

Ba‟dehu müteveffâ Alî‟nin oğlu Mustafa‟nın mezbûr babası Alî‟de bin akçe 

et bahasından vardır dedikde Hacı Dede bin Ġlyas ve Hacı Alî bin Velî Ģehâdetleriyle 

sâbit olub sicile kayd olundı. 

 

(v. 55a) 

(… ...) 

(… ...) 

oldı (… ...) 
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ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Mustafa bin Hacı Yûsuf 

Ya‟kub bin Mustafa 

ve Timurli bin Mustafa 

 

Sûret-i Hükm-i PâdiĢâhi (… ...) Derya 

Mefâhir-ül-kuzât ve-l-hükkâm maâdin-il-fezâil ve-l-kelâm Karesi Sancağı 

kadıları dâme fazlıhum ve mefâhir-ül-akrân ve-l-emsâl Sancağı Beği yerine duran 

adamları ve subaĢıları zîde kadruhum tevkî-i refî-i hümâyun vâsıl olıcak ma‟lûm ola 

ki Ģimdiki halde ferzendâr-ı hamîd erĢed-i es‟ad-ı emced oğlum Süleyman ġâh tâle-

bekâhu dergâh-ı cihân-penâhıma mektûb gönderib ve Ġzmir ve ÇeĢme ve Karhâniyat(

) kadılarından arzlar gelüb ve mu‟temedun-aleyh ehl-i vukuf ve yarar 

kimesnelerden dahi sahih haber alınub hâliyâ (… ...) halîli barça ve kadırga ve 

kayık cemaatleri derya yüzüne çıkmıĢdır kafirleri Müslümanları garet idüb yalıda 

olan köyleri urub hasâret etmekdedir derya yüzüne bunun gibi ağır donanma dahi 

çıkmıĢ değildir deyu i‟lâm olunmağın imdi deryalar muhâfazasiçün bundan akdem 

size bir ara müekked ahkâm-ı Ģerîfe gönderib derya kenarında olan mücevvef yerleri 

taht-ı kazanuzda olan oklar yaylar yarar ve güzîde yiğidlerden cem‟ eyleyüb gicede 

ve gündüzde kemâl-i teyakkuz üzere olub hıfz ve hırâsetde dakika fevt eylemeyüb 

taht-ı kazanuzda gereği gibi tenbîh ve te‟kîd eyleyüb oklar ve yaylar yarar yoldaĢlık 

eyleyüb yiğidlere derya kenarlarında mücevvef yerleri gicede ve gündüzde görüb ve 

gözedüb ve hıfz ve hırâsetde dakika fevt eylemeyesiz bi-l-cümle ol cânibde olan 

karyelerde ve ahalisine donanmalardan bir vechle zarar ve ziyan eriĢmekden ziyâde 

hazer idesiz Ģöyle ki ol donanmalardan bir vechle zarar ve ziyan eriĢdüği istima‟ 

oluna mahzâ sizün ihmâl ve müsâhele gözedüb bilinüb babam Hüdâvendigâr 

emmerallahu burhanehu rızasiçün almağla komayub envâ‟-ı utubatıma muâteb 

muâkıb olursuz bilmiĢ olasız âna göre mukayyed olub hıfz ve (… ...) kemâl ihtiyât 

ve (… ...) iftiraz üzere olasız Ģöyle bilesiz bir dürlü dahi eylemeyüb alâmet-i Ģerîfe 

i‟timâd kılasız. Tahrîren fî evâsıt-ı Ģehr-i Safer sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

        be-makamı 

       Edirne 



 

310 
 

(v. 55b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) 

kazânuzda tuz tavvâfı olanların zarar mala yarar kefîllerin (… ...) 

etdükleri tuzı hesâbetdiresiz ve tuzı mühürleyüb zabt itdüresiz karĢu satılmağiçün tuz 

hâcet oldukda anbardan bir mikdâr tuz çıkarub ölçdürüb tavvâfa teslîm itdiresiz ve 

akçesin te‟hîr etmeyüb alub emîn yerde koyub mühürle zabt itdiresiz ve bu emr 

olunmuĢ idi hâliyâ Ģöyle istimâ‟ olundı ki ol vechle amel olunmayub ihmâl 

olunurmuĢ ve tavvâflardan yarar kefîl alınmıĢ imiĢ deyu imdi gerekdir ki emr-i 

Ģerîfim mucebince amel idib taht-ı kazânuza gönderilen tuzı ve akçesin onat vechiyle 

ve mührünüz ile hıfz itdiresiz tavvâflara nesne bey‟ itdirmeyesiz ve satılan tuzun her 

hafta hesâbın akçesin bî-kusûr tavvâflardan alub zabt itdiresiz ve kefîlleri alınmadık 

tavvâf varise yarar kefîllerin alub sebt-i sicillât idesiz ve defter idib kapuma 

gönderesiz ve mahlûl tavvâflık komayub elbetde iltizâmla yerlü kimesneler bulub 

tavvâf idib yazıb bildiresiz Ģöyle ki bu husûslardan ihmâliniz vâki‟ olursa emr-i 

Ģerîfim icrâ etmeyecek olursanız itâbınıza ve itâbınıza ve azlinize sebeb olur Ģöyle 

bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız. Tahrîren fî yevm-üs sâbis ve-l-iĢrîn Ģehr-i 

Muharrem-ül-harâm sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

        be-makamı 

             Edirne 

Fasl 

Kefâlet-i Ġlyas 

Kadd-ı tekeffül ġirin Mehmed bin Arab bi-nefs Ġlyas bin Hızır an karye-i 

Dere-i kebîr bi-taleb Hüseyin bin Ömer el-âmil men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî 

evâhir-i Evvel-ül-Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Alî bin Sabit 
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ve Memelü Hoca 

ve Hasan Çelebi 

 

(v. 56a) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) serika (… ...) olundı serika (… ...) ikrârıyla gelüb 

bunda mezbûr ġirin üzerinde zikr olan tayı buldum bunun üzerine Ģâhidlerim vardır 

deyücek mezbûr ġirin inkâr idib gıbb-el-inkâr udul-ü müsliminden Helvacı Hızır bin 

Halîl ve Hüseyin bin Süleyman da‟vâ-yı sâbıka muvâfık lafzen ve ma‟nen Ģehâdet-i 

Ģer‟iyye kılub ba‟de-t-tezkiye ve-t-tahlîf hıyz-u kabûlde vâki‟ olub sebt-i sicil olundı. 

Tahrîren fî 27 Evvel-ül-Rebî sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Sinan Beğ ġah Beğ 

ve Ġlyas bin Bedr 

ve Mehmed bin Mustafa 

Fasl 

Ġsbât-ı Katır 

Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki kazâ-i Diğin‟den( ) Yörük tâifesinden 

mezbûr Ġlyas‟ın bir eğer torı erkek katırı serika olunub bunda kazâ-i Edremid‟den 

karye-i Dere-i kebîr‟den Nebi bin Ahmed‟i meclis-i Ģer‟e ihzâr idib zikr olan katır 

satmadım ve hibe etmedim almadım serika tarîkiyle ihrâc olundı serika iden (…

...) gene ikrâr idib ol ikrâr üzere Ģâhidlerim vardır deyücek mezbûr Nebi inkâr idib 

gıbb-el inkâr udul-ü müsliminden mezbûran Helvacı Hızır ve Hüseyin Ģehâdetleriyle 

sâbit olub ba‟de-t-tezkiye ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sebt-i sicil olundı. Et-

târih mâ-sâbık. 

ġuhud bi-mâ fih 

Hacı Nasûh bin Süleyman 
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Fasl 

Ġsbât-ı Al Sakar Tay 

Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki kazâ-i mezbûrdan Mehmed bin Bîzci Ġsâ 

meclis-i Ģer‟e Mustafa bin Yûsuf meclis-i Ģer‟e ihzâr idib ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki 

kazâ-i mezbûrdan bir erkek al sakrar ikiĢer( ) tayı (… ...) serika idib 

ikrâr idib dedi ki zikr olan tayı kazâ-i mezburdan serika etdim dahi karye-i Dere-i 

kebîr 

 

(v. 56 b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sebt-i sicil olundı. Et-

târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Mehmed maa Lütfi Derzi 

Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki Mehmed bin Süleyman gıbb-es-sübût vekâlete 

an kıbel-i Mehmed bin be-Ģehâdet Ramazan bin Ġsâ ve Yûsuf bin Mehmed bilasınca 

Derzi Lütfi bin Nasûh‟ı meclis-i Ģer‟e ihzâr idib ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki benim 

müvekkilem olan mezbûr Memi mezkûr Lütfi‟ye olan senedi üç yüz toksan akçe 

olub zikr olan meblağ ÂiĢe binti Ġsâ üzerindedir deyücek mezbûr ÂiĢe ikrâr idib 

vardır dedikde zikr olan meblağ mezbûr ÂiĢe‟den mezbûr Lütfi‟ye hükm olunub 

sebt-i sicil olundı. Tahrîren 28 fî Evvel-ül Rebî sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ġlyas bin Bedr 

ve Mehmed bin Halîl 

ve gayruhum (… ...) 
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Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki kazâ-i (… ...) Yörük‟den Mehmed bin Ġsâ 

bilasınca Ramazan bin Hasan meclis-i Ģer‟e ihzâr idib ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki elân 

elinde olan kara yund benüm mülkümdür kimesne satmadım ve hibe etmedim serika 

tarîkiyle ihrâc olundı serika iden kimesne ikrâr idib ânın ikrârı üzere gelüb bulduk 

bunun üzere Ģâhidlerim vardır dedikde mezbûr Ramazan inkâr idib gıbb-el-inkâr 

udul-ü müsliminden Ġlyas bin Ġsâ ve Hızır bin Halîl da‟va-yı sâbıkına muvâfık lafzen 

ve ma‟nen Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub ba‟de-t-tezkiye ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ 

olub sebt-i sicil olundı. Tahrîren fî 28 Evvel-ül Rebî sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ġlyas bin (… ...) 

ve Helvacı (… ...) 

ve Dede Balı 

 

(v. 57a) 

(… ...) 

(… ...) 

gulâm (… ...) 

fî sene iĢrîn tis‟a mie Muharrem‟inin gurresinden sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie 

Muharrem‟inin gayetine varınca karye-i Hacı Alî‟den SeferĢâh bin Halîl ve Ya‟kub 

bin Ġsâ‟dan dört yıllık mukataa alub kabz etdim deyu ikrâr idüb mezbûran SeferĢâh 

ve Ya‟kub makarr-ı mezbûri cem‟î ikrâr-ı masturunda bi-l-muvacehe tasdîk idüb 

sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hamza bin Ġsâ an karye-i Çit 

ve Hacı Nasûh bin Süleyman et-tavvâf 

ve Ġlyas bin Teraz( ) 
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Ve ba‟dehu sâlif-üz-zikr Mustafa tahvîlimden Emir Efendi hanelerinden 

karye-i Hacı Alî‟den Kulfal bin Ġsâ‟dan üç yıllık mukataa akçesini alub kabz idüb bir 

yıllık hâsılını hibe etdim deyu ikrârı sicile kayd olundı. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Fasl 

Timur‟un Ġstikâmetine ġehâdet Eyleyecek 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki 

Udul-ü müsliminden ve sikat-ı muvahhidînden kazâ-i Tuzla‟dan Hacı Hasan 

bin Hamza ve TurmiĢ bin Nebi el-imâm dedi ki TurmiĢ bin Nasûh ve Mehmed bin 

Safâ ve Hasan bin Muarref edâ-i Ģehâdet-i Ģer‟iyye ve an-il-mevâni‟ bâ-serha( ) (…

...) kılub dediler ki Ģâhidlerüz ve Ģehâdet dahi iderüz ki subaĢı Hüseyin‟de mahbûs 

olan Timur bin Mûsâ emîn ve müstakîm kendü halinde yaramazlık gelür kimesne 

değildir emânetine ve istikâmetine ve mazlumluğuna Ģehâdet ideriz dediler eyle olsa 

mezbûrların Ģehâdetleri ba‟de-t-tezkiye ve-t-tahlîf hıyz-i kabûlde vâki‟ olub sebt-i 

sicil olundı. Tahrîren fî 21 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Memi bin Kuyumcu Yûsuf 

ve Tur Alî bin Veysî Beğ 

ve Sinan Beğ bin ġâh Beğ 

ve gayruhum min-el vücuh 

 

(v. 57b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) 

mezbûr kimesneler Ģehir nâibi Mahmûd yedinden gulâm-ı mezbûrlara teslîm 

olunub mezbûr Mahmûd ve Arablar talebiyle sebt-i sicil olundı. 
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ġuhûdu‟l Hal 

Hamza bin Karagöz 

ve Kara Kuyumcu 

ve Boyacı Mustafa bin Mehmed 

ve Eskici Hızır 

ve gayruhum 

 

Fasl 

Kefâlet-i Güre Halkı 

Kadd-ı tekeffül Hacı Mahmûd bin Ġsâ bi-nefs Resul bin Mustafa ve Kayalı 

bin Abdullah ve Mehmed bin Mustafa ve Halîl bin Yûsuf ve Mehmed bin Eyne ve 

Turalî bin Mûsâ ve Ramazan bin Kara ve Pîrî bin Hacı Mahmûd ve Turasan bin 

Koca ve Mehmed bin Safâ ve Mustafa bin Hacı Mahmûd ve Hüseyin bin Dâvud ve 

Feri bin Değnek( ) bi-taleb Ahmed bin Hacı Bayram men talebuhu vücuduhu. 

Tahrîren fî 28 Evvel-ül Rebî min Ģuhûr sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Seyyid Hasan Çelebi bin Seyyid Mutahhir 

ve Ahmed bin Ali 

ve Ahmed bin Abdullah 

 

Fasl 

Kefâlet-i Karye-i Mezbûr 

Kadd-ı tekeffül Mehmed bin Hızır bi-nefs Hüseyin bin Mehmed ve Yûsuf bin 

BekdaĢ ve Hamza bin Abdullah ve Yeni Dükkândâr bin Mustafa ve Kara Mustafa 

bin Mûsâ ve AĢık( ) bin Halîl ve Turgud bin Yûsuf ve Ramazan bin Nasûh ve 

Mustafa bin Hacı Mehmed ve Ġsâ bin birader-i O ve Yûsuf bin Ġbrahim bi-taleb 

Ahmed bin Hacı Bayram men talebuhu vücuduhu. Tahrîren fî 28 Evvel-ül Rebî. 

ġuhûdu‟l Hal 
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Kabakcı Hüseyin bin Ömer 

ve Ahmed bin Abdullah 

 

Kadd-ı tekeffül ErayiĢ( ) bin Fazlullah bi-nefs Yûsuf bin Hacı Nasûh ve 

Turgud Kayalı ve Mehmed bin Ġsmail ve Mehmed bin Hacı Hüseyin ve Hacı Sofi ve 

Hamza ve Nebi ebnâ-i Tokmak Alî ve Turgud bin Ġlyas ve Osman bin Mustafa ve 

Nebi birader-i O 

 

(v. 58a) 

(… ...) 

(… ...) 

Kadd-ı tekeffül (… …) 

Pîrî bin Hızır ve Ġlyas bin birader-i O ve Turgud bin Abdullah ve Mehmed bin 

Derzi ve Ömer bin Hamza ve Mehmed bin Hallac ve Emîr (… ...) bin Ġsâ ve 

Mehmed bin Hüseyin ve Ġsâ Balı bin Ahmed ve Ahmed bin Mehmed bi-taleb Ahmed 

bin Hacı Bayram men talebuhu. Et-târih ve-Ģ-Ģuhûd mâ-sâbık. 

 

Bâis-i tahrîr-i tezkire oldur ki tarîk-i Hicaz‟da müteveffâ olan YeĢil Alî‟nin 

müteveffâ oldukda kıstımının taksîmine Ģüru‟ olundukda Alî bin Ġbrahim takrîr-i 

da‟vâ kılub dedi ki mezbûr müteveffâ Ali‟ye yund bahasından dört yüz akçem vardır 

dedikde sıdk-ı da‟vâsına beyyine taleb olundukda udul-ü müsliminden Hacı TuĢ bin 

Mehmed ve Hacı Alî bin Velî da‟vâ-yı sâbıkına muvâfık lafzen ve ma‟nen Ģehâdet-i 

Ģer‟iyye kılub mezbûr Alî talebiyle sebt-i sicil olundı. 

 

ġuhûdu‟l Hal 

Hacı Dede bin Ġlyas 

ve Mustafa bin ġâdi 
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ve Hasan bin Çetesi 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki ġa‟bân bin Hasan meclis-i Ģer‟e Mahmûd bin 

Ahmed‟i ihzâr idib dedi ki mezkûr Mahmûd evime gelmesun deyu tenbîh olundukda 

gelüb avretim ile giru evimde oturdı dedikde mezkûr Mahmûd inkâr idib gıbb-el-

inkâr udul-u müsliminden Pir Alî bin Ġlyas ve Mehmed bin Halîl mezkûr ġa‟bân‟ın 

kelâm-ı sâbıkasına muvâfık Ģehâdet-i Ģer‟iyye kılub mezkûr ġa‟bân talebiyle sebt-i 

sicil olundı.  

ġuhûdu‟l Hal 

Seyyid Alî bin Seyyid Mehmed 

ve Kabasakal Alî 

Dîvâne Mehmed 

ve Ne‟al Ahmed 

ve gayruhum 

 

(v. 58b) 

(… ...) 

(… ...) 

olanı( ) bundan akdem size (… ...) ile ahkâm-ı Ģerîf ile gönderüb taht-

ı kazânıza ta‟yîn olunan nüzûla nevrûza değin hâzır ve müheyyâ etdiresiz ki nevrûz 

girdüği gün hâzır buluna deyu emr etmiĢdim hâliyâ yumn-u ikbâlle sefer-i muâreke 

müteveccih olub nüzûl çıkmak lâzım ve mühim olduğı ecilden buyurdum ki hükm-i 

Ģerîfim varduğı gibi bir an ve bir saat te‟hîr etmeyüb ta‟cîl ale-t-ta‟cîl nüzûlı çıkarub 

kiracılara tahmîl etdürüb mukaddemâ nüzûl çıkarmak içün gönderilen kulumla nüzûlı 

toğrı Kayseri‟ye iledüb nüzûlla ânda hâzır ve müheyyâ olasız ve eğer kapumdan bir 

müstakil maslahat emr olunmuĢ ise yarar ve mu‟temed yarar nâibinizle gönderesiz 

ammâ nâiblere ısmarlayub ferâgat eylemeyesiz kendü nefsiniz ile nüzûlı tekrar 

kadılığınızdan bile çıkarıb birkac menzil eyleyüb ve kadılıkdan taĢra çıkduğınızdan 
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sonra nüzûlı tekrar yoklayub kac müdd ve kac yükdür ma‟lûm idinüb noksanı var ise 

tamam tekmîl eyleyüb defter ile nâibinize teslîm eyleyüb kulumla ve nâibiniz ile 

gönderesiz Ģöyle ki nüzûl eksik kalacak olur ise kat‟â özrünüz makbûl olmayub lehisi 

ve aleyhisi giru size râci‟ olur bilmiĢ olasız ve eğer bir müstakil emr olunmamıĢ ise 

nüzûlı kendü nefsinüz ile ve kulum ile Kayseri‟ye iledesiz nüzûl bâbında benim 

ziyâde ihtimâmım vardır ol husûsda gereği gibi ikdâm ve ihtimâm eyleyüb ihmâl ve 

müsâhele etmeyesiz ve eğer kiracılardan ba‟zı emrim mucebince ta‟yîn olunan kiraya 

râzî olmayub taallül etmek isterler ise özür ve bahane etdürmeyüb elbetde elbetde 

tavarların buldurub nüzûlı götürdesiz inâd idenleri siyaset etdiresiz ve kiracılara 

muhkem emr idesiz ki nüzûlı onat vechle görüb közedüb bir danesini zâyi‟ itmeyeler 

ve illâ tazmîn olunmaz ( ) heman salb olular bilmiĢ olalar ve ulağla vârid kulum 

size ne günde varduğın ve nüzûlla ne günde çıkduğınız mektûbunuzda (… ...) 

eyleyüb vârid ulağla bildüresiz bir dürlü dahi itmeyesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd 

kılasız. Tahrîren fî el-yevm-ül-hâmis aĢere min Ģuhûr Safer-ül muzaffer. 

        be-makamı 

             Edirne 

 

(v. 59a) 

(… ...) 

(… ...) 

zîde (… ...) 

olunmak  

(… ...) akdem hükm itdürüb taht-ı kazânuza emr olunan 

nüzûlı ta‟cîl çıkardub Kayseri‟ye iledüb ânda hâzır olasız deyu emr olunmıĢ idi 

hâliyâ nüzûl maslahatı mühim olduğı ecilden buyurdum ki hükm-i Ģerîfim vardıkda 

emr-i Ģerîfim mucebince amel eyleyüb bir an te‟hîr etmeyüb heman ta‟cîl ale-t-ta‟cîl 

nüzûlı çıkardub be-cidd yürüdüb Kayseri‟ye iledüb nüzûlla ânda hâzır olasız ve 

Ģimdiya değin ne menzile vardunuz ve ne günde çıkdunuzı varan kulumla bildüresiz 

nüzûl maslahatı ehemm-i mühimmadandır gereği gibi ikdâm ve ihtimâm eyleyesiz 

Ģöyle ki bu bâbda ihmâl ve müsâhele olub nüzûlun çıkmasında te‟hîr olıcak olur ise 
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mezbûr vârid kulum heman siyaset etmek içün varır bilmiĢ olasız gereği gibi 

ihtimâm ve isti‟câl idesiz özrünüz makbûl olmaz gâfil olmayasız Ģöyle bilesiz 

alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılasız. Tahrîren fî yevm-üt-tâsi‟ ve-l iĢrîn Ģehr-i Safer-ül 

muzaffer sene 922. 

        be-makamı 

             Edirne 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki Karye-i Kemer‟den Hızır bin Ahmed ve 

Mehmed bin Nasûh meclis-i Ģer‟e gelüb ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki karye-i Kemer‟den 

tokuz külek tuz vezn olunub Edremid mahzenine varıyorken yolda (… ...) 

eğlenüb üc yük tuzı biri (… ...) ve biri binek ve biri tayı bu zikr olan üc yük tuzı 

Edremid mahzenine dökmedi giru kalan tuz döküldi ol üc yük tuz Edremid 

mahzenine dökülmedi deyu ikrârları Memelü Hoca talebiyle sebt-i sicil olundı. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ġlyas bin Teraz( ) 

ve Mahmûd bin Mustafa 

ve Hasan Çelebi bin Muhyî-d-dîn Halîfe 

ve Ya‟kub bin Yûsuf 

ve ġehreküstili( ) Hızır 

ve Molla Hasan Halîfe 

 

(v. 59b) 

(… ...) 

(… ...) 
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(… ...) olan (…

...) dârende-i fermân vâcib-ül iz‟ân ÇavuĢ Ahmed zikr olan tımarı 

dört bin yedi yüz otuz dört akçelik üzere tasarruf iderken dört yüz on üç akçelik hisse 

ifrâz olunub mezbûr hisse elinde bâki kalub ve ifrâzı bin akçeliğe aiddir temessük 

emr olub ve üç bin akçe dahi ziyâde tımar emr olub hükm-i Ģerîf erzâni kılınmıĢ idi 

hâliyâ Hamza tahvîlinde dört bin yüz on iki akçelik hisse mezkûrun tımarına ilhâk 

olunub cem‟an sekiz bin dört yüz on üç akçelik tımar olub emirden yüz on iki akçe 

ziyâdesiyle mezkûr Ahmed‟e ta‟yîn olunub emîr-ül ümerâ-il kirâm Anatolı 

Beğlerbeğisi Ahmed -dâme ikbâlühû- tezkeresi mucebince tecdîd-i berât idüb lâyık 

ve erzâni görüb virdüm ki zikr olunur. 

Karye-i Karahisar 1600 

Karye-i nısf-ı Hayyatlar 2701 

Yekûn 4301 

Karye-i Ata an tahvîl-i Hamza 

Karye-i Oski tâbi-i Edremid 4582 

Karye-i Babayar tâbi-i mim 1227 

Karye-i Derelü tâbi-i mim 2366 

Yekûn 8225 

Cem‟an 8413 

 

Ve buyurdum ki ba‟de-l yevm taht-ı yedinde olub -cem‟an 8- serbestiyet(

) üzere tasarruf kılub Ģol ki vezâif-i hıdemât-ı mebrure çavuĢluk bi-kusûr 

müeddâ kıla ol bâbda hiç ahad mâni‟ ve dâfi‟ olub dahl ve taarruz eylemeyeler Ģöyle 

bileler alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılalar. Tahrîren fî yevm-üs sâlis ve-l-iĢrîn Rebî-ul-

evvel sene 918. 

                be-makamı 

               Kostantiniyye 
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(v. 60a) 

(… ...) 

(… ...) 

vâsıl olıcak ma‟lûm olakim (… ...) mukataaya dutan 

âmil Mahmûd kapuma gelüb nefs-i Balıkesir‟de Hacı nâm hatun fevt olub terekesi 

beyt-ül mâle müteveccih olub kadı ma‟rifetiyle terekesi defter olundukda dört bin 

dört yüz akçelik malı çıkub beĢ yüz akçesi mezbûr Hacı Alî müteveffâ-i mezbûr 

ma‟lûm kızıdır deyu ketebesi bana vasiyet etmiĢdir deyu hilâf-ı Ģer‟î alub ve bin yedi 

yüz akçesini ben alub zabt etdüm bâkisini mezbûr Hacı Alî müteveffâ-i mezbûr 

muattakim kızıdır deyu telbîs idüb nakil düzüb elimden almak ister maa hezl kendü 

muattakinin kızı bi-l-fi‟l hayatındadır deyu bildirdi imdi buyurdum ki hükm-i Ģerîfim 

vardıkda mezbûr âmille beraber idüb Ģer‟ ile onat vechle teftîĢ idüb göresiz âmilin 

dediği gibi müteveffâ-i mezbûre mezbûr Hacı Alî‟nin muattaki kızı olmayub telbîs 

idüb almak isterse ki tamam sâbit ve zâhir ola vasiyet (… ...) deyu kendüsi ve 

gayrılarımız buranın terekesinden ne kadar nesine zabt etmiĢler ise hükm idüb bi-

kusûr âmilin havalisine tahsîl etdürüb kapuma gönderesiz ve ba‟zı yava tavarlarun 

müddet-i örfiyyesi yetiĢdikden sonra satılub akçeleri zabt olunur sonra sâhibleri 

gelüb taleb eyledikde kadı ayniyle hükm ide ve yâhud akçesin hükm idib ol ecilden 

beyt-ül mâle ve yavaya zarar olur didi ân dahi görsün dutulan yavanın müddet-i 

örfiyyesi tamam olub satıldıkdan sonra sâhibleri gelüb taleb itdüği gibi kadı hükm 

etmek isterse men‟ idüb ol ecilden yavayı âmile zabt etdiresiz Ģöyle bilesiz alâmet-i 

Ģerîfe i‟timâd kılasız. Tahrîren fî yevm-üs-sabi aĢere Ģehr-i Receb-ül mürecceb min 

Ģuhûr sene ihdâ iĢrîn ve tis‟a mie. 

                 be-makamı 

                Kostantiniyye 
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(v. 60b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) olub mazmûn-u Ģerîfe (… ...) sancağından tımar tasarruf iden 

subaĢılardan ve sipâhîlerden otuz dört nefer kimesneler ta‟cîl çıkub mübârek Zi-l-

ka‟de‟nin yirminci güni ânda Kayseri‟de bulunmak emr olunmuĢ emr-i âlî 

mucebince Ģol subaĢılar ve sipâhîler ki bunda hâzırlar idi ta‟cîl çıkarılub gönderilüb 

ve Ģunlar ki aher sancakda sâkinler imiĢ ademler perâkende olub ta‟cîl ihrâc olunub 

gönderilüb iki nefer kimesne kalmıĢdır ki kankı vilâyetde oldukları ma‟lûm 

olmamağın bugüne değin te‟hîr olunub Ģimdiki halde Ģöyle haber alındı ki 

mezkûrlardan birisi ki Kara oğlı Mustafa nâm sipâhî imiĢ anda taht-ı hükûmetinde 

olur imiĢ buyurdum ki kulum silâhdâr Dâvud varıcak mezkûr Mustafa‟yı bir dem ve 

bir saat te‟hîr etdirmeyüb varan kulum anda iken ta‟cîl çıkarıb gönderesiz hükm-i 

pâdiĢâhide va‟desinde anda bulunmayan kimesnelere ziyâde tehdîd ve teĢdîd 

olunmuĢdur gerekdir ki anda kat‟â bir saat tuğurmayub isti‟câl ile çıkarıb gönderesiz 

giceyi gündüze katub yetiĢmek( ) ardınca ola Ģöyle ki ta‟cîl yetiĢmeye siyaset 

olmak mukarrerdir ana göre amel idüb (… ...) saat çıkub yetiĢmek ardınca ola 

ve mezkûr kulum ulağla gönderilmiĢdir zikr olan maslahatı görüb gelince yolda ve 

izde ve kurâlarda ve menârlarda( ) olan ulağa hâcet olan yerlerde bir ulak vireler 

özür bahane eylemeyesiz Ģöyle bileler alâmet-i Ģerîfe i‟timâd kılalar. Tahrîren fî 

evâhir-i Zi-l-ka‟de sene 921. 

        be-makamı 

            Ma‟nisa 

sabûr 

(…

...) 

Narh-ı balık dirhem 300 biz akçe 
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110 biz akçe narh-ı ganem dirhem 200 fî 8 Rebî-ül-evvel 

Tahrîren fî 8 Muharrem-ül harâm sene 922 

 

(v. 61a) 

(…?...) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) Edremid kadısı kapuma( ) mektûb gönderib (… ...) 

seferinde nüzûl ihrâc içün livâ-i Karesi‟de nüzûl emr olundukda(?) âsitâne-i 

saâdetden vârid olan hükm-i Ģerîfde Edremid kadısına (… ...) kile müd tereke-i 

fermân olub emr-i âlî üzere kazâ-i mezbûrdan zikr olan tereke bi-kusûr kiracılara 

tahmîl olunub ordu-yı hümâyun Sivas‟da Edremid kadısından ber-mûceb-i emr-i âlî 

kayd olan yirmi kile müd tereke emîne teslîm olundukda yirmi iki müd tereke 

Edremid kazâsına emr olunub Fesleki( ) nâm mevzi‟ dahi üc müd on bir kile 

tereke vardır deyu (… ...) koyub mevzi‟de her kile elli ikiĢer hesâbı üzere iki müd 

yedi buçuk kile arpayı iki bin dört yüz yetmiĢ akçeye satun aldurub ve bir müd üç 

buçuk kile otı on ikiĢer hesabı üzere iki yüz seksen iki akçesi nüzûl emînine teslîm 

olundı hâlbuki iĢ bu harc akçeleri halkdan alınub üzerime deyn olub bu fakirden 

el‟ân taleb iderler eyle olsa yirmi beĢ müd on kile terekenin teslîmine emînden 

elimde hüccetim var iken kazâ-i Edremid halkından üc müd on bir kile terekenin 

cümle harcı taleb olundukda bu husûsda hükm-i Ģerîf vârid olmayınca virilmez deyu 

inâdları zâhir olıcak ümiddir ki( ) halk üzerinde olan malın tahsîli içün bu fakire 

hükm-i Ģerîf sadaka olunub cümle deynden halâs olunur deyu bildirmiĢ imdi 

buyurdum ki göresiz mevlânâ-yı mezbûrun arz etdüği gibi olub zikr olan üc müd on 

bir kile nüzûlun dahi akçesin mevlânâ-yı mezbûr kendü yanından nüzûl emînlerine 

virüb edâ itmiĢ ise reâyâdan alınmamıĢ ise müteveccih olan hakkın reâyâdan ber-

vech-i adaliyet tevzi‟ idüb alıviresiz ammâ bu bahane ile ziyâde akçe salınub 

alınmakdan hazer idesiz heman müteveccih olan hakkı neyse ânı alıviresiz halka 

zulm ve taaddî olursa senden bilinür hazer idesiz Ģöyle bilesiz alâmet-i Ģerîfe i‟timâd 
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kılasız. Tahrîren fî el-yevm-ül hâmis ve-l-iĢrîn Ģehr-i Zi-l-ka‟de min Ģuhûr sene ihdâ 

iĢrîn ve tis‟a mie. 

        be-makamı 

         Edirne 

 

(v. 61b) 

Sebeb-i tahrîr ve hurûf oldur ki 

(… ...) bin Hacı Sinan meclis-i Ģer‟e gelüb Ģehâdet idüb dedi ki pâlân-

dûz
100

 Yûsuf bin ÂĢık bi-nefs Edremid‟e emânet konan câriyenin kabzına avreti 

Fatıma‟yı kendü yerine vekîl ve nâib Sinan kabz idüb talebi içün Mevlânâ Brusa 

kadısı nâibi nakl ile el‟ân taleb iderim deyu Ģehâdet etdüği sicile kayd olundı. 

Muhzır Mevlânâ Abdullah Halîfe en-nâib ez-zaîm (… ...) 

ve Hacı Bayram bin Mehmed 

ve Yûsuf bin Abdullah 

 

Ba‟dehu sâlif-üz-zikr pâlân-dûz Yûsuf bin ÂĢık‟ın zevcesi Fatıma binti 

kassab Kevork( ) nefsine kefîl taleb olunub mahalle-i Adil‟den Emîr bin Ġlyas el-

cûlâh
101

 kefîl-i bi-n-nefs olub mezbûr Yûsuf‟un câriyesi Hüsna binti Abdullah 

Mevlânâ Brusa kadısı nâibi nakliyle teslîm olunub sicile kayd olundı. Tahrîren fî 

evâhir-i Muharrem-ül harâm sene 922. 

ġuhûdu‟l Hal 

Kasab Ġvaz bin Halîl 

ve Ġbn Hacı 

ve Yûsuf bin Ġsâ 

ve Dîvâne Ġlyas bin Bedr 

                                                           

100  Palancı, semer dikici, semerci. 

101  Çulha. 
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ve Hacı Dede bin Ġlyas( ) 

ve SerhoĢ Ġmâm 

ve Hacı Mahmûd bin Ġsâ 

ve Hamza bin Hacı Hızır 

ve Hamza bin BahĢî 

ve Mehmed bin Mustafa Beğ 

ve Hasan bin Mehmed 

ve Ġbrahim bin Mûsâ 

ve Mahmûd bin Mûsâ 

 

Sebeb-i tahrîr-i hurûf oldur ki Kemer mahzeninde der-anbar olan toksan yedi 

külek tuzdan tokuz külek tuz sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie Rebî-ül evvel‟inin on birinci 

gün Eder( ) mahzenine döküldi deyu ġirin Arab Mehmed‟in ikrârı Memelü Hoca 

talebiyle sicile kayd olundı. 

ġuhûdu‟l Hal 

Ahmed bin Abdullah 

ve Hüseyin bin Ömer 

ve Alî bin ġirin Arab 

ve Rum Yûsuf bin Abdullah 

 

(v. 62a) 

(… ...) 

(… ...) 
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nefs-i ġehr 

an mahalle-i Turahan Beğ Hacı Ahmed veled-i Adil kile 2 Ģinik 10 meblağ 45 

an mahalle-i Câmi‟-i Evsat Mehmed veled-i Mustafa kile 2 Ģinik 3 meblağ 55 

an karye-i Zeytunlu 

an yed-i Bekir bin Habîb kile 1 Ģinik 3 meblağ 35 

an yed-i Ahmed bin Mustafa kile 2 Ģinik 2 meblağ 50 

an yed-i Hacı Hamza bin Nasûh kile 3 meblağ 20 

an yed-i Hasan bin Mehmed kile 1 meblağ 20 

an yed-i Yûsuf bin Alî kile 1 meblağ 20 

an yed-i Hacı Ġbrahim bin Bekir kile 1 meblağ 20 

Yekûn kile 13 Ģinik 10 meblağ 265 

Kira ve tuz meblağı 

Kemer tâbi-i Edremid tevliyet cem‟an 100 

Ücret-i neccar yelven nâm kimesne 3 

 

Ve ba‟dehu Kemer mahzeninden (… ...) (…

...) olundı (… ...) sene isnâ iĢrîn ve tis‟a mie (…

...) mahzenine dökülen tokuz külek tuz eğer ziyâde olub 

(… ...) siz zararını ben çekeyim deyu (… ...) Memelü Hoca‟nın ikrârı sicile 

kayd olundı. 

 

(v. 62b) 

(… ...) 

(… ...) 

(… ...) 
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(… ...) sûret-i sicil bilâ zebân-ı velâ (… ...) 

(… ..)-ül fakir Kâsım( ) 

(… ...) 

(… ...) oldur ki karye-i Hacı Alî‟den Mevlânâ Tâc-ed-dîn Halîfe Abd-üs-

selâm meclis-i Ģer‟e hâzır olub ikrâr-ı Ģer‟î kılub dedi ki bundan evvel Sabancı 

bağçesi dimekle ma‟rûf bağçeye Mûsâ bin (… ...) hıfzı ve zabtı içün vekîl nasb 

etmiĢdim hâliyâ vekâlete mezbûr ve mezkûr( ) Mûsâ‟yı azl etdim deyu bi-l-

muvacehe ikrârı sicile kayd olundı. Tahrîren fî evâil-i ġa‟bân-ül muazzam. 

ġuhûdu‟l Hal 

ġeyh-ül müderrisin Mevlânâ Hasan Halîfe 

ve Kara Kılıc Alî 

ve Helvacı Alî bin Yûsuf 

(… ...) (… ...) 

Mazmun Hasan bin Dedebalı 

ġahid Alî bin Habîb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

328 
 

5. 1177 NUMARALI EDREMĠT ġER’ĠYYE SĠCĠLĠ ġAHIS 

ĠSĠMLERĠ ĠNDEKSĠ 

 

 

Ġsimler – Latin 

Harfler 

Ġsimler – 

Osmanlıca 
Belgede Geçtiği Yerler 

Sultan Selim 

Han 
 

v:3-a-1, v:6-b-1, v:15-a-1, 

Sultan Korkud 

 

v:42-a-2, 

Sultan Murad 

 

v:42-b-1, v:47-a-5, 

Gazi 

Hüdavendigâr  

v:20-b-1, 

Süleyman ġah 
 

v:55-a-2, 

ġehzade 

 

v:54-a-3, 

Abd 
 

v:30-a-3, 

Abdî 
 

v:3-a-1, v:6-b-2, v:10-a-2, v:10-b-3,  

v:17-a-6,v:20-b-2,v:21-a-1,v:22-b-1, 

v:23-a-4,v:28-a-4,v:28-b-2,v:28-b-7, 

v:29-a-2,v:30-a-1,v:30-a-3,v:31-b-1, 

v:31-b-3,v:33-b-6, v:39-b-1, v:46-b-3, 
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Abdullah 
 

v:1-a-1, v:1-b-1, v:1-b-2, v:2-a-2, v:2-b-1,  

v:2-b-2, v:3-a-1, v:3-b-1, v:3-b-2,v:3-b-3, 

 v:3-b-4,v:4-a-2,v:4-b-1,v:4-b-2, v:6-b-1, 

v:6-b-2, v:7-a-2, v:7-a-3, v:7-b-1, v:8-a-1,  

v:8-b-1,v:9-a-1,v:9-b-2,v:10-a-1,v:10-a-2, 

v:10-b-4, v:10-b-6, v:11-a-1, v:11-b-1, 

v:11-b-2, v:12-a-1, v:13-a-1, v:13-b-1, 

v:14-b-2, v:15-b-1, v:15-b-3, v:16-a-1, 

v:16-a-5, v:16-b-5, v:16-b-6, v:17-b-1, 

v:17-b-2, v:17-b-4, v:17-b-5, v:18-a-3, 

v:18-a-4, v:18-b-1, v:18-b-2, v:19-a-3, 

v:19-a-4, v:19-a-5, v:19-b-3, v:20-a-1, 

v:20-a-4, v:20-b-2,v:21-a-1, v:22-a-1, 

v:22-a-3, v:23-a-2, v:23-a-3, v:23-a-4, 

v:23-b-3, v:25-b-1, v:25-b-2, v:25-b-4, 

v:26-a-1, v:26-a-4, v:26-a-5, v:26-a-6, 

v:26-b-2, v:26-b-3, v:26-b-4, v:26-b-5, 

v:26-b-6, v:26-b-7, v:27-a-3, v:27-a-6, 

v:27-b-1, v:27-b-4, v:28-a-2, v:28-a-5, 

v:28-b-1, v:28-b-8, v:29-a-6, v:29-b-3, 

v:29-b-6, v:30-a-1, v:30-a-2, v:30-a-3, 

v:30-a-4, v:30-a-5, v:30-a-6, v:30-a-7, 

v:30-a-8, v:30-b-1, v:30-b-2, v:30-b-3, 

v:31-a-4, v:31-b-1, v:31-b-2, v:31-b-3, 

v:31-b-4, v:31-b-5, v:31-b-6, v:31-b-7, 

v:32-a-1, v:32-a-2, v:32-a-3, v:32-a-4, 

v:32-a-5, v:32-a-6, v:32-a-7, v:32-b-2, 

v:32-b-3, v:32-b-4, v:32-b-5, v:32-b-6, 

v:32-b-7, v:33-a-1, v:33-a-3, v:33-a-4, 

v:33-a-5, v:33-a-6, v:33-b-1, v:33-b-2, 

v:33-b-3, v:33-b-4, v:33-b-5, v:33-b-6, 

v:34-a-1, v:34-a-2, v:34-a-3, v:34-a-4, 

v:34-a-5, v:34-b-1, v:34-b-3, v:34-b-4, 

v:34-b-5, v:34-b-6, v:35-a-1, v:35-a-2, 

v:35-a-3, v:35-a-5, v:35-b-1, v:35-b-2, 

v:35-b-3, v:35-b-5, v:35-b-6, v:36-a-1, 

v:36-a-2, v:36-a-3, v:36-a-4, v:36-a-5, 

v:36-a-6, v:39-a-2, v:39-b-1, v:42-a-2, 

v:43-a-1, v:46-b-3, v:47-a-4, v:47-a-5, 

v:47-b-1, v:47-b-5, v:48-a-1, v:48-a-4, 

v:48-b-2, v:49-a-3, v:50-a-1, v:50-a-2, 

v:50-b-2, v:51-b-2, v:52-b-2, v:53-a-1, 

v:53-a-2, v:53-a-3, v:54-a-1, v:57-b-2, 

v:57-b-3, v:58-a-1, v:61-b-1, v:61-b-2, 

v:61-b-3, 
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Abd-ur-rahmân 

 

v:9-a-2, v:32-b-2, 

Abd-ur-rahim 
 

v:43-a-1, 

Abd-ül-celîl 

 

v:16-a-3, 

Abd-ül-kerîm 

 

v:16-a-3, 

Abd-üs-selâm 

 

v:62-b-1, 

Abd-ül-vekîl  
 

v:11-b-1,  

Adil 

 

v:62-a-1, 

Ahdi 

 

v:53-b-3, 

Ahi 

 

v:29-a-4, 
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Ahmed 
 

v:1-a-1, v:1-b-1, v:2-b-2, v:3-a-1, v:3-b-1,  

v:3-b-4, v:3-b-5, v:4-a-1, v:4-a-2, v:4-a-3,  

v:4-b-1, v:5-a-1, v:5-a-2, v:5-b-1, v:5-b-2,  

v:6-a-1, v:6-a-3, v:6-b-1, v:6-b-2, v:7-a-3,  

v:8-a-1, v:8-b-1, v:8-b-2, v:9-a-2, v:9-b-1,  

v:9-b-2, v:9-b-3, v:10-a-1, v:10-b-3,  

v:11-b-1, v:11-b-2, v:12-a-1, v:12-b-1, 

v:13-b-2, v:13-b-3, v:14-b-1, v:15-a-2, 

v:16-a-1, v:16-a-5, v:16-b-2, v:17-a-1, 

v:17-b-3, v:17-b-6, v:18-a-3, v:18-b-1, 

v:18-b-2, v:19-a-1, v:19-a-2, v:19-a-3, 

v:20-b-2, v:22-a-1, v:22-a-3, v:22-b-2, 

v:23-a-3, v:25-b-4, v:26-b-2, v:27-a-6, 

v:27-b-1, v:27-b-3, v:28-a-3, v:28-b-1, 

v:28-b-2, v:28-b-3, v:28-b-5, v:28-b-8, 
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v:20-b-2, v:21-a-2, v:21-b-2, v:22-a-2, 

v:22-b-1, v:22-b-2, v:23-a-5, v:26-a-3, 

v:26-a-4, v:26-b-7, v:27-a-1, v:27-b-1, 

v:27-b-7, v:28-b-2, v:28-b-5, v:28-b-6, 

v:28-b-8, v:29-a-1, v:29-a-5, v:29-b-3, 

v:29-b-4, v:30-a-2, v:31-a-2, v:32-a-6, 

v:33-a-5, v:33-b-5, v:35-a-6, v:35-b-3, 

v:35-b-6, v:36-a-5, v:39-a-1, v:39-a-2, 

v:39-b-1, v:43-a-1, v:46-a-2, v:46-b-2, 

v:46-b-2, v:46-b-3, v:47-b-3, v:48-a-1, 

v:49-b-4, v:50-b-3, v:51-b-2, v:53-b-1, 

v:53-b-2, v:54-a-1, v:57-b-2, v:58-a-3, 

v:59-a-2, v:60-a-1, v:61-b-2, 

Ma‟ruf 

 

v:27-b-1, 

Mehem 
 

v: 2-a-1, v:9-b-1, v:9-b-3, v:10-b-4,  

v:16-b-6, v:19-a-1, v:20-a-3, v:46-a-2, 

v:47-a-4, v:49-a-5, v:52-b-3, v:53-a-1, 

v:54-b-1, v:54-b-2, 
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Mehmed 
 

v:1-a-1, v:1-a-2, v:1-b-1, v: 2-a-1,v:3-a-1,  

v:3-b-1, v:3-b-2, v:3-b-3, v:3-b-4,v:3-b-5,  

v:4-a-1, v:4-a-3, v:4-b-1, v:4-b-2, v:4-b-2,  

v:5-a-1, v:5-a-2, v:5-b-1, v:5-b-2, v:6-a-1,  

v:6-a-3, v:6-b-1, v:6-b-2, v:6-b-2, v:7-a-3,  

v:7-b-2, v:8-a-1, v:8-a-2, v:8-b-1, v:8-b-2,  

v:9-a-1, v:9-b-1, v:9-b-2,v:9-b-3,v:10-a-2,  

v:10-b-2, v:10-b-4, v:10-b-5, v:11-a-1, 

v:11-b-1, v:11-b-2, v:11-b-3, v:12-a-1, 

v:12-b-1, v:12-b-2, v:13-a-2, v:13-a-3, 

v:13-b-1, v:13-b-2, v:13-b-3, v:14-a-2, 

v:14-a-3, v:14-b-1, v:14-b-2, v:15-a-1, 

v:15-a-3, v:15-a-4, v:15-b-1, v:15-b-2, 

v:16-a-2, v:16-a-3, v:16-a-4, v:16-a-5, 

v:16-b-1, v:16-b-2, v:16-b-3, v:16-b-6, 

v:17-a-1, v:17-a-3, v:17-a-4, v:17-a-5, 

v:17-a-6, v:17-b-1, v:17-b-4, v:18-a-1, 

v:18-a-3, v:18-b-1, v:18-b-2, v:18-b-3, 

v:18-b-4, v:19-a-1, v:19-a-3, v:19-a-5, 

v:19-b-1, v:19-b-1, v:19-b-3, v:19-b-5, 

v:20-a-1, v:20-a-2, v:20-a-3, v:20-a-4, 

v:20-b-1, v:20-b-2,v:21-b-2, v:22-a-1, 

v:22-a-2, v:22-a-3, v:22-b-1, v:22-b-2, 

v:23-a-1, v:23-a-3, v:23-a-4, v:23-a-5, 

v:23-b-1, v:23-b-2, v:23-b-3, v:25-b-3, 

v:25-b-5, v:26-a-2, v:26-a-4, v:26-a-5, 

v:26-a-6, v:26-b-2, v:26-b-2, v:26-b-3, 

v:26-b-7, v:27-a-3, v:27-a-4, v:27-a-7, 

v:27-b-1, v:27-b-3, v:27-b-6, v:27-b-7, 

v:28-a-1, v:28-a-3, v:28-b-1, v:28-b-2, 

v:28-b-4, v:28-b-5, v:28-b-6, v:28-b-8, 

v:29-a-3, v:29-a-6, v:29-b-2, v:29-b-3, 
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Mehmed  

v:30-a-1, v:30-a-2, v:30-a-5, v:30-a-6, 

v:30-a-8, v:30-b-1, v:30-b-4, v:30-b-5, 

v:31-a-1, v:31-a-2, v:31-a-3, v:31-a-4, 

v:31-a-5, v:31-b-1, v:31-b-2, v:31-b-3, 

v:31-b-7, v:32-a-1, v:32-a-5, v:32-a-6, 

v:32-a-7, v:32-b-2, v:32-b-5, v:32-b-8, 

v:33-a-2, v:33-a-3, v:33-a-5, v:33-a-6, 

v:33-b-4, v:33-b-5, v:34-a-1, v:34-a-2, 

v:34-a-3, v:34-a-4, v:34-a-5, v:34-a-6, 

v:34-b-2, v:34-b-3, v:34-b-4, v:34-b-5, 

v:35-a-3, v:35-a-6, v:35-b-1, v:35-b-2, 

v:35-b-3, v:35-b-4, v:35-b-5, v:35-b-6, 

v:36-a-1, v:36-a-2, v:36-a-5, v:36-a-6, 

v:38-a-1, v:39-a-1, v:39-a-2, v:39-b-1, 

v:41-b-1, v:44-a-1, v:44-a-1, v:46-a-2, 

v:46-b-1, v:46-b-2, v:46-b-2, v:46-b-3, 

v:47-a-1, v:47-b-1, v:47-b-2, v:47-b-4, 

v:48-a-1, v:48-a-2, v:48-a-3, v:49-a-4, 

v:49-b-3, v:49-b-4, v:50-a-1, v:50-a-3, 

v:50-a-4, v:50-b-1, v:50-b-4, v:50-b-5, 

v:51-b-1, v:51-b-2, v:52-a-1, v:52-a-4, 

v:52-b-3, v:53-a-1, v:53-b-1, v:53-b-3, 

v:54-a-1, v:54-b-1, v:55-b-2, v:56-a-1, 

v:56-a-3, v:56-b-2, v:56-b-3, v:57-a-3, 

v:57-b-1, v:57-b-2, v:57-b-3, v:57-b-4, 

v:58-a-1, v:58-a-2, v:58-a-3, v:59-a-2, 

v:61-b-1, v:61-b-2, v:61-b-3, v:62-a-1, 

Melek 

 

v:3-a-1, v:3-b-5,  

Memed 
 

v:16-a-1, v:16-a-2, v:16-a-3, v:18-a-1, 

v:23-a-4, v:27-b-5, v:28-a-1, 
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Memelü Hoca 

 

v:10-a-1, v:22-b-1, v:33-a-4, v:34-b-6, 

v:55-b-2, v:59-a-2, v:61-b-3, v:62-a-1, 

Memi 

 

v:4-a-3, v:4-b-1, v:5-b-1, v:5-b-2,v:6-b-1,  

v:8-a-2, v:13-a-4, v:16-a-5, v:16-b-4, 

v:18-a-3, v:21-b-1, v:22-a-1, v:22-a-2, 

v:32-a-5, v:33-b-6, v:34-b-5, v:43-a-1, 

v:56-b-2, v:57-a-3, 

 

MenteĢ 

 

v:6-b-1, v:11-a-2, v:23-b-3, 

MenteĢe 

 

v:8-a-1, v:13-b-2, 

MentiĢe 

 

v:39-a-2, 

Meryem 

 

v:5-a-1, v:7-b-2, v:21-a-1, v:21-a-2, 

Mestan 
 

v:16-a-1, v:27-a-5, 

Mes‟ud 
 

v:1-b-2, v:2-a-2, v:10-a-2, v:29-b-2, 

Mezid 
 

v:5-b-1, v:11-a-2, v:13-b-1, v:14-a-3, 

v:14-b-2, v:35-b-6, 

Muarref ? 
 

v:57-a-3, 

Muhyi 

 

v:16-b-1, 
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Muhyî-d-dîn 

 

v:4-a-1, v:11-b-1, v:16-a-4, v:16-a-5, 

v:16-b-1, v:16-b-2, v:17-a-1, v:28-a-5, 

v:31-b-3, v:31-b-4, v:59-a-2, 

 

Mukbil 
 

v:51-b-2, 

Murad 
 

v:1-a-1, v:1-b-1, v: 2-a-1, v:4-b-1,v:8-a-1,  

v:8-b-1, v:9-a-1, v:12-a-1, v:12-a-2,  

v:13-a-2,v:13-b-2, v:14-a-2, v:15-a-3, 

v:15-b-2, v:19-a-1, v:20-b-1, v:22-a-3, 

v:23-a-1,v:23-b-2, v:27-a-7, v:35-b-6, 

v:39-a-2, v:41-a-1, 

 

Musa 
 

v:1-b-2, v:2-a-2, v:2-b-1, v:2-b-2, v:3-a-1,  

v:3-b-1, v:3-b-2, v:3-b-3, v:3-b-4,v:3-b-5,  

v:4-b-1, v:5-b-1, v:6-b-2, v:10-a-1,  

v:10-b-5, v:10-b-6, v:12-b-3, v:13-b-2, 

v:13-b-3, v:14-a-2, v:15-a-4, v:16-b-1, 

v:21-a-1, v:22-a-1, v:22-b-1, v:23-a-1, 

v:23-b-3, v:26-a-1, v:26-b-2, v:27-b-5, 

v:28-a-2, v:28-a-3, v:28-a-4, v:29-a-3, 

v:29-a-6, v:29-b-2, v:30-b-5, v:31-b-2, 

v:32-a-2, v:32-a-3, v:32-b-8, v:33-a-2, 

v:33-b-1, v:33-b-4, v:36-a-2, v:36-a-4, 

v:36-a-6, v:36-b-1, v:37-a-1, v:37-b-2, 

v:42-b-1, v:47-a-1, v:48-a-4, v:49-a-4, 

v:50-b-3, v:52-a-4, v:54-a-1, v:57-a-3, 

v:57-b-2, v:57-b-3, v:61-b-2, v:62-b-1, 
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Muslih ? 
 

v:52-a-1, 

Muslih-ed-dîn 
 

v:23-a-2, v:51-b-2, 

Mustafa 
 

v:2-a-1, v:1-b-2, v:2-a-2, v:2-b-1, v:2-b-2,  

v:3-a-1, v:3-b-2, v:4-a-1, v:4-a-3, v:4-b-1,  

v:4-b-2, v:5-a-1, v:5-b-1, v:5-b-2, v:7-a-1,  

v:7-a-2, v:7-b-2, v:8-b-1, v:8-b-2, v:9-a-2,  

v:9-a-2, v:9-b-1, v:9-b-2,v:9-b-3,v:10-a-1,  

v:10-a-2, v:10-b-3, v:10-b-4, v:10-b-5, 

v:11-a-1, v:11-a-2, v:11-a-3, v:11-b-1, 

v:12-a-1, v:12-a-2, v:12-b-1, v:12-b-2, 

v:12-b-3, v:13-a-1, v:13-a-2, v:13-b-1, 

v:13-b-2, v:14-a-2, v:14-b-2, v:15-a-2, 

v:15-a-3, v:15-a-4, v:15-b-3, v:16-a-1, 

v:16-a-2, v:16-a-4, v:16-a-5, v:16-b-3, 

v:16-b-4, v:17-a-6, v:17-b-3, v:17-b-6, 

v:18-a-1, v:18-a-2, v:18-a-3, v:18-a-6, 

v:18-b-1, v:18-b-3, v:18-b-4, v:19-a-1, 

v:19-a-2, v:19-a-3, v:19-b-1, v:19-b-

3,v:19-b-4, v:19-b-5, v:20-a-3, v:20-b-1, 

v:21-a-1, v:21-b-1, v:21-b-2, v:22-a-1, 

v:22-a-2, v:22-b-2, v:23-a-5, v:23-b-2, 

v:23-b-2, v:23-b-4, v:25-b-2, v:25-b-3, 

v:26-a-2, v:26-a-5, v:26-b-2, v:26-b-3, 

v:26-b-6, v:26-b-7, v:27-a-3, v:27-a-4, 

v:27-a-5, v:27-b-1, v:27-b-2, v:27-b-3, 

v:27-b-5, v:27-b-7, v:28-a-2, v:28-a-3, 

v:28-a-5, v:28-b-1, v:28-b-2, v:28-b-3, 

v:28-b-4, v:28-b-8, v:29-a-2, v:29-a-4, 

v:29-a-5, v:29-b-1, v:30-a-1, v:30-a-2, 
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Mustafa 
 

v:30-a-5, v:30-a-7, v:30-b-1, v:30-b-4, 

v:30-b-5, v:30-b-6, v:31-a-1, v:31-a-2, 

v:31-a-3, v:31-a-5, v:31-b-1, v:31-b-2, 

v:31-b-3, v:31-b-4, v:31-b-7, v:32-a-3, 

v:32-a-5, v:32-a-6, v:32-a-7, v:32-b-2, 

v:32-b-4, v:32-b-5, v:32-b-7, v:33-a-2, 

v:33-a-3, v:33-a-4, v:33-a-5, v:33-b-4, 

v:33-b-4, v:34-a-1, v:34-a-4, v:34-a-5, 

v:34-b-2, v:34-b-5, v:34-b-6, v:35-a-1, 

v:35-a-2, v:35-a-5, v:35-a-6, v:35-a-7, 

v:35-b-2, v:35-b-3, v:35-b-4, v:35-b-6, 

v:36-a-2, v:36-a-4, v:37-b-1, v:39-a-1, 

v:39-a-2, v:39-b-1, v:40-a-1, v:42-a-2, 

v:43-a-1, v:46-a-1, v:46-a-2, v:46-b-2, 

v:46-b-3, v:47-a-2, v:47-a-3, v:47-a-4, 

v:47-a-5, v:47-a-6, v:47-a-7, v:47-b-1, 

v:47-b-2, v:47-b-4, v:48-a-1, v:48-a-2, 

v:48-a-5, v:48-b-1, v:48-b-2, v:48-b-3, 

v:48-b-4, v:48-b-5, v:49-a-1, v:49-a-2, 

v:49-a-5, v:49-b-4, v:50-a-2, v:50-b-3, 

v:51-b-1, v:51-b-2, v:52-a-2, v:52-a-3, 

v:52-a-4, v:52-b-2, v:52-b-3, v:52-b-3, 

v:53-a-2, v:53-a-3, v:53-b-2, v:53-b-3, 

v:54-a-1, v:54-a-3, v:54-b-1, v:54-b-2, 

v:55-a-1, v:56-a-1, v:56-a-3, v:57-a-2, 

v:57-b-1, v:57-b-2, v:57-b-3, v:57-b-4, 

v:58-a-2, v:59-a-2, v:60-b-1, v:61-b-2, 

v:62-a-1, 

 

Mutahhir 
 

v:57-b-2, 

Mübarek 
 

v:19-a-4, 

Mürsel 
 

v:4-b-2, v:14-a-2, v:26-a-4, v:48-a-5, 

Müslime 

 

v:27-a-6, 
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Mütehayyir 
 

v:1-a-1, v:6-a-3, v:16-a-4, v:16-a-5,  

v:16-b-1, v:16-b-2, v:17-a-1, v:17-a-3, 

v:17-b-1, v:17-b-4, v:22-a-1, v:25-b-3, 

 

Nasuh 

 

v:1-a-1, v:1-a-2, v:1-b-1, v:1-b-2, v:2-a-2,  

v:3-a-1, v:3-b-1, v:4-b-2, v:5-a-2, v:5-b-1,  

v:6-a-1, v:7-a-3, v:8-a-1, v:8-b-2, v:9-a-2,  

v:9-b-3, v:10-a-1, v:10-b-2, v:10-b-5, 

v:11-a-1, v:11-b-2, v:11-b-3, v:12-a-1, 

v:12-b-1, v:13-a-1, v:15-b-1, v:16-a-1, 

v:16-a-3, v:16-b-2, v:17-a-2, v:17-a-3, 

v:17-b-1, v:17-b-4, v:18-a-1, v:18-a-3, 

v:18-a-6, v:19-b-1, v:20-a-1, v:20-a-4, 

v:21-b-2, v:22-b-1, v:23-a-3, v:25-b-4, 

v:25-b-6, v:26-a-1, v:26-a-4, v:26-b-1, 

v:27-a-4, v:27-a-5, v:27-b-1, v:27-b-7, 

v:28-a-1, v:28-a-2, v:28-b-8, v:29-a-4, 

v:29-b-5, v:30-b-6, v:31-a-5, v:31-b-1, 

v:33-a-2, v:33-a-6, v:33-b-4, v:33-b-5, 

v:33-b-6, v:34-a-1, v:34-a-2, v:34-a-3, 

v:34-a-4, v:34-a-6, v:34-b-1, v:34-b-2, 

v:34-b-3, v:35-a-7, v:35-b-5, v:36-a-5, 

v:36-a-6, v:39-a-1, v:39-b-1, v:46-b-2, 

v:47-a-2, v:48-a-2, v:50-b-1, v:50-b-4, 

v:50-b-5, v:51-b-1, v:52-b-2, v:53-b-2, 

v:54-a-1, v:54-b-1, v:56-a-2, v:57-a-1, 

v:57-a-3, v:57-b-3, v:57-b-4, v:59-a-2, 

v:62-a-1, 
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Nazır 
 

v:22-b-1, 

Nebi 

 

v:5-b-2, v:8-b-1, v:8-b-2, v:11-a-2,  

v:11-b-2,v:12-a-1, v:12-a-2, v:13-a-2, 

v:16-a-1, v:25-b-1, v:27-a-4, v:27-a-5, 

v:30-a-7, v:33-b-1, v:33-b-4, v:34-a-4, 

v:34-b-6, v:36-a-2, v:39-a-1, v:39-a-2, 

v:47-a-2, v:53-a-3, v:56-a-2, v:57-b-4, 

 

Nezir 

 

v:1-a-1, v:23-a-2, v:28-a-1, 

Nihan ? 
 

v:17-b-6, 

Nur-ed-dîn 

 

v:20-a-1, v:22-b-1, v:34-b-3, 

Odlı (?) 
 

v:1-b-1,  

Oğul 
 

v:25-b-3, 

Oruc 
 

v:27-a-5, 
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Osman 
 

v:1-b-1, v:2-b-2, v:3-a-1, v:3-b-3,v:4-b-2,  

v:5-b-1, v:6-b-1, v:11-b-2, v:12-a-1, v:12-

b-1, v:13-a-2, v:17-b-4, v:23-a-2, v:25-b-

3, v:26-a-4, v:26-a-5, v:26-b-7, v:29-a-3, 

v:29-b-4, v:31-b-1, v:31-b-7, v:32-a-1, 

v:32-a-3, v:32-a-7, v:32-b-7, v:33-a-2, 

v:33-a-4, v:33-a-6, v:33-b-2, v:33-b-5, 

v:34-a-3, v:34-b-2, v:35-a-1, v:35-a-2, 

v:35-a-3, v:35-a-5, v:39-a-1, v:47-b-4, 

v:48-a-2, v:49-b-3, v:57-b-4, 

 

Ömer 
 

v:2-b-2, v:3-b-4, v:4-a-3, v:6-a-3, v:7-a-3,  

v:10-b-4, v:11-a-2, v:13-a-1, v:15-b-1, 

v:16-b-4, v:18-a-5, v:20-a-1, v:20-a-3, 

v:22-b-1, v:23-a-1, v:25-b-4, v:25-b-5, 

v:25-b-6, v:26-a-2, v:26-a-3, v:27-b-6, 

v:27-b-7, v:28-a-2, v:28-b-6, v:29-a-3, 

v:35-a-4, v:35-b-4, v:35-b-5, v:48-a-2, 

v:49-a-1, v:49-b-2, v:50-b-3, v:51-b-1, 

v:52-a-2, v:52-b-3, v:54-b-1, v:55-b-2, 

v:57-b-3, v:58-a-1, v:61-b-3, 

 

PaĢa 

 

v:36-a-6, 

Piri 
 

v:13-b-2, v:22-a-2, v:23-b-3, v:27-b-7, 

v:28-a-1, v:34-b-4, v:47-b-1, v:57-b-2, 

v:58-a-1, 
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Ramazan 

 

v:1-a-1,v:1-b-1, v:4-b-1,v:6-b-2, v:10-a-1, 

v:11-a-3, v:12-b-1, v:12-b-3, v:13-a-1, 

v:13-b-2, v:14-a-2, v:19-b-5, v:23-a-4, 

v:23-a-5, v:26-b-1, v:27-b-5, v:27-b-7, 

v:28-b-7, v:29-a-5, v:32-a-5, v:34-a-5, 

v:35-b-2, v:36-a-3, v:46-a-2, v:46-b-1, 

v:47-b-4, v:49-a-1, v:50-b-3, v:56-b-2, 

v:56-b-3, v:57-b-2, v:57-b-3, 

 

Receb 

 

v:25-b-3, v:32-a-1, v:33-a-3, v:47-b-4, 

Reis 

 

v:14-a-2, 

Resul 
 

v:2-b-2,  v:3-b-1,  v:8-b-1,  v:15-b-1,  

v:16-b-6, v:20-b-2,v:23-b-3, v:29-a-6, 

v:29-b-3, v:31-b-5, v:31-a-5, v:32-a-7, 

v:32-b-8, v:33-a-1, v:33-a-5, v:33-b-5, 

v:34-a-1, v:34-a-3, v:35-a-3, v:35-a-5, 

v:50-b-2, v:57-b-2, 

 

Rıza (?) 

 

v:1-b-1,  

Rüstem 

 

v:4-a-2, v:19-a-1, v:19-a-2, 

Sabancı 
 

v:32-a-4, 

Sabit 
 

v:55-b-2, 
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Safa 

 

v:8-b-1, v:9-a-1, v:34-a-4, v:34-b-6,  

v:51-b-2, v:57-a-3, v:57-b-2, 

Safiyye 
 

v:4-b-1,  

Salih 

 

v:11-a-3, v:23-a-2, v:27-b-1, v:28-b-2, 

v:28-b-4, 

Salman 

 

v:16-a-1, v:16-a-5, v:17-a-5, v:29-b-2, 

v:31-a-1, v:35-b-2, v:46-b-3, 

Sare 
 

v:14-b-1, v:46-b-2, 

Saru 

 

v:17-b-2, v:48-a-3, 

Satı 

 

v:26-a-3,  

Sebil  

 

v:3-a-1,  

SeferĢah 
 

v:57-a-1, 

Selatin 

 

v:17-a-6,  

Sendel 

 

v:10-a-2,  

Serhan ( ? 

Teraz)  

v:18-b-1, 
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SerhoĢ Ġmam 

 

v:23-a-4, v:26-b-7, v:47-a-3, v:51-b-1, 

v:61-b-2, 

 

Sevindik 
 

v:6-b-1, v:11-a-2, v:19-a-1, v:20-a-1, 

v:20-b-1, v:36-a-5, v:52-b-3, 

Seydî 
 

v:6-b-2, v:8-a-2, v:19-a-4, v:23-a-3,  

v:23-a-4,v:29-a-1, v:33-b-4, v:34-b-6, 

v:46-b-2, v:54-a-3, 

 

Seydi Ali 
 

v:6-b-2, v:7-a-1, v:7-a-2, v:13-a-4,  

v:13-b-2, v:14-a-3, v:15-a-2, v:16-b-3, 

v:17-a-5, v:20-a-1, v:27-b-2, v:28-a-3, 

v:28-b-8, v:34-a-4, v:51-b-1, v:54-a-3, 

 

Sinan 
 

v:3-a-1, v:5-a-2, v:5-b-1, v:6-a-2, v:6-a-3,  

v:6-b-2, v:8-a-1, v:9-b-1, v:9-b-2,v:9-b-3,  

v:10-a-1, v:10-a-2, v:10-b-4, v:14-b-2, 

v:15-b-1, v:16-a-1, v:18-a-1, v:20-b-1, 

v:27-b-5, v:30-a-2, v:30-b-1, v:32-a-5, 

v:34-a-3, v:34-b-6, v:46-b-2, v:48-a-3, 

v:49-a-1, v:56-a-1, v:57-a-3, v:61-b-1, 

 

Sofi 

 

v:57-b-4, 

Soğanyemez 
 

v:10-a-2, v:11-b-3, v:17-a-6, v:21-a-1, 

v:22-b-1, v:30-a-1, v:30-a-3, v:39-b-1, 

v:46-b-3, v:51-b-1, 
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Solak 

 

v:10-b-4, v:14-b-2, v:15-a-1, v:15-b-2, 

v:16-a-1, v:16-a-2, v:22-b-2, v:29-b-2, 

Söve 
 

v:54-a-3, 

Sudkı 
 

v:1-a-2,  

Süle 
 

v:10-b-6, v:11-a-3, v:19-b-4, 

Süleyman 
 

v:1-b-2, v:2-a-2, v:2-b-2, v:3-b-1,v:5-b-1,  

v:6-a-1, v:7-b-1, v:11-b-2, v:12-a-1,  

v:17-b-1, v:19-b-5, v:20-a-1, v:21-b-1, 

v:23-a-3, v:25-b-6, v:26-a-1, v:31-b-3, 

v:32-a-6, v:33-a-1, v:33-a-3, v:33-b-5, 

v:33-b-6, v:34-a-2, v:34-a-3, v:34-a-4, 

v:34-a-6, v:34-b-1, v:35-a-2, v:36-a-2, 

v:36-b-1, v:48-a-1, v:54-a-3, v:56-a-1, 

v:56-a-2, v:56-b-2, v:57-a-1, 

 

ġaban 
 

v:23-b-1, v:31-b-3, v:33-a-2, v:33-a-3, 

v:58-a-3, 

 

ġadi 
 

v:2-b-2, v:5-b-1, v:5-b-2, v:6-a-3,v:8-b-1,  

v:15-b-3, v:20-b-1, v:26-b-3, v:26-b-6, 

v:28-a-5, v:29-a-4, v:33-b-6, v:48-b-3, 

v:49-a-1, v:52-b-3, v:54-b-1, v:58-a-2, 
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ġah 
 

v:6-a-2, v:10-a-2, v:30-a-2, v:34-b-6, 

v:56-a-1, v:57-a-3, 

 

ġah Balı 

 

v:14-b-1, v:19-b-2, 

ġah Bülle 
 

v:11-b-2, v:12-a-1, v:39-a-1, 

ġahin 
 

v:5-a-2, v:6-b-2, v:20-a-4, 

ġahkulu 
 

v:8-a-1, v:8-b-1, v:12-a-1, v:12-a-2,  

v:39-a-2, 

ġahpaĢa 
 

v:5-b-1,  

ġeref 

 

v:16-a-4, 

ġemsi 

 

v:14-a-2, v:53-a-2, 

ġirin 

 

v:55-b-2, v:56-a-1, 

ġirin Arab 

 

v:6-b-1, v:11-b-2, v:12-a-1, v:23-a-4, 

v:28-b-7, v:34-b-4, v:51-b-1, v:61-b-3, 

 

ġirmerd 

 

v:11-b-2, v:17-b-5, v:19-a-4, v:25-b-4, 

v:26-b-4, 

ġuayb 

 

v:28-b-8, 
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ġuca‟ 

 

v:20-a-1,  

Tacali 

 

v:30-b-5, 

Tâc-ed-dîn 

 

v:34-b-1, v:62-b-1, 

Taif 
 

v:31-b-7, 

Talcı 
 

v:30-b-4, 

TaĢkın 

 

v:17-a-6, 

Tatar 
 

v:17-a-3, v:17-a-4, v:27-b-4, v:32-a-1, 

v:32-a-6, v:47-b-4, 

 

Tavud 

 

v:47-b-5, 

Tayı 

 

v:26-b-5, 

Tayyib 

 

v:25-b-6, 

TebraĢ 
 

v: 2-a-1,  

TengrivirmiĢ 
 

v:17-b-1,  
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Teraz? 
 

v:4-b-1, v:6-a-3, v:11-b-1, v:18-b-3,  

v:57-a-1, v:59-a-2, 

 

Teslime 

 

v:22-a-2, 

Tıfıl 

 

v:53-a-1, 

Timur 

 

v:6-b-2, v:9-a-2, v:18-b-2, v:29-a-2,  

v:31-a-1, v:51-b-2, v:57-a-3, 

 

Timurli 

 

v:13-a-2, v:22-a-3, v:55-a-1, 

TimurtaĢ 

 

v:9-b-2, v:17-b-3, v:26-b-3, 

Toğan 

 

v:16-a-4, v:17-a-1, 

Tok 

 

v:25-b-4, 

Tokmak 
 

v:54-a-1, 

Tufıl 
 

v:1-a-1, v:1-b-1, v:7-a-3, v:8-b-1,  

v:12-b-1,v:13-a-4, v:20-b-1, v:21-a-1, 

v:21-b-1, v:54-a-1, 

 

Tulhan 

 

v:20-a-1, 
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Turahan 

 

v:19-a-1, v:53-a-3, 

Turak-ed-dîn ? 
 

v:20-a-1, 

Turali 
 

v:8-b-2, v:9-a-1, v:32-b-7, v:33-b-5,  

v:47-a-2, v:57-a-3, v:57-b-2, 

 

Turan 
 

v:12-b-2, v:49-a-4, 

Turasan 
 

v:12-b-1, v:27-b-6, v:46-a-2, v:57-b-2, 

Turasi 
 

v:19-a-1, v:19-a-2, v:54-a-2, 

Turbalı 

 

v:4-a-1, v:4-a-3, v:10-b-3, v:32-b-8, 

TurbaĢa 

 

v:5-b-1,  

Turdcu ? 
 

v:30-a-5, 

Turganzade 

 

v:39-b-1, 

Turgud 
 

v:2-a-1, v:16-a-2, v:19-b-2, v:21-a-2, 

v:25-b-3, v:27-a-2, v:27-b-3, v:29-b-2, 

v:29-b-6, v:31-a-5, v:31-b-6, v:39-b-1, 

v:50-a-2, v:52-b-2, v:54-a-2, v:57-b-3, 

v:57-b-4, v:58-a-1, 
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Turhan 

 

v:28-a-5, 

Turhoca 

 

v:25-b-4, v:28-a-3, v:28-a-4, v:32-b-4,  

v:32-b-5, v:33-a-1, 

 

TurmiĢ 

 

v:21-b-2, v:28-b-6, v:46-b-1, v:57-a-3, 

TurmuĢ 

 

v:2-a-1, v:27-b-3, v:32-b-7, 

Tursan (?) 

 

v:29-a-3, 

Tursin 

 

v:50-b-1, 

Tursun 

 

v:6-b-2, v:25-b-3, 

Tursuni 

 

v:29-b-3, v:34-b-4, 

Tursunça 
 

v:18-b-2, 

Turu 
 

v:31-a-1, 

TuĢ 

 

v:48-b-1, v:52-b-3, v:54-b-1, v:54-b-2, 

v:58-a-2, 

 

Tuzcu Kara 

 

v:35-b-5, 
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Umur 

 

v:4-b-2, v:5-b-2, v:12-b-1, v:27-a-4,  

v:36-a-1, v:39-a-1, 

 

Uruz 
 

v:33-a-5, 

Üveys 

 

v:26-a-2, v:34-b-4, 

Veled 

 

v:19-a-5, v:47-a-4, 

Veli 
 

v:1-b-2, v:2-a-2, v:2-b-2, v:10-a-1,  

v:11-b-3,v:13-b-2, v:16-a-4, v:17-a-2, 

v:18-a-3, v:18-b-1, v:19-a-3, v:22-a-3, 

v:23-b-4, v:27-b-6, v:33-a-4, v:33-b-5, 

v:35-b-1, v:36-a-2, v:46-a-1, v:47-a-2, 

v:47-a-3, v:47-a-4, v:48-a-4, v:50-a-2, 

v:51-b-1,v:54-b-2, v:58-a-2, 

 

Veliyy-üd din 

 

v:3-b-1, v:35-a-2, 



 

376 
 

Veysi 
 

v:4-a-1,v:4-a-3,v:7-a-3, v:9-a-1, v:10-a-1, 

v:12-b-2, v:14-a-3, v:14-b-1, v:16-a-4, 

v:16-a-5, v:16-b-5, v:17-a-3, v:19-a-1, 

v:19-a-3, v:19-b-2, v:19-b-5, v:22-a-1, 

v:22-a-2, v:26-b-1, v:26-b-3, v:28-b-5, 

v:29-a-2, v:29-a-3, v:32-b-5, v:33-a-4, 

v:35-a-7, v:46-b-2, v:47-a-2, v:47-b-2, 

v:49-a-2, v:49-b-3, v:51-b-1, v:52-b-3, 

v:57-a-3, 

 

YahĢi 

 

v:19-b-1, 

Yahya 
 

v:6-a-3, v:11-b-1, v:28-b-5, v:29-b-3, 

v:48-a-2, v:48-b-3, v:48-b-4, v:48-b-5, 

v:49-b-2, v:50-a-4, 

Ya‟kub 
 

v:2-b-2,v:4-b-2,v:6-a-3,v:10-a-2,v:10-b-2, 

v:10-b-4, v:12-b-1, v:13-a-1, v:13-b-2, 

v:16-b-1, v:17-a-1, v:17-a-6, v:19-b-1, 

v:20-a-2, v:20-b-1, v:22-a-2, v:23-a-1, 

v:26-b-2, v:28-a-5, v:29-a-2, v:34-a-6, 

v:35-b-4, v:48-b-3, v:49-a-1, v:50-a-2,  

v:52-b-3, v:53-b-3, v:55-a-1, v:57-a-1, 

v:59-a-2, 

 

Yevan ? 

 

v:26-b-1, v:26-b-5, 

Yivaz ? 

 

v:49-a-3, 
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Yolgı ? 

 

v:14-b-1, 

Yunus 

 

v:4-b-2, v:10-a-1, v:16-a-5, v:16-b-1, 

v:16-b-5, v:19-b-5, v:20-a-1, v:22-a-2, 

v:22-b-1, v:27-b-5, v:28-a-5, v:29-a-5, 

v:29-a-6, v:34-a-6, v:34-b-3, v:35-b-1, 

v:36-a-1, v:36-a-2, v:39-a-1, v:47-a-7, 

v:49-a-4, v:49-a-5, v:50-a-4, 
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Yusuf 
 

v:1-a-1, v:1-a-3, v:1-b-2, v:2-a-1, v:2-a-2,  

v:2-b-2, v:3-a-1, v:4-a-2, v:5-b-1, v:5-b-2,  

v:6-b-1, v:7-a-2, v:7-a-3, v:7-b-2, v:8-a-1,  

v:8-a-2, v:8-b-1, v:8-b-2, v:8-b-2, v:9-a-1,  

v:9-b-1, v:9-b-3, v:10-a-1, v:10-a-2,  

v:11-a-1, v:11-a-2, v:11-b-1, v:11-b-2, 

v:11-b-3, v:12-a-1, v:12-a-1, v:12-b-2, 

v:12-b-3, v:13-a-1, v:13-a-3, v:13-a-4, 

v:13-b-1, v:13-b-2, v:13-b-3, v:14-a-3, 

v:14-b-2, v:15-a-2, v:15-a-3, v:15-b-1, 

v:15-b-2, v:16-a-1, v:16-a-5, v:16-b-1, 

v:16-b-3, v:16-b-5, v:17-a-4, v:18-a-3, 

v:18-a-4, v:18-a-5, v:19-a-1, v:19-a-2, 

v:19-a-5, v:19-b-1, v:19-b-2, v:20-a-2, 

v:20-a-3, v:20-a-4, v:20-b-1, v:20-b-2, 

v:21-a-1, v:21-a-2, v:22-a-1, v:22-b-1, 

v:22-b-2, v:23-a-2, v:23-a-3, v:23-a-4, 

v:23-a-5, v:23-b-2, v:23-b-3, v:23-b-4, 

v:25-b-1, v:25-b-6, v:26-a-5, v:26-a-6, 

v:26-b-1, v:26-b-4, v:27-a-3, v:27-a-7, 

v:27-b-1, v:27-b-3, v:27-b-5, v:27-b-7, 

v:28-a-1, v:28-a-3, v:28-a-4, v:28-a-5, 

v:28-b-1, v:28-b-5, v:28-b-6, v:28-b-8, 

v:29-a-2, v:29-a-3, v:29-a-4, v:29-a-5, 

v:29-b-1, v:29-b-2, v:29-b-3, v:29-b-4, 

v:29-b-5, v:29-b-6, v:29-b-6, v:30-a-3, 

v:30-a-6, v:30-b-1, v:30-b-3, v:31-a-1, 

v:31-a-3, v:31-a-4, v:31-b-3, v:31-b-4, 

v:32-a-2, v:32-a-3, v:32-a-4, v:32-a-5, 

v:32-b-2, v:32-b-6, v:32-b-8, v:33-a-4, 

v:33-a-6, v:33-b-4, v:33-b-5, v:34-a-1, 

v:34-a-2, v:34-a-5, v:34-b-1, v:34-b-3, 

v:34-b-4, v:34-b-5, v:35-a-2, v:35-a-4, 

v:35-a-7, v:35-b-2, v:35-b-3, v:35-b-4, 

v:35-b-6, v:36-a-2, v:36-a-6, v:39-a-2, 

v:39-b-1, v:40-a-1, v:43-a-1, v:44-a-1, 

v:46-b-1, v:46-b-2, v:47-a-2, v:47-a-6, 

v:47-b-1, v:47-b-2, v:47-b-3, v:47-b-4, 

v:47-b-5, v:48-a-4, v:48-a-5, v:48-b-1, 

v:48-b-3, v:48-b-4, v:48-b-5, v:49-a-2, 

v:49-a-3, v:49-a-4, v:49-b-2, v:49-b-3, 

v:50-a-3, v:50-a-4, v:50-b-4, v:51-b-2, 

v:52-a-3, v:52-b-3, v:53-a-1, v:53-a-2, 

v:53-b-3, v:54-a-2, v:54-a-3, v:54-b-1, 

v:54-b-2, v:55-a-1, v:56-a-3, v:56-b-2, 

v:57-a-3, v:57-b-2, v:57-b-3, v:57-b-4, 

v:59-a-2, v:61-b-1, v:61-b-2, v:61-b-2, 

v:61-b-2, v:61-b-3, v:62-a-1, v:62-b-1, 
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Yusufhan 

 

v:15-b-2, v:28-a-4, v:49-b-4, 

Zekeriya 

 

v:32-a-6, v:36-a-2, 

Zeyneb 

 

v:37-a-1, 

Zeynel 

 

v:19-a-2, v:43-b-1, 

Zeyn-ül-âbidîn 

 

v:9-a-1,  

Zü-n-nûn 
 

v:2-b-2, v:3-a-1, v:3-b-1, v:3-b-4,  

v:3-b-5, v:13-b-2, v:15-a-4, v:23-b-4, 
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6. 1177 NUMARALI EDREMĠT ġER’ĠYYE SĠCĠLĠ 

MESKUN YERLER ĠNDEKSĠ 

 

 

Yer Ġsmi – 

Latin Harfler 
Ġskân türü Yer Ġsmi – Osmanlıca 

Belgede Geçtiği 

Yerler 

Âdil Mahalle 

 

v:2-a-1, v:20-a-3, 

v:26-b-1,v:29-b-5, 

v:30-a-2, v:52-b-2, 

v:61-b-2, 

Adilzâde Mahalle 
 

v:11-a-2, v:14-b-3,  

Ağacık Karye 

 

v:23-a-2, 

AkbaĢ Kaza 

 

v:36-a-6, 

Akbınar Mahalle 

 

v:3-a-1, v:16-a-1, 

v:19-b-3, v:30-a-3, 

v:31-b-6, 

Akçabörklü Karye 

 

v:34-a-2, v:35-a-7, 

v:38-a-1, 

Akçein ?  

 

v:18-b-2, 

AkçeĢehir Nahiye 
 

v:19-b-1, 

Anadolu  
 

v:42-b-1, v:43-b-1, 

v:45-b-1, v:59-b-1, 

Ata Karye 
 

v:59-b-1, 



 

381 
 

Athasan Karye 
 

v:12-a-1, v:19-a-1, 

v:26-b-7, v:36-b-2, 

v:39-a-1, 

Atmaca Mahalle 

 

v:30-a-6, 

Avcılar Yurd 

 

v:54-a-2, 

AvĢar Karye 

 

v:38-a-1, 

Ayasluh Kaza 

 

v:19-b-1, 

Ayazmend 
Nahiye / 

Kaza  

v:21-b-1, v:36-a-1, 

v:36-b-2, v:39-a-1, 

v:44-b-1, 

Aydın Liva 

 

v:30-a-4, v:44-a-1, 

Babayar Karye 

 

v:59-b-1, 

Bağçelü Karye 

 

v:20-a-4, v:21-b-1,  

Bahadınlu Karye 

 

v:21-b-1, v:31-a-5, 

v:53-b-3, 

Bahadırlu Karye 

 

v:47-a-2, 

Bahçe ? 
Mahalle 

(Kemer)  

v:16-a-4, v:34-b-3,  



 

382 
 

Balıkesir Kaza 

 

v:38-a-1, v:51-b-1, 

v:60-a-1, 

Balya Karye 

 

v:50-b-4, v:51-b-2, 

Bayındır Karye 

 

v:3-b-3, v:5-b-2,  

v:35-a-3, 

Behram Köy 

 

v:19-a-1, v:23-b-1, 

Beliler Karye 
 

v:10-b-6, v:28-a-5, 

v:28-b-6, 

Bergama Kaza 

 

v:6-b-2, v:26-b-1, 

v:30-a-6, v:37-b-2, 

v:39-a-1, v:42-b-1, 

v:45-a-1, 

Biga Kaza 

 

v:45-a-1, 

Bolu  

 

v:41-a-2, 

Borazlu Karye 
 

v:4-b-2, v:35-b-4, 

v:35-b-5, v:53-b-2, 

Bozören Karye 

 

v:39-a-1, 

Bölücek Karye 

 

v:15-a-4, v:17-b-3, 

v:22-a-3, 

v:23-b-4,  

Bulcal ağac  

 

v:6-a-1,  



 

383 
 

Bursa / Brusa Sancak 

 

v:45-a-1, v:61-b-1, 

v:61-b-2, 

Cabni Karye 

 

v:32-a-5,  

Câmi Mahalle 
 

v:27-a-6, v:30-b-5, 

v:36-a-1, v:47-a-5, 

Câmi-i Evsat Mahalle 

 

v:5-b-2, v:29-b-2, 

v:30-a-4, v:35-a-6, 

v:35-b-3, v:35-b-6, 

v:54-a-3, v:62-a-1, 

Câmi-i Kebir Mahalle 

 

v:18-b-2, v:30-a-1, 

v:35-b-3,v:35-b-6, 

v:49-a-2, 

Çamluca Karye 

 

v:1-b-1, v:14-a-2, 

v:18-a-3,v:48-a-1, 

v:48-a-2,  

Çan Kaza 

 

v:30-a-7, v:47-a-2, 

Çandarlu Karye 
 

v:44-a-1, 

Çeltükci Karye 

 

v:38-a-1, 

ÇeĢme  

 

v:55-a-2, 

Çıkrıkcı Karye 

 

v:32-a-2, v:32-a-3,  



 

384 
 

Çınarlu Karye 

 

v:32-b-7, 

Çit Karye 
 

v:57-a-1, 

Çoruk Karye 

 

v:3-a-1, v:3-b-2,  

v:31-a-2, 

Çuka Karye 

 

v:33-b-3, v:50-a-3, 

Çukurbağ Mahalle 

 

v:26-b-1, 

Delüler Karye 

 

v:38-a-1, 

Dere Karye 

 

v:27-b-5, 

Dere-i kebir Karye 

 

v:14-b-1, v:39-a-1, 

v:55-b-2, v:56-a-2, 

v:56-a-3, 

Dere-i sagir Karye 

 

v:10-b-3, 

Derecik Karye 
 

v:19-b-4, v:51-b-1, 

Derelü Karye 
 

v:6-b-2, v:7-a-1,  

v:34-b-2, v:47-a-2, 

v:59-b-1, 

Dereviran Karye 
 

v:33-a-6, v:33-b-4, 



 

385 
 

Diğin Kaza 
 

v:56-a-2, 

Direbozan Karye 
 

v:19-b-1, 

Diyarbekir  

 

v:41-b-1, 

Eder Mahzen 
 

v:61-b-3, 

Edirne  
 

v:25-a-1, v:37-a-1, 

v:37-b-2, v:38-b-1, 

v:40-a-1, v:40-a-2, 

v:41-a-1, v:42-a-2, 

v:42-b-1,v:43-b-1, 

v:44-a-1, v:44-b-1, 

v:45-a-1, v:45-b-1, 

v:51-a-1,v:55-a-2, 

v:55-b-1, v:58-b-1, 

v:59-a-1, v:61-a-1, 



 

386 
 

Edremid 
Kaza / 

Nahiye  

v:1-a-3, v:1-b-2,  

v:3-a-1, v:6-a-3,  

v:7-b-1, v:7-b-2,  

v:8-a-1, v:8-b-1,  

v:9-a-2, v:9-b-1,  

v:9-b-2, v:9-b-3, 

v:11-a-2, v:11-b-1, 

v:12-a-2, v:14-a-1, 

v:14-b-2, v:15-b-1, 

v:18-a-3, v:20-b-1, 

v:21-a-1, v:36-b-1, 

v:36-b-2, v:37-a-1, 

v:37-b-1, v:39-a-1, 

v:39-b-1, v:39-b-2, 

v:40-a-1, v:40-a-2, 

v:42-a-2, v:43-a-1, 

v:44-a-1,v:44-b-1, 

v:46-a-1, v:46-b-2, 

v:51-a-2, v:56-a-2, 

v:59-a-2, v:59-b-1, 

v:61-a-1, v:61-b-1, 

v:62-a-1, 

Elekce Karye 

 

v:38-a-1, 

Eminler Karye 

 

v:10-b-6,  

Engüri Kaza 

 

v:13-b-3,  

EĢek viranı Karye 

 

v:28-a-5, v:34-a-5,  

Etmekci Dere 
 

v:54-a-2, 

Eymür Karye 
 

v:33-b-4, v:34-b-6,  



 

387 
 

Eyüb Karye 

 

v:28-b-5, 

Eyüb Sofi Karye 
 

v:33-a-4, 

Eyücek Karye 

 

v:14-a-2, v:53-a-2,  

Fener Kaza 
 

v:21-b-2, 

Fesen Karye 

 

v:14-a-2,  

Fesleke Nahiye 

 

v:47-a-4, 

Feys Karye 

 

v:22-b-1, 

Frenk Karye 
 

v:32-a-6, v:48-b-3, 

v:48-b-4, v:48-b-5,   

Gediz Kaza 
 

v:45-a-1, 

Gelibolu  

 

v:28-a-1, v:51-a-1, 

Gurme Köy 
 

v:46-b-1, 

Göğez (?) Çay 

 

v:6-b-2,  

Gök (?) Karye 

 

v:27-b-3, 



 

388 
 

Gönen Kaza 

 

v:45-a-1, 

Göynük Kaza 
 

v:41-a-2, 

Gülcehisar Kaza 

 

v:27-b-4, 

Gündüz oğlu  

nd. Sarnıc 
Karye 

 

v:44-a-1, 

Güre Karye 

 

v:3-b-1, v:11-b-1, 

v:33-a-5,v:35-a-4, 

v:57-b-2, 

Güre deresi Karye 
 

v:54-a-1, 

Hacı Ali Karye 
 

v:2-a-2, v:36-a-2, 

v:36-a-3, v:49-a-1, 

v:49-a-4, v:57-a-2, 

v:62-b-1, 

Hacı Murad Karye 
 

v:8-a-1,  

Hacı Musa 
Mahalle 

(Kemer) 
 

v:4-a-2,  

Hacı Tuğrul Mahalle 
 

v:15-a-1, v:30-a-5, 

v:30-a-8, v:35-a-6, 

v:35-b-3, v:36-a-1, 

v:46-a-2, 

Halidler Karye 
 

v:33-a-3, 



 

389 
 

Hamidlü 
Karye 

(Fener)  

v:21-b-2, 

Hamza Fakı Karye 

 

v:20-a-1,  

Hanaylu Karye 

 

v:32-b-8, v:33-a-1, 

Havran-ı kebîr Karye 

 

v:4-b-1, v:35-a-7, 

v:48-b-1, v:49-a-3, 

v:49-b-3, v:50-b-3, 

Hayyatlar Karye 
 

v:59-b-1, 

Hekimzâde Mahalle 
 

v:10-b-2, v:36-a-6, 

Hicaz  

 

v:52-b-3, v:58-a-2, 

Hisar Karye 

 

v:32-b-3, 

HoĢ-kadem Mezraa 

 

v:2-b-2, v:3-a-1,  

v:3-b-5,  

Hüdâvendigâr  
 

v:10-b-5, v:23-b-1, 

Ġbrahimce Karye 

 

v:3-b-1,  

Ġçbeği Köy 

 

v:19-b-1,  

Ġnebeğ  

 

v:46-b-3, 



 

390 
 

Ġnöni Karye 

 

v:11-b-1, v:43-a-1, 

Ġstanbul  
 

v:44-b-1, 

Ġzmir  
 

v:55-a-2, 

Ġzz-üd-dîn Karye 

 

v:8-b-1, v:39-a-2, 

Kabasakal  

 

v:34-b-1, 

Kadı Karye 
 

v:5-a-2, v:11-b-1, 

v:17-a-6, v:30-b-2, 

v:30-b-3, v:34-b-4, 

v:44-a-1, v:51-a-2, 

Kadı Celal Mahalle 

 

v:3-a-1, v:16-a-3, 

v:19-a-1,v:29-a-6, 

v:30-a-6, v:30-a-7, 

v:31-b-1, v:31-b-2, 

v:46-b-2, 

Kadı Ġlyas Mahalle 

 

v:29-a-3, 

Kalburcu Karye 

 

v:30-a-8, 

Kapucı Mahalle 

 

v:3-a-1, v:39-a-2, 

Karacahisar Karye 

 

v:23-a-1, v:33-b-1,  



 

391 
 

Karacalar Karye 

 

v:8-b-2, v:28-a-4, 

v:33-a-2, 

Karacaviran Karye 
 

v:38-a-1, 

Karaçalar Karye 

 

v:48-b-2, 

Kara Geyiklü Karye 
 

v:34-a-2, 

Karahisar 
Yaylak / 

Karye 
 

v:41-b-1, v:59-b-1, 

KarakaĢ  

 

v:34-a-4, 

Karalar Karye 

 

v:29-a-5, 

Karaman  

 

v:7-a-3,  

Karayelim Dere 
 

v:54-a-2, 



 

392 
 

Karesi Sancak, liva 

 

v:1-b-2, v:9-b-1,  

v:9-b-2, v:9-b-3,  

v:11-b-1, v:12-a-1,  

v:14-a-1, v:21-a-2, 

v:35-b-4,v:36-b-1, 

v:36-b-2, v:37-b-1, 

v:38-a-1, v:38-b-1, 

v:39-b-1, v:40-b-1, 

v:41-a-1, v:41-a-2,  

v:41-b-1, v:43-a-1, 

v:43-b-1, v:44-a-1, 

v:45-a-1, v:45-b-1, 

v:46-a-1, v:46-b-2, 

v:55-a-2, v:61-a-1, 

Karga nd. Kargu Karye 

 

v:37-b-1, v:51-b-1, 

Kargalu Karye 
 

v:17-a-4,  

Karhaniyat  
 

v:55-a-2, 

Karlu Karye 
 

v:33-b-2,  

Kayseri Sancak 

 

v:36-b-2, v:58-b-1, 

v:59-a-1,v:60-b-1, 

Kaz dağı  

 

v:9-a-2, v:50-b-2, 

v:54-a-2, 



 

393 
 

Kemah Nahiye 
 

v:36-b-1, v:36-b-2, 

v:38-a-1, v:46-a-1, 

Kemer Karye 

 

v:4-a-2, v:16-a-4, 

v:16-a-5, v:16-b-1, 

v:16-b-2, v:16-b-4, 

v:16-b-5, v:17-a-1, 

v:17-a-2, v:18-b-1, 

v:39-b-2, v:47-a-5, 

v:53-b-2, v:59-a-2, 

v:61-b-3, v:62-a-1, 

Kepsud Kaza 

 

v:20-a-1, v:30-a-8, 

v:45-a-1, 

Kırbaki Edremid 

 

v:20-b-1, 

KırĢehir  

 

v:43-b-1, v:45-b-1, 

Kızıklu  

 

v:37-b-1, 

Kızıl Beğ Mahalle 

 

v:13-b-3,  

Kızılcatuzla Kaza 

 

v:37-a-2, v:45-a-1, 

Kızılköy Karye 
 

v:36-b-1, 

Kostantiniyye  

 

v:23-b-1, v:37-a-2, 

v:40-b-1, v:59-b-1, 



 

394 
 

Kozluca  Karye 

 

v:11-b-1, v:13-a-2, 

v:14-a-1,v:43-a-1, 

v:44-a-1, 

Köpek Karye 
 

v:48-a-5,  

Köylüce Karye 

 

v:34-b-1, v:54-a-3, 

Kuruçay Karye 
 

v:2-b-2, v:3-a-1,  

v:3-b-1, v:3-b-3,  

v:3-b-4, v:5-b-2,  

v:32-a-7, v:32-b-1, 

v:33-b-5,v:35-a-2, 

v:35-a-3, v:35-a-4, 

v:35-a-5, v:50-b-2, 

Kuzi / Yağrınca 

Ağac 

Karye / 

Balya  

v:51-b-2, 

Küçükkö

y 

Kary

e  

v:27-b-2, 

Kütahya Sancak 
 

v:14-a-1, v:36-b-1, 

v:37-b-1, v:39-a-2, 

v:41-b-1, v:46-a-1, 

Labseki Kasaba 

 

v:9-a-2,  

Manastır Karye 
 

v:9-a-2, v:13-b-2, 

v:23-a-3, v:23-b-3, 

v:54-a-2, 

Manavgad Kaza 

 

v:29-a-5, 



 

395 
 

Manisa  
 

v:42-b-1, v:60-b-1, 

Manyas Nahiye 

 

v:36-b-1, 

Mekke  

 

v:38-b-1, 

Mısır(el-Mısri)  

 

v:19-a-4,  

Midillü Kale 
 

v:30-a-3, v:38-a-1, 

v:40-a-2, 

Mihalic Kaza 
 

v:45-a-1, 

Mir Ali 
Mahalle / 

Tuzla  

v:50-b-5, 

Musa Fakı Karye 

 

v:18-b-2,  

Musratlu ? Karye 

 

v:19-a-2, 

Narlıderesi  

 

v:54-a-2, 

Ohri Sancak 
 

v:51-a-1, v:51-a-2, 

Okçu Mahmud 
Mahalle 

(Kemer) 
 

v:17-a-2, v:27-a-4, 

v:27-a-5,  

Olki Sancak 

 

v:38-a-1, 



 

396 
 

Oruç Gazi 
Mahalle / 

Balıkesir  

v:51-b-1, v:52-b-3, 

Oski Karye 
 

v:59-b-1, 

Ören Karye 
 

v:46-a-1, 

Örendi Kaza 
 

v:36-a-6, 

PaĢa Karye 
 

v:11-b-2,  

Pelidöni Karye 
 

v:48-a-4, 

Reda Karye 

 

v:38-a-1, 

Rum Vilayet 

 

v:21-b-2, v:38-a-1, 

Sadıklar Karye 

 

v:38-a-1, 

Saka Karye 
 

v:36-a-4, 

Sakarlar Karye 

 

v:20-a-1 

Sakız  

 

v:51-a-2, 

Sarnıc  

nd. Gündüz oğlu 
Karye 

 

v:32-b-6, v:43-a-1, 

Saruhanlu  

 

v:12-b-2,  



 

397 
 

Seki ili ? Kary 

 

v:38-a-1, 

Selanik Kaza 

 

v:6-a-1,  

Sepetci Karye 

 

v:17-a-3,  

Sındırgı Kaza 

 

v:8-b-1, v:39-a-1, 

v:39-a-2, 

Sofular Mahalle 

 

v:6-b-2,  

Soğanyemez Mahalle 
 

v:18-a-3, v:23-b-2, 

v:35-b-6, 

ġabcı Karye 
 

v:33-b-4, v:34-a-4, 

ġadi Mahalle 

 

v:18-a-2, 

ġehreküsti  
 

v:59-a-2, 

ġehr-i kebîr Karye 
 

v:22-a-1, v:33-b-6,  

ġeyhler Dere 

 

v:37-a-1, v:49-b-3, 

Tarhala Kaza 

 

v:39-a-1, 

TaĢcılar Karye 
 

v:18-a-3, 

TaĢ ili Kaza 

 

v:45-a-1, 



 

398 
 

Taylu Karye 

 

v:27-a-1, v:27-b-2, 

Tebriz  
 

v:37-b-1, 

Tekelü  

 

v:3-a-1, v:20-b-1, 

Tekeviran Karye 

 

v:47-a-3, 

Tırhala Sancak 

 

v:21-b-2, v:27-b-7, 

v:45-a-1, 

Tuğrul Mahalle 
 

v:21-a-1, v:35-b-5, 

Turahan Mahalle 

 

v:35-b-3, v:39-a-2, 

Turahan Beğ Mahalle 

 

v:16-a-2, v:21-b-1, 

v:62-a-1, 

Turğan ? Karye 
 

v:17-b-5,  

Turnacı Karye 

 

v:18-a-4, 

Tursuni Beğ Karye 

 

v:17-a-4, v:17-b-1, 

v:17-b-2, v:17-b-4, 

Tuzcu Kara  
 

v:30-a-1, 

Tuzcu Murad Mahalle 
 

v:2-a-1, v:29-b-6, 



 

399 
 

Tuzla Kaza 
 

v:6-b-2, v:12-b-3, 

v:18-b-2, v:19-a-1, 

v:19-a-2, v:50-b-4, 

v:50-b-5, v:57-a-3, 

Tuzluca Kaza 
 

v:18-b-2, 

Ucbeği Karye 
 

v:3-a-1, v:7-a-1, v:19-

b-4, v:47-a-6, 

Vakıf Karye 
 

v:11-b-1,  

Vukuf Karye 

 

v:20-a-4, v:31-b-7, 

Viran Karye 

 

v:31-a-4, 

Yağrınca Ağac / 

Kuzi 

Karye / 

Balya 
 

v:51-b-2, 

Yanyalu Karye 

 

v:38-a-1, 

Yaycılar Karye 
 

v:19-b-2, 

Yörme Bölücek Karye 
 

v:38-a-1, 

Yukaru Pazar  
 

v:11-a-1,  

Yumruklu Karye 

 

v:32-b-5, 



 

400 
 

Yunus 
Mahalle 

(Kemer)  

v:17-a-1,  

Zekeriyya Mahalle 

 

v:30-b-6, 

Zeytunli - 

Zeytunlu 
Karye 

 

 

v:11-b-1, v:18-a-5, 

v:25-b-2, 

v:29-b-4, v:43-a-1, 

v:44-a-1, v:49-b-4, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

401 
 

7. 1177 NUMARALI EDREMĠT ġER’ĠYYE SĠCĠLĠ ĠDARĠ 

GÖREVLĠLER VE MESLEKLER ĠNDEKSĠ 

 

 

Ġdari 

görevliler ve 

Meslekler – 

Latin 

Harfler 

Günümüz 

karĢılığı 

Ġdari görevliler ve 

Meslekler – Osmanlıca 

Belgede Geçtiği 

Yerler 

Ahur 

kethüdası 
 

 

v:18-b-4,  

Alay beği  

 

v:24-a-1, v:37-b-1, 

v:41-a-1, v:43-b-1, 

v:45-b-1, 

Amil 

Mütesellim, 
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8. SONUÇ 

 

 

Tezimizin konusu olan 1177 no‟lu Edremit ġer‟iyye Sicili (H.921, M.1515-

16), Edremit‟e ait bilinen en eski Ģer‟iyye sicilidir. Edremit‟e ait diğer ilk dönem 

sicillerin tarnskripsiyonu yapılmamıĢ olmakla birlikte, 16. yüzyıl Edremit kazasıyla 

ilgili olarak kapsamlı bir çalıĢma olarak yapılmıĢ bir doktora tezi bulunmaktadır.
103

 

ÇalıĢmamızda trankripsiyon haricinde, isimler, yer adları ve meslekler 

indekslerini hazırladık. Ġndeks çalıĢması yaptığımızda; Osmanlı ailesinden Sultan 

Selim Han, Sultan Korkud, Sultan Murad, Gazi Hüdavendigâr ve Süleyman ġâh‟ın 

isimlerinin sicilimizde geçtiğini gördük. Sicilimizde en çok kullanılan isimler ise 

Ģunlardır; Mehmed; 243 kez, Mustafa; 232 kez, Yusuf; 197 kez, Abdullah; 182 kez, 

Hamza; 182 kez, Ali; 171 kez, Ġlyas; 149 kez, Hasan; 130 kez, Ahmed; 122 kez. Bu 

durum 16. yüzyılın ilk yarısında Edremit‟in demografik yapı itibariyle Müslüman 

yoğunluklu bir yerleĢim olduğunu göstermektedir. 

Yer adları ile ilgili indeks çalıĢması sonucunda, Edremit‟te XVI. yüzyılın 

baĢlarında var olan mahalle isimlerini 1530 ve 1573 tahrirleriyle 

karĢılaĢtırdık;KarĢılaĢtırma sonucunda Kapucı Mahallesi(v:3-a-1, v:39-a-2), ġadi 

Mahallesi(v:18-a-2) ve Zekeriyya(v:30-b-6) Mahallerininsicilimizde ismi geçmekle 

birlikte 1530 ve 1573 tahrirlerinde bu mahallelerin isimlerinin bulunmadığını 

görmekteyiz. Bu 3(üç) mahallenin 1530 yılından itibaren kaybolduğunu, bunların 

yanında ise KapıcıbaĢı Mahallesi‟nin sicilimizde ismi geçmemekle birlikte 1530 ve 

1573 tahrirlerinde bu mahallenin isminin geçtiğini görmekteyiz. Sicilimizde ismi 

geçen Kapucı Mahallesi‟nin isminin 1530 ve 1573 tahrirlerinde değiĢime uğrayarak 

KapıcıbaĢı Mahallesi olduğunu düĢünmekteyiz. 

 Meslek indeksi çalıĢması sonucunda, Edremit‟te XVI. yüzyılın baĢlarında var 

olduğunu gördüğümüz belli baĢlı meslekler Ģunlardır; Babuccı(Ayakkabıcı), 

Bâzergân, Bıçkucı, Biryancı(Edremit‟e özgü kuzudan yapılan bir yemek), Bîzci, 

Boyacı, Bozacı, Börekci, Burgıcı, Bükcü(Bük: Yem, Lokma. “Yeni Tarama Sözlüğü, 

s. 42”), ÇaĢtacı, Çeltükci, ÇeĢnici, Çilingir, Çopan, Derzi, Demürci, Dükkândar, 

                                                           

103  Yılmaz, Fikret, XVI. Yüzyılda Edremit Kazası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir 1995 
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Esirci, Eskici, Etmekci(Ekmekçi), Haddâd(Demirci), Hallâc(Pamuk, yatak, yorgan 

atan kimse.), Hayyât(Terzi), Helvacı, Kalafatcı, Karcı, Kasab, Keresteci, Kılıccı, 

Köfteci, Kuyumcu, Madenci, Minkar, Ne‟al(Nalbant), Neccâr(Marangoz), Ortakcı, 

Okçu, Pâlân-dûz(semer dikici, semerci), Sabuncu, Sarrâc , Sarraf , Sayyad(Avcı), 

Sığırtmac(Sığır çobanı), SimkeĢger, Tabak, Tabbâh(AĢçı), Tacir, Tarakçı, Tuzcı, 

Üsteker(Yapıcı, usta. “TDK Derleme Sözlüğü-XI, U-Z, s: 4075.), Yasakcı, 

Yavacı(Sahipsiz, yitik, başıboş gezen hayvan emanetçisi.), Bu meslekler bize 

Edremit‟in ekonomik yapısını ortaya koymaktadır. 

 Ayrıca Eski akçe yasağının nasıl uygulandığını, eski akçelerin yeni akçelerle 

nasıl değiĢtirildiğini, değiĢtirmeyenlere ne gibi muamelelerde bulunulduğunu 

sicilimizi incelediğimizde ayrıntılı olarak görebilmekteyiz(v: 45-a). 

Sicilimiz dönem olarak Sultan Selim Han‟ın Safevi seferine çıktığı döneme 

ait olduğu için içerdiği bilgi ve belgeler itibariyle önemli bir değere sahiptir. Safevi 

seferi(Çaldıran) esnasında ordunun iâĢesi için gerekli yiyeceğin, barut ve diğer harp 

mühimmatının hazırlanması, iâĢe maddelerine ait bedellerin muhasebesi, menzil 

iĢleri, sefere gitmeyenlerin haklarından gelinmesi vb. iĢler ile ilgili detaylı bilgileri 

sicilimizden öğrenmekteyiz(v. 24a, v: 37-b-1, v: 40-b-1, v: 41-a-1, v: 43-b-1, v: 44-

b-1, v: 45-b-1, v: 46-a-1, v: 58-b-1, v: 59-a-1). Ayrıca, Karesi Sancağı beyine, 

Sancak kadılarına, iskele eminlerine gönderilen ve tüccar olsun esîrci olsun Arap 

olsun, Acem olsun, Türk olsun katiyetle hiçbir ferdin ticaret sebebiyle ya da Hacca 

gitmek sebebiyle de olsa hiçbir Ģekilde Acem ve Arap diyarına salıverilmemesi ile 

ilgili hüküm(v: 38-b-1) Safevi seferi esnasında alınan önlemlere güzel bir örnektir. 

Kazdağı‟nın bitki örtüsü, devletin yaptırdığı gemilerde ihtiyaç duyulan 

kereste açısından oldukça önemlidir. Osmanlı kadırga yapımında kullanmak için her 

yıl düzenli olarak Edremit‟ten kereste, zift ve katran istemektedir. Gemilerin ahĢap 

kısımlarının aralarındaki boĢluklar için dolgu maddesi olarak kullanılan ve suya karĢı 

dayanıklılığı artıran koruyucu bir madde olan ve çam ağaçlarından elde edilen zift ve 

katran, gemi yapımında önemli olan bir malzemedir. 

Sonuç olarak; Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine çevirdiğimiz 

sicilimiz, XVI. Yüzyıl Edremit‟i ve Osmanlı Devleti için ayrıntılı bilgilere bizleri 

ulaĢtırmasa da, iki yıllık olayları ihtiva eden sicilimiz, bahse konu dönemin idari, 

ekonomik, sosyal, kültürel, dini, demografik vb. yönlerine iliĢkin ip uçlarını bizlere 
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sunmaktadır. Sicilin üzerinde yapılacak daha ayrıntılı çalıĢmalar, Edremit‟in ve 

Osmanlının geçmiĢ dönemleri ile ilgili daha pekçok bilginin günümüze 

ulaĢtırılmasını sağlayacaktır. 
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