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ÖNSÖZ 
 

Şer’iyye sicilleri, tarih alanında araştırma yapacak olan araştırmacılar için çok önemli, 

objektif, birinci elden kaynaklar hükmündedir. Şer’iyye sicillleri, ait olduğu bölgeye dair 

önemli, tarihsel, sosyal ve ekonomik bilgileri içermektedir.  

 

 Kadı sicilleri, İslam devletlerinde resmi evrak düzenleme geleneğinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkmış, varlığını İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren korumuştur. Osmanlı hukuk 

sistemi de bu geleneğin bir devamı olarak şekillenmiş ve Osmanlı kadıları şer’i belge 

formlarının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır Şer’iyye sicillerine ait kayıtlara Osmanlı 

hukuk sisteminin başlangıcından beri rastlanmakta olup bu sicillerden günümüze ulaşan ilk 

örnekler,  Fatih dönemine aittir.  

  

Şer’iyye sicilleri ile ilgili günümüze kadar yüzlerce tez ve binlerce araştırma yapılmıştır 

fakat bu çalışmalar metinlerin transkripsiyon edilmesinden öte ciddi bir incelemeye ve 

sistematik bir yaklaşıma sahip değildir. Bu sebeple bu çalışmada metin transkripsiyonunun 

yanı sıra sistematik bir yaklaşım geliştirmeye çalışılmış ve metne dönük  bu yaklaşımla sicil 

kayıtları, metodolojik ve sistematik bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır.  

 

Bu çalışmada, Osmanlı mahkeme sicillerinin 20.y.y. başlarına ait bir örneği 

incelenmektedir. Halen Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde muhafaza edilen bu defter Şarkî 

Karahisar kadılığına ait olan 392 numaralı şer‘iyye sicili defteridir. Bu defter Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son dönemi ile Cumhuriyet’e geçiş sürecini içine alan 1915-24 tarihlerine 

ait hükümleri içermektedir. Söz konusu deftere ait 617 adet hüküm değerlendirmeye tabi 

tutularak ayrıştırılmış, konu ve tarih bazlı yeniden bir sınıflandırmaya tabii tutulmuştur. Her bir 

hüküm ayrı olarak ele alınıp veritabanına yüklenmiş, analiz edilebilir, karşılaştırılabilir hale 

getirilmiştir. İncelenen hükümler konularına göre tasnif edilerek, her bir hüküm tek tek 

seslendirilerek sisteme yüklenmiştir.  

 

Okuma aşamasından sonra, konu ve tarih bazlı analizler yapılabilmesi amacı ile 

değerlendirilmeler yapılmıştır. Hicri, Rumî ve Miladi takvimler arasında otomatik tarih 

hesaplamaları eklenerek hesaplanmış, 511.449 tarih kaydı, hesaplama ve veri girişi yöntemi ile 

veri tabanı programına eklenmiştir. Yer, mahalle, köy, ünvanlar ve isimler üzerinde çeştili 

indexler ortaya çıkarıldı. Çalışma sonucunda latinize edilmiş metin, tez sonuna eklenerek 



 
 

 

 

araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.  
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ÖZET 

 

 

TARİH KAYNAĞI OLARAK ŞARKÎ KARAHİSAR KADILIĞI 392 NUMARALI 

ŞER’İYYE SİCİL DEFTERİ NİN VERİ ANALİZİ YÖNTEMİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sami CEBECİ 

Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Enstitüsü 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bilgin AYDIN 

Şubat 2018, 395 Sayfa 

Şarkî Karahisar mahkemesine ait 392 numaralı defterin incelendiği bu çalışmada, 

belgelerin latinize edilmesinden öte, şer’iyye sicillerinin sistematik olarak ve bir veritabanı 

üzerinden mukâyeseli şekilde takip edilmesine olanak sağlayan bir yaklaşım geliştirmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada, 1915-1925 tarihleri arasına ait 617 adet sicil kaydı incelenmiş ve 

belgeler üzerinden çeşitli analizler yapılmıştır. Osmanlı hukuk sistemi ve Şer’iyye sicilleri 

hakkında genel bilgiler verilmiş, daha sonra Şarkî Karahisar tarihine nüfus yapısına kısaca 

değinilmiştir.  

Özellikle usûle dair bölümde, bu çalışmanın incelemesinde hazırlanan veri tabanı ve veri 

modelleme yöntemi üzerinde durulmuştur. Söz konusu veritabanı üzerinden istatistiksel 

analizler yapılarak, konularına göre hükümler ayrıştırılmış, kronolojik olarak 

detaylandırılmıştır. Yıllara göre dava sayıları, dava konuları, dava içerikleri ve önemli olaylara 

yer verilmiştir. Yine veritabanının sağlamış olduğu imkanlarla 392 numaralı sicilde yer alan; 

isim, unvan, yer isimleri indexlerine yer verilmiştir. Son bölüme, 392 numaralı defterde yer 

alan 617 adet hükmün tam metnine yer verilerek çalışma neticelendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Şer’iyye Sicillerinde incelemesinde usûl, 392 Numaralı Şarkî Karahisar 

Şer’iyye Sicili, Şebinkarahisar, Şarkî Karahisar’da Ekonomik Hayat, Sosyal Hayat, 

Şebinkarahisar’da Gayri Müslim Yaşam, Eytam Sandıkları, Şarkî Karahisar’da Vakıf, Veraset, 

Seferberlik, Şarkî Karahisar’da Şehitler, Yer isimleri, Kariyeler, Mahalleler, Demografik Yapı
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In this study, which is the study of the book No. 392 of the Şarkî Karahisâr court, an 

attempt has been made to develop an approach that allows the tracking of religious court 

records registers systematically and in a comparative manner through a database, rather than 

only latinizing the documents. In the study, 617 records of between 1915 and 1925 were 

examined and various analyses were made on the documents. General information about 

Ottoman legal system and Islamic Courts registry is given, then the history and the 

demograhpic structure of Şarkî Karahisar is mentioned briefly. 

Particularly in the section of methodology, we have focused on the database and data 

modeling method that we have prepared in this study. Statistical analyses are made on the 

relevant database and the provisions are broken down according to the subjects and 

chronologically detailed. According to years, the number of cases, litigation matters, litigation 

content and important events were included. Again, with the capability that the database 

provides, indexes of names, titles, place names are included. In the last part, 617 pieces of the 

statement in the book number 392 were included in the full text and the study was concluded. 

 

Key Words: Procedure in investigation of Islamic records, Islamic Court Record of 

Şarkî Karahisar number 392, Economic Life in Şarkî Karahisar, Social Life, Non-Muslim Life 

in Şebinkarahisar, Orphan Charity, Foundation, Inheritance, Mobilization, Martyrs, Place 

names, Villages, Neighborhood, Demographic Structure in Şarkî Karahisar. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Problem Tanımı 

 

 

Şer’iyye sicilleri alanında çalışma yapacak araştırmacıların öncelikli ihtiyaçlarından 

birisi; karşılaştırmalı olarak veri analizi yapabileceği, bilgiye çabuk ulaşabileceği, verimli 

araştırma yapabileceği araçların kullanılmasıdır. Bu çalışmada, 392 numaralı deftere ait 617 

adet sicil değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

 

Bu sicil kayıtları, 1915-25 yılları (Hicri 1333-1343) arasında mahkemeye yansıyan 

davalardan oluşmaktadır.  Çalışmada öncelikle  617 adet hüküm latinize edildi. Daha sonra bu 

hükümler sesli olarak kaydedilip veritabanına girildi. Bu aşamada ses kayıtlarını metne  

çeviren programlar da kullanılmaya çalışılmış fakat bilgisayar destekli sözlük programlarının 

yetersiz olması sebebi ile bu yöntem değerlendirmeye alınamamıştır.  

 

Bu aşamadan sonra taranmış olan Osmanlıca “pdf” formatındaki metin, hükümler 

bazında “pdf” metinden kesilerek tek tek veritabanına aktarılmıştır.  Böylece veritabanına 

yüklenen görüntü ve ses kayıtları yeni veri alanları oluşturularak sistematik olarak incelenebilir 

hale getirildi.  Bu süreçte her mahkeme kaydı için, konu ve tarih bilgileri sisteme girildi. 

Akabinde kaza, nahiye, mahalle ve köy isimleri tek tek kodlandı, yer, mahalle, ünvanlar ve 

isimler üzerinden ayrıca çeşitli indeksler oluşturuldu. İncelenen hükümler daha sonra 

konularına göre tasnif edildi. Tarihler gözden geçirilerek kullandığımız Hicri, Miladi ve Rûmi 

takvimlere göre otomatik tarih çevirme sistemleri programa entegre edildi.  
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1.2 Araştırmanın Amaç ve Kapsamı 

 

 

Kadılara ait sicil kayıtları, 15 y.y’dan başlayarak 1920’li yıllara kadar uzanan, Osmanlı 

toplumunun; ekonomik, dini, siyasi, mali, ailevi, sosyal pek çok yönüyle alakalı bilgileri içeren 

kaynaklardır. Osmanlı toplumunun sosyal ve iktisadî yaşamını tanımayı sağlayan söz konusu 

çalışma 392 No’lu Şarkîkarahisar Şer‘iyye Sicili’ni, oluşturduğumuz usûl kapsamında 

incelemiş, günümüz tarih anlayışı çerçevesinde analizler yapılmaya çalışılmıştır. Defter, h. 

1333-1343 yılları arasında Şarkî Karahisâr Mahkemesi’nce tutulmuş 617 hücceti ihtiva 

etmektedir. Söz konusu çalışma, Osmanlı Türkçesi ile kaydedilmiş mahkeme kayıtlarının bir 

latinize/transkript edilmesinden öte yeni bir yorumlama yöntemidir.  

Tezimiz giriş, altı bağımsız bölüm, sonuç, ekler ve bibliyografyadan oluşmaktadır. 

Birinci bölümde; giriş, problemin tanımı, araştırmadaki amaç, kapsam ve metod üzerinde 

durulmuştur.   

İkinci bölümde; Şarkî Karahisâr Sancağı’nın;  tarihi, sosyal, nüfus ve etnik yapısı 

hakkında genel bilgiler verilmiştir. Şarki Karahisâr’ın kozmopolit kültürü, Osmanlı Devleti 

hakimiyetinde olduğu dönemlere ait etnik ve nüfus yapısına dair çeşitli tablo ve bilgilere yer 

verilmiştir.  

Üçüncü bölümde, 392 numaralı Şarki Karahisâr sancağına ait defterin analizine 

geçilmiş, kullanılan veritabanı metodu, yöntemi, tarihsel ve sayısal analizlere yer verilmiştir.  

Veritabanı metodolojisi, big datanın sağladığı imkanlar doğrultusunda elde edilen bir çok 

tablo, liste ve karşılaştırma yöntemleri bu bölümde paylaşılmıştır.  

Dördüncü bölümde, veritabanı sistemin sağladığı imkanlarla, çeşitli indeks ve listelere 

yer verilmiştir. Kaza, köy, mahalle, isim indexleri, ünvanlar, meslekler, esnaflar, kamu 

görevlileri, gayri müslim vatandaşların yerleşim birimleri vb. tablo ve listeler bu bölümde 

işlenmiştir.  

Son bölümde ise, incelediğimiz 392 No’lu Şarkî Karahisâr Şer’iyye Sicili’nin 

transkripsiyon metni bulunmaktadır. Sonuç bölümünde ise, defterdeki bilgilerin genel bir 

değerlendirilmesi yapılmıştır.  
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1.3 Metod 

 

Çalışmada, Veritabanı programlarının sağlamış olduğu; karşılaştırma, ölçme, 

değerlendirme, bilgiye çabuk ulaşma gibi esnekliklerden istifade edilmiştir. Bu yöntem gerek 

tashihlerde gerekse konu, isim unvan ve içerik analizlerinde kolaylık sağlamıştır. Sistem, tüm 

şeri’yye sicilleri üzerinden kurgulandığında araştırmacılar için önemli kolaylıklar 

sağlayabilecektir. Kurumsal desteklerle birlikte, sesten yazıya çeviren sözlüklerin eklenmesi 

ve web tabanlı veritabanı uygulamaları ile araştırmacıların istifadesine sunulabilecektir.  

392 numaralı deftere ait her bir hüküm için, tanımlama bilgileri olarak ifade edilen; 

tarihi, sicilin numarası, sayfa ve hüküm numaraları yer isimleri, mahkeme, dava konusu, alt 

konu başlıkları, anahtar kelime girişleri, dava içeriğindeki isimler ve ünvanları, veraset ve 

tereke davalarına ait varis bilgileri, hisseleri, gibi bilgilerin veritabanına tanımlanması 

sağlanmıştır. 184 adet A3 sayfadan oluşan 617 adet hükümü, “pdf” dosyasından ayrıştırarak 

her bir hüküm için veritabanında bir kayıt oluşturulmuş, akabinde her bir hükümün okunup 

seslendirmesi gerçekleştirilerek, yazımda kolaylık ve pratiklik sağlanmıştır. 

 

Yukarıda ifade ettiğimiz yöntem, 392 numaralı defterden hareketle çalışmamızda 

işlenmiştir. Defter 1914 ve sonrası hükümleri ihtiva ettiğinden, Osmanlı Devleti’nin  son 

döneminde, kadıların yetkilerinin sınıralandırıldığından içerik çeşitliliği açısından tatmin edici 

bilgiler vermekten uzaktır.  

Hazırlık sürecinde, Ermeni ve Rumlara ait isimlerin çokca yer alması, birden fazla 

memur tarafından yazılmış olması, bazı sayfaların yıpranmış olması ve taramadan kaynaklı 

kalitesizlik, belge ve hüküm sayısının fazlalığı (184 adet A3) belgenin, en doğru şekilde 

okunmasında kısıt oluşturmamıştır.  

 

Latinize ederken, Med harfleri (elif ا ve vav و ve ye yerine (uzatma^) işâreti kullanılmış, 

ayın ve hemzeler tırnak işaretleri ile remz edilmiştir. Bin, binti, ibnete gibi tabirler 

kısaltılmadan aynen imla edilmiştir. Bazı fiiller kullanımdan kalktığı yada değiştiği için şuan 

kullandığımız dile çevrilmiştir. Örneğin idüğü, ettiği. itmişti etmişti gibi. Transkripsiyon 

bölümünde her üç takvim ve konu tansifi ayrıca belirtilmiştir. Özel isimlerin latin harfleri ile 

yazılmasında güncel dil bilgisi kurallarına riayet edilmiştir. Mehmed ve Ahmed gibi isimler 

günümüz Türkçesi yerine orijinal imla dikkate alınarak kodlanmıştır. Metinde okumada 

zorluğu çekilenler üç nokta ile (…) tereddüt edilenler (?) ile işaretlenmiştir. 
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2. ŞARKİ KARAHİSAR’IN SOSYAL VE İKTİSADİ DOKUSU  

2.1 Tarihi 

 

Günümüzde Şebinkarahisar olarak anılan Şarkî Karahisâr Sancağı, şer’iyye sicilleri 

alanında araştırma yapacaklar için çeşitli ve önemli bilgileri içermektedir. Şebinkarahisar, 

tarihî ve coğrafî hususiyetinin yanı sıra;  çok kültürlü ve dinli yapısı, zengin tarih ve kültür 

birikimine sahip olması dolayısı ile  çalışmaya değer olarak değerlendirilmektedir. “Ülkemizde 

ikisi Trakya’da biri Karahisarlı şeklinde olmak üzere otuzdan fazla yerde Karahisar adına 

rastlanmaktadır.” (Tuncel, 2001, s. 416) “Ancak, sebebini izah edemediğimiz hâdiselerden 

dolayı Şarkî Karahisâr bu çalışmalardan yıllarca uzak kalmış, bazı münferit çalışmaların 

konusu olmaktan öteye gidememiştir.” (Kuruca, 2006, s. 55), hali hazırda Giresun’un 

güneyinde Giresun’a bağlı bir ilçedir. 1923 yılında il olmuş, 1933 yılında Giresun vilayetine 

bağlanmıştır.  

Osmanlı öncesi tarihini, Roma İmparatoru Pompeius’a kadar götürmek mümkündür. 

Pontus Krallığı'nı ortadan kaldıran Roma Kumandanlarından Pompeius tarafından M.Ö. 63 

yılında Roma askeri kolonisi olarak kurulmuş ve uzun süre Colonia/Koloneia adıyla anılmıştır. 

Bu adın Ermenice biçimi Koğonya'dır. (Acun, 2010, s. 393) Şehrin Osmanlı dönemindeki 

adı Şarkî Karahisar'dır. Karahisar-ı Şarki şekli de kullanılmıştır. "Doğu Karahisar" anlamına 

gelir. Karahisar-ı Şarkî, Osmanlı Devleti idaresine girdikten sonra 1485 tarihinde yapılan (TD 

37) tahrir defterinde, “Nahiye-i Karahisar, nefs-i kasaba-i Kebfuniye hassa-i mirliva” olarak 

kaydedilmiştir. (Kıvrım, 2015, s. 14-15) 

Şebinkarahisar'ın merkezi olduğu idari birim 1485'te on dört nahiyeden meydana 

geliyordu (Emlak, Kösi, Alucra ve Tuzeri, Menteşe, Güdül, Gazevit, Gezender, Mindavel, 

Kovana, Serin, Menkufe, Eliği, Suşehri ve Akşehirabad . (Acun, 2010, s. 394) 

Şarkî Karahisar, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldığı 1478 yılından 1515 yılına 

kadar Amasya vilayetine bağlı kalmıştır. 1515 yılında Trabzon, Canik ve 

Şebinkarahisar Livaları birleştirilerek Erzincan iline bağlanmıştır. 1538 yılına 

kadar Erzincan vilayetine bağlı kalan Şebinkarahisar, daha sonra Erzincan'dan alınarak 

tekrar Amasya vilayetine bağlanmıştır. 1553 tarihine kadar Amasya vilayetine bağlı kalan 

Şebinkarahisar, 1553 tarihinde Amasya vilayetinden alınarak Erzurum'a 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Roma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pompey
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Earkikarahisar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karahisar-%C4%B1_%C5%9Earki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amasya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vilayet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Liva
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan_(il)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amasya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum
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bağlanmıştır. 1805 yılına kadar iki buçuk asır Erzurum'a bağlı kalan ilçe, 1865 tarihinde 

Erzurum'dan alınarak Trabzon'a bağlanmıştır. Aynı tarihte Giresun, Ordu ve Gölköy'de 

Şebinkarahisar Sancağına bağlanmıştır. Yeniden yapılan düzenlemede 1865 yılında 

Şebinkarahisar, Trabzon'dan alınarak Amasya ve Tokat Sancağı ile birlikte Sivas'a 

bağlanmıştır.  

2.2 Sosyal yapı 

 

Şarkî Karahisâr, Karadeniz’in kıyı kesimlerinin aksine İç Anadolu ve Doğu Anadolu 

köylerinde olduğu gibi birleşik köy sisteminin hakim olduğu bir yapıya sahiptir. 

Şebinkarahisar günümüzde büyük şehirlere göç vermesi ve gurbetçi halkının yazları dönüşü ile 

birlikte mevsimlik nüfus artışının yaşandığı bir ilçedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, 

Samsun gibi şehirlere ekseriyetle göç vermiştir.  

Şebinkarahisar, İç Anadolu Bölgesi özelliklerine ve sosyal düzenine sahiptir. Komşuluk 

ilişkilerinin yüksek düzeyde olması, ikili münasebette toplumsal değer ve normların geleneksel 

değerlerin özel önem taşıması, adli vakaların sayısını azaltmaktadır. İl merkezi ile arasında 

ulaşım sorunu bulunan Şebinkarahisar, beklenen ekonomik canlılığı kazanamamıştır. İlçenin 

41 bin 185 hektar ekilebilir tarım arazisi olmasına rağmen bunun ancak 21 bin hektarını 

kullanılabilmektedir. İlçe sınırları içinde yer alan Kılıçkaya Barajı balıkçılık ile ekonomik 

gelişmeye önemli katkıda bulunmaktadır. (Emecen & Şahin, 1991, s. 125) 

Şebinkarahisar doğal ve beşeri kaynaklar açısından önemli bir turizm potansiyeline 

sahip olmasına rağmen, bu potansiyel değerlendirilmemektedir. Şebinkarahisar yöresi genel 

olarak dağlık, yüksek ve ormanlık alanlardan meydana gelmektedir. İlçenin kuzeyinde yer 

alan yaylalar kuşağında yayla kültürünün bozulmamış motiflerini bulmak, 20 km. güneyde 

Kılıçkaya Baraj gölünde su sporları ve balıkçılık yapmak mümkündür. (Emecen & Şahin, 

1991, s. 125) 

2.3 Nüfus ve Etnik Yapı 

 

Osmanlı hakimiyeti öncesi Şarkî Karahisar Sancağı’nın nüfusu ve etnik yapısı hakkında 

sağlıklı bilgileri temin edilememiştir. Özellikle 16 y.y’dan sonra mufassal avarız ve tahrir 

defterleri üzerinden yapılan çalışmalarda nüfus ve etnik yapı ile ilgili çeşitli verilere 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1805
https://tr.wikipedia.org/wiki/Trabzon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Giresun
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ordu_(il)
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6lk%C3%B6y
https://tr.wikipedia.org/wiki/1865
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tokat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivas
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C3%A7_Anadolu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tar%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7kaya_Baraj%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yayla
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k
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ulaşabilmektedir. 16. yüzyılın ortalarına doğru Karahisar-ı Şarkî etnik ve dini gruplara göre 

yedi mahalleye ayrılmıştır. Bu mahallerden Bülbül ve Hacıhalim’de Müslüman nüfus 

yaşarken, Suva, Miyane, Güngörmez, Kilise ve Doka’da Hıristiyanlar oturmaktadır. (Acun, 

2010, s. 393) 

17. yüzyılda şehir merkezinde Müslümanlar dört mahallede (Taş, Bülbül, Orta ve 

Kızılca) yaşarlarken zimmîler, Bağ Mahallesi’nde (hanehâ-i zimmiyan-ı kasaba-ı m. ve 

sakinân-ı bağ) yaşamaktadırlar. Nitekim 16.yüzyılda mevcut olan Hacıhalil Mahallesi, bu 

dönemde bölündüğünü ve onun yerine Taş, Orta ve Kızılca mahalleleri ortaya çıktığı 

görülmektedir. 1642-43 yıllarında şehir merkezinde 351 Müslüman haneye karşılık 309 

Hıristiyan hane bulunmaktadır. (Öz & Acun, 2008) 

 

Tablo 1: Tahrir ve Avarız Defterlerine göre Karahisar-ı Şarkî şehir merkezinin tahmini 

Nüfusu müslim- gayri Müslim Nüfus oranları (Kıvrım, 2015, s. 15) 

 

Tarih Müslim Gayrimüslim Toplam nüfus 

Yıl Hane Bekar Toplam Oran Hane Bekar Toplam Oran Hanex5+Bekar  

1485 60 7 307 28,17% 151 28 783 71,83% 1.090 

1530 68 18 358 24,57% 213 34 1.099 75,43% 1.457 

1547 104 14 534 27,55% 265 79 1404 72,45% 1.938 

1569 234 35 1205 36,55% 394 122 2.092 63,45% 3.297 

1642 351 0 1755 53,18% 309 0 1.545 46,82% 3.300 

 

1485 tarihli ilk tespitlerde % 71 oranında gayri müslim nüfus ekseriyette iken 1642’den 

sonra Müslim nüfusun arttığı tespit edilmiştir. 1835-1844 yıllarında Karahisar-ı Şarkî 15 

mahalleye ayrılmıştır. Bülbül, Kızılca, Orta, Taş, Kale, Cami-i Müftü, Kavaklar, Kırkgöz, 

Kütküt, Norşin, Birağul ve Avutmuş mahallelerinde Müslim nüfus var iken Kilise, Cinan ve 

Rum mahallelerinde gayrimüslimler bulunmaktadır. Orta Mahallesi’nde Müslümanlarla 

gayrimüslimler beraber yaşamaktadır. Ayrıca bu mahallelerde 3.225 (%74,84) müslüman 

erkek ve 1.078 (%25,16) gayrimüslim erkek yaşamaktadır. Kazanın merkezinin toplam erkek 

nüfusu ise 4303’dür. (Kıvrım, 2015, s. 16) 

  

 

Tablo 2: 1060 ve 1064 numaralı Nüfus Defterlerine Göre Karahisar-ı Şarkî Kazası’nın 

Merkez Mahallelerinin Müslim-Gayrimüslim Nüfusu (Kıvrım, 2015, s. 16) 
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No Mahalle Adı 

Müslüman 

Nüfus 

Gayrimüslim  

Nüfus Toplam Oran 

1 Bülbül 476 0 476 11,06% 

2 Kızılca 399 0 399 9,27% 

3 Orta 307 295 602 13,99% 

4 Taş 346 0 346 8,04% 

5 Kale 129 0 129 3,00% 

6 Cami-i Müftü 333 0 333 7,74% 

7 Kavaklar 151 0 151 3,51% 

8 Kırkgöz 65 0 65 1,51% 

9 Kütküt 97 0 97 2,25% 

10 Norşin 176 0 176 4,09% 

11 Birağul 254 0 254 5,90% 

12 Avutmuş 492 0 492 11,43% 

13 Kilise - 368 368 8,55% 

14 Cinan - 366 366 8,51% 

15 Rum - 49 49 1,14% 

Toplam   3225 1078 4303   

 

Tablo 3: Cumhuriyet Dönemi için TÜİK’den alınan istatistiklere göre çeşitli 

tarihlerdeki nüfus verileri de aşağıda paylaşılmıştır.  

Yıl Şehir Kır Toplam 

1965 9.764 20.661 30.425 

1970 10.255 22.188 32.443 

1975 10.214 20.834 31.048 

1980 13.037 21.106 34.143 

1985 18.760 21.055 39.815 

1990 23.330 16.567 39.897 

2000 36.713 14.213 50.926 

2007 13.698 10.033 23.731 

2008 11.599 10.736 22.335 

2009 11.921 10.496 22.417 

2010 11.786 10.335 22.121 

2011 11.567 10.515 22.082 

2012 12.174 10.347 22.521 

2013 11.557 11.636 23.193 

2014 11.380 10.300 21.680 

2015 11.688 9.516 21.204 

2016 11.678 9.522 21.200 
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3. ŞARKÎ KARAHİSAR SANCAĞINA AİT 392 NUMARALI DEFTERİN 

ANALİZİ 

3.1 Şer’iyye Sicillerinin Etkin Analizi için Big Data Yöntemi 
 

Tarih alanındaki araştırmaların anlamlı sonuçlara ulaşması için, kaynakların nitelikli ve 

emek yoğun bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bu çalışmada, Miladî 1915 ile 1924 

(H.1333-1343) yıllarına ait hükümler big data yöntemi ile değerlendirilecektir.  

 

Veri tabanları (database) verilere kolaylıkla erişilmesini ve organize edilmesini sağlayan 

yapılardır. Veri tabanı yada veri tabanı programlama araçları, veriler ile ilgili işlemleri takip 

edilebilmesini ve toplu şekilde kategorik bir ayrım ve bilgi yönetimi sağlar. (Nergiz, Ercil 

Cağıltay, & Tokdemir, 2010, s. 2) 

 

Programlama konusunda işlevsel bir metod oluşturma çabasının ürünü olarak ortaya 

çıkan bu çalışma için kullanılan program, 392 numaralı sicil üzerinden pratik hale getirilmiştir. 

Araştırmacıların yada şehir tarihçiliği alanında çalışmak isteyenlerin destekleri ile program 

geliştirilip değiştirilebilecektir.  

 

Bu çalışmada, üç farklı giriş ekranı ve yetkilendirme yapıldı. Admin, program hakkında 

geliştirme yapma yetkisine sahip geliştirici; uzman, veri girişi yapan Osmanlıca okuma yazma 

yapabilen, database mantığına hakim, muhakeme ve veri değerlendirme, yönetme konularında 

yetkin kişiler için tasarlanmış ekranlardır. User olarak tanımladığımız, yine veri girişi 

yapmakla birlikte, sadece tanımlama bilgilerini giren ilk seviye kullanıcılara ait ekranların 

tasarlandığı bölümdür.  
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Aşağıda yetkilendirme ekran görüntüsü paylaşılmıştır.  

 

 
 

Kullanıcılar kendi yetki ve sorumluluklarına göre, tasarlanmış ekranlara, kullanıcı adı ve 

parolasına göre yönlendirilmektedir. 

 

Uzman Ana Sayfa Ekranı Veri giriş operatörleri haricindeki uzman yetkisindeki 

kullanıcıların erişim sağladığı ekrandır. Kayıt izleme, yer/bölge, tarih ekleme ve Rapor 

menülerinden oluşmaktadır.  

 

Uzman Ana Sayfası, ekran görüntüsü aşağıda paylaşılmıştır.  
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Uzman ana sayfasındaki, kayıt izleme menüsünde kayıtlar incelenip gerekirse 

değiştirilmekte ve tanımlamalar yapılabilmektedir. 

 

 

 
 

 

 

Veri Giriş ve Tanımlama sayfaları Aşağıdaki ekranda veri girişi yapan User 

kullanıcısına ait ekran görüntüsünü paylaşılmıştır.  
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Veri girişinde aşamalı ve kontrollü veri girişi yapılmasına olanak sağlanmıştır. 

Tanımlama safyası olarak tasarlanan bu ekran görüntüleri birkaç aşamadan oluşmuştur. “Veri 

Girişi” tıklanarak, kullanıcı onayına bağlı olarak yeni kayıt açılır. Yeni kayıtla ilgili 

tanımlamalar bu ekranda yapılır. Kullanıcı; sicil, sayfa numarası, hüküm numarası, gibi 

bilgilerin girilmesi için yönlendirilir. Tek tip ve standart veri girişi yapabilmesi amacı ile 

modern hukuk konuları sisteme entegre edilmiştir. Bu çalışmada şer’iyye mahkemesi konuları 

ve diğer günümüz mahkemeleri değelendirerek yüzlerce dava konusu tasnif edilmiş ve 

programa entegre edilmiştir. Bu tasnif sistemi, mevcut mahkeme konuları göz ardı edilmeden 

analiz çeşitliliği sağlanması amacı ile tasarlanmıştır.  

 

 

392 numaralı sicil defterde karşılaştığımız dava alt konulara aşağıdaki başlıklar halinde 

sisteme eklenmiştir.  

 

Alacak – Verecek Davası 

Asker Veraseti 

Başka Mahkemeye Sevk 

Davaya Katılmama Tebligat 

Emanet Mal  

Ermeni Yetimi Evlatlık  

Evlatlık 

Eytam 

Sandığı/Borç-Alacak-Verecek 

Davası 

Ferman  

Genel 

Haciz  

Kayıp/Vefat 

Kefalet Davası 

Mal Çalıntı- Hırsızlık  

Mal- Hayvan Davası 

Mehir - Mihir 

Nafaka 

Nikah 

Ramazan İlanı 

Şahit Dinleme  

Şahitlik 

Talak (Boşanma ) 

Temyiz  

Tereke  

Tezkere  

Toprak Davası  

Vakıf 

Vasi/Kayyumluk tayini 

Vekalet  

Veraset ( Miras ) 
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Tanımlama sayfasına ait ekran görüntüleri aşağıda paylaşılmıştır.  

 

 
 

Açılan yeni kayıtta sırayla “Sicil”, “Sayfa” ve “Numara” bilgileri girildikten sonra 

kontrollü olarak value listlerden ilgili mahkemeye göre konu ve alt konu girişleri 

yapılabilmektedir.  
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Seçilen mahkemeye göre konu alanından davanın konusu ve alt konuları seçilebilir.  

 

 
Seçilen konuya göre alt konu seçilir ve ileri butonuna tıklanarak bir sonraki sayfaya geçilir. 

 

Eyalet, Sancak, Nahiye ve Mahalle Köy isimleri Tablosu ve Dinamik Valulistler 

eklenerek programda Osmanlı coğrafyasında yer alan tüm yerleşim birimlerinin bilgileri 

sisteme aynı formatta girilmesine olanak sağlanmıştır.  
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Eyalet seçildikten sonra ilgili eyalete bağlı sancak otomatik olarak seçilebilmekte ve 

standart giriş sağlanmaktadır.  

 

 
 

 

Eyalet ve Sancak bilgi girişlerine bağlı olarak nahiye ve mahalle bilgileri de yine aynı 

şekilde sisteme girilebilmektedir.  

 

 



15 
 

 
 

Tarih çevirme sistemi, Hicri Takvim, Peygamberimiz’in Mekke'den Medine'ye 

hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim 

sistemidir. 

Hicri takvimlerde, miladi takvimlerde olduğu gibi artık yıllar mevcut olduğundan 30 

yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme meydana gelmektedir. Zilhicce ayının 30 yada 29 gün 

olması durumuna göre artık saatler güne dönüştürülmektedir. Hicri Takvim bazı yıllar 355, 

bazı yıllar 354 gün olarak işlem görmektedir. 

Bu çalışmada, yöntem geliştirme sürecinde 1318 ile 1349 yılları arasında, hicri yıla göre 

355 gün çeken yıllar incelenmiş, aşağıdaki tablo hesaplama yöntemi geliştirmek için özel 

olarak hazırlanmıştır. 355 gün olan yıllar ve tekrarlanma sıklığı aşağıdaki tablo örneğinden 

hareketle tüm hicri takvime uygulanmıştır.  

 

 
 

 

Takvimlerin tarihsel sürecindeki gelişmeler ve değişiklikler, sağlıklı bir algoritma 

üretilmesini engellemektedir. Artık yılların tam olarak tespit edilememesi ve gün hataları, 

sıhhatli bir tarih çevirmesine meydan vermemektedir. (Dağlı & Üçer, 1997, s. 4) Çalışmamızı 

farklı kılan en önemli unsurlardan birisi de takvimler arası otomatik hesaplama yapma 

kabiliyetidir.  

Takvimler arası hesaplamalar; Hicri, Miladi ve Rumî takvime göre otomatik olarak 

yapılabilmektedir. 511.499 kayıttan oluşan veritabanı, Yücel DAĞLI ve Cumhure ÜÇER 

hocalarımızın"Tarih Çevirme Kılavuzu” adlı eseri ile karşılaştırılarak test edilmiştir. Söz 

konusu kitabın beşinci cildi ile Türk Tarih Kurumu takvimi ve diğer takvim programları 

farklılıklar arz etmektedir. Bu çalışmamızda, “Tarih Değiştirme Kılavuzu”nu değil de diğer 

çalışmalarla, programımız eşleştirilmiştir.  
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Yeni bir tarihi eklenmek istendiğinde ilgili tablodan aşağıdaki ekran görüntüsü vasıtası 

ile yeni tarih girişleri eklenebilmektedir.  

 

 

Tanımlama alanında tarihi girişi  ise aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü ile hüküme ait 

tarih girişine izin verilmektedir. Hicri tarih gün, ay ve yıl olarak girilir. Yıl girildikten sonra 

Miladi ve Rumî tarih otomatik olarak hesaplanır.  

 

 

 

 

 

 

Sonraki ekrana gitmek için “İleri” butonuna tıklanır. 
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Aşağıdaki ekranda ilgili kayda ait orijinal hüküm görselleri ve okunan ses dosyaları 

eklenebilmektedir. “Varak ekle” butonuna tıklanarak ilgili görselleri eklenir. 

 

 

 
 

 

“Ses ekle” butonuna tıklanarak hükümlere ait seslendirmesi yapılmış, ses dosyaları 

eklenir. 
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Resim bölümündeki Büyüteç ikonuna tıklanarak, resimler açılabilmekte ve görseli 

üzerinden inceleme yapılabilmektedir. Pdf, JPG,TIFF ve değişik formatlarda dosyalarla 

çalışma imkanı sunulabilmektedir. 

 
 

 

Ses bölümündeki Büyüteç ikonuna tıklanarak ses dosyaları açılabilmektedir. Sesten 

yazıya çevirme programlarının Osmanlıca dil desteği ile birlikte uzmanların okuduğu belgeler 

orijinal olarak sisteme metin olarak dahil edilebilecektir.  Programa aracına Osmanlıca sözlük 

tanımlaması yapılması gerekmektedir.  
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Sonraki bölümde ilgili varakta konu olan kişilerin adları girilerek unvanları, yaşadıkları 

eyalet, sancak, nahiye ve köy/mahalleleri ile mahkemedeki durumları, açılan value listlerde 

seçilerek tanımlanır. “İleri” butonuna tıklanarak sonraki kayıt sayfasına ilerlenir. 

 

 

 

Dosya eklemeler tamamlandıktan sonra “İleri” butonuna tıklanarak sonraki bölüme 

geçilir. 

Bu ekranda, mahkeme kararına ait, içerik girişi yapılabilmektedir. Eğer Terekeli bir 

hüküm ise “Var”, yok ise “Yok” işaretlenerek “İleri” tuşuna basılır. 
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Tereke “Var” seçildiğinde tereke menüsünden devam edilerek terekeye ait bilgi girişleri 

ekrarnına kullanıcı yönlendirilir.  

 

 

 
 

 

Masraf sekmesine ilgili terekeye ait masraf kalemleri ve miktarları girilir. 
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Varis sekmesinde varisler ve üzerlerine düşen paylar ve miktarları girilir. Sağ bölümdeki 

tereke toplamı, masraf toplamı ve varislere kalan meblağ otomatik hesaplanmaktadır. 

 
 

 

Tereke “Yok” işaretlendiğinde “İleri” butonuna tıklanarak kayıt girişi sonuçlandırılır. 

“Veri Girişini tamamlamak istiyor musunuz?” uyarı balonuna “Evet”, “Hayır” yada “İptal” 

butonu tıklanarak veri girişi tamamlanır. 
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“Evet” tıklandıktan sonra veri girişi tamamlandığına dair bilgi balonu çıkar. Tamam 

butonuna tıklanarak Veri izleme ekranına erişim sağlanır. 

 

 
 

 

Veri İzleme Ekranları, Bu ekranda, veri girişi bölümünde girilen kaydın genel 

görüntüsü açılarak verilerin incelenmesine ve kaydın düzenlenmesine imkân tanımaktadır. 

Sırasıyla içerik, isim, medya, tereke ve varis sekmeleri tıklanarak daha önce girilen kayıtlar 

burada toplu olarak incelenebilmektedir.  
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İçerik sekmesinde varak kaydına ait metin bulunmaktadır. 

 

 

 
 

İsim sekmesinde davaya konu olan isimler ve kayıtta girildiği şekliyle listelenmektedir. 
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Medya sekmesinde kayıtla ilgili girilen resim ve ses dosyalarına ulaşılabilmekte, 

büyüteç ikonlarına tıklanarak ilgili ses ve resim dosyalarına ulaşılabilmektedir. 

 

 
 

Tereke sekmesinde tereke kayıtlarına ulaşılmaktadır. 
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Masraf sekmesinde daha önce girilen masraf kayıtları gözükmektedir. 

 

 
Varis sekmesinde ise varislerin aldığı paylara ait bilgiler izlenmektedir.  
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Kayıtta düzenleme yapmak için “Kaydı Düzenle” ikonuna tıklandığında çıkan uyarı balonunda 

Evet tıklanarak ilgili kayıtta düzenleme yapılabilmektedir. 
 

 

 

Veri Giriş Ekranları, Veri giriş operatörlerine ait kullanıcı ile yapılan girişlerde kullanılan 

veri giriş anasayfasıdır. 
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Bu ekranda yeni veri girişi ve girilen verilerin aranması/izlenmesi için iki menü bulunmaktadır. 
 

 
 

Veri operatörünün seçeceği veri giriş menüsünde veri girişinde anlatılan menüler 

gelmektedir. 
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Veri operatörünün seçeceği Veri Arama/İzleme menüsünde Veri izlemede ifade edilen 

menü ve sekmeler gelmektedir. 

 

İsimler Tablosu, İsimler tablosunda veri tabanına girilen isimler ve isimlere ait bilgiler 

gözükmektedir. Buradan veriler dışarıya aktarılarak çeşitli analizler yapılabilmektedir.  

 

 
 



29 
 

 
 

 

 

Konular Tablosu, Veri giriş kolaylığı, standartı ve value list oluşturmak için 

tasarlanmış ekranlardır. Konular tablosunda varaklara ait Mahkeme, konu ve alt konu bilgileri 

girilmektedir. 

 
 

 

Tereke Tablosu, Tereke ölen kimsenin miras olarak bıraktığı her şeydir. Terekeler özellikle 

Sosyal, ekonomik ve Şehir tarihçiliği açısından çok önemli bilgileri ihtiva ettiğinden özel bir 

yaklaşımla konu ele alınmıştır. Kayıt giriş ekranında Terekeli bir hüküm varsa özel olarak bir 

ekrana yönlendirilerek bu verilerin sağlıklı girilmesi sağlanmaktadır. 392 numaralı defterde 17 

adet terekeye ait 826 kalem mal ve emlak tespit edilmiştir.  
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Tereke tablosunda varaklara girilen tereke verileri liste olarak görülmektedir. 

 

Masraf Tablosu, Tereke sahibine ait çeşitli masrafların takip edilmesi için tasarlanmış 

ekranlardır. Çeşitli karşılaştırma ve raporlamalara kaynaklık edecek önemli analizler yapılacak 

ekranlardır. 392 numaralı defterde 17 adet terekeye ait 126 adet masraf kalemi tespit edilmiştir.  

  
 

 

Masraf tablosunda varak kayıtlarına girilen masraf kalemleri liste formatında 
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gözükmektedir. 

Varis Tablosu, Tereke sahibinin geride bıraktığı varislerine ait paylar ve hisselerinin takip 

edildiği ekran tasarımıdır.  

 
 

 

İsim Ekleme Tablosu, Sicil defterindeki her bir hüküm için, şahitler, davalı ve davacı 

isimlerinin olduğu ve yerleşim birimilerinin girildiği bir indexleme, bilgi sağlama, düzenleme 

ve bilgi yönetme ekranıdır.  
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İsim ekleme tablosuna davalara ilişkin kişilerin ad, unvan, eyalet, nahiye, sancak ve 

mahalle/köy bilgileri ile mahkemedeki durumlarına ait bilgilerin girilmesine olanak sağlayan 

ekrandır. 

 

Yer isimleri tablosu,Yer isimleri tablosu olarak isimlendirdiğimiz tabloda otomatik 

olarak eyaletler, sancaklar, nahiye, mahalle ve köyler girilmiştir. Veri giriş kolaylığı ve 

standart sağlamak ve dinamik value lis tler oluşturma için tasarlanmıştır.  

 

 
 

Eyalet, sancak, nahiye ve mahalle bilgileri liste formatında görülmekte ve yeni yer ismi 

girişi eklenmektedir. 
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Üst menüden yeni eyalet/yer bilgisi girildikten sonra Ekle butonuna tıklanarak kayıt 

eklenmektedir. 

 

 

Tarih Tablosu Tarih tablosunda miladi ve hicri tarihler girilerek tarih cetveli 

oluşturulmuştur. Daha önce tanımlaması yapılan, Hicri, Miladî ve Rûmî takvime göre 

oluşturulan kayıtlar, her yeni kayıt girişinde söz konusu tarih tablosu ile eşleştirilerek sonuç 

vermektedir.  

 

 
Tarih tablosunun üst bölümüne tarih bilgileri girilerek kayıt eklenmesi sağlanır. 
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Tarih bilgileri girildikten sonra ekle butonuna tıklanarak kayıt eklenir. 

 

 

Güvenlik Yönetim Paneli (Security), Kurumsal bir yazılımda güvenlik çok önemlidir. 

Güvenlik ve yetki tanımlamalarını daha önceki bölümlerde anlatmış idik. 

File/Manage/Security menüsünden girilerek kullanıcılar oluşturulur ve yetkiledirme işlemleri 

Admin tarafından yapılabilir. Çeşitli kısıtlar ve haklar rahatlıkla bu menülerden 

yönetilmektedir.  
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Value Listler, Value listeler standart giriş ve kolaylık sağyalan alanlardır. 

File/Manage/Value List menüsünden girilerek programda kullanılacak olan tablolar 

girilmektedir. Her bir value list onlarca liste ve tablodan oluştuğundan ayrıntıya girmeden 

sadece ekran görüntüleri paylaşılmıştır.  

 
 

 

 

 

 

Rapor Menüsü, Uzman Ana ekranı üzerinden girilen Rapor menüsünde Hicri veya 

miladi yıl referans alınarak; Konu, tarih, yer, isim, unvan bazında raporlamalar 

yapılabilmektedir. Listelenen veriler, diğer programlar için dışarıya çıkarılabilmektedir.  

Dinamik yapı ile oluşturulan söz konusu raporlama ekranında aynı zamanda Yer 

sınırlandırması yapabilmekte ve çeşitli kıyaslamalar yapılmaktadır.  
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Aşağıdaki ekranda, yine verilerin nasıl dışarıya aktarıldığını ve başka programlarda nasıl 

kullanılıcağını ifade etmektedir.  
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Listelenen bu veriler çeşitli formatlarda dışarıya aktarılabilmektedir.  
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Aşağıdaki ekran görüntüsünde verilerin başka formatlara nasıl aktarılıdığı izlenebilir.  

 

 
Excele aktarılan bu veriler, istatistiksel olarak analiz edilebilecek formatlara 

dönüştürülebilmektedir.
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3.2 Analiz: Genel Değerlendirme 

 

 

Şarkî Karahisar sancağına ait 392 numaralı defterde toplam 617 adet hüküm 

değerllendirmeye tabi tutulmuştur. Toplam hüküm sayısı, miladi ve hicri takvime göre ay ve 

yıl bazında ayrıştırılmıtır. Database programı her ikisine göre analiz imkanını dinamik olarak 

vermektedir. Toplam 617 adet dava dosyası konu bazlı, anahtar kelime bazlı 

ayrıştırlabilmektedir.  

Aşağıda Miladi takvime göre toplam hüküm sayısı yıl ve ay bazında dava sayıları 

oransal olarak verilmiştir. 1924 yılında dava sayısının toplam davaların %22’sini oluşturduğu 

tespit edilmiştir.  

Tablo 4. 392 numaralı Sicil defterine ait 1914-1924 yılları arası, toplam ay ve yıl 

bazında dava sayıları 

 

Yıl oca şub mar nis may haz tem ağu eyl eki kas ara toplam oran 

1914                     1   1 0,16% 

1915             3 9 7 14 9 10 52 8,43% 

1916 11 1 10 11 9 5 3 2 10 4 7 7 80 12,97% 

1917 3 3 6 9 10 8 3 4 2 6 1 1 56 9,08% 

1918 2 4 5 4 10 1 2 5 3 4 11 2 53 8,59% 

1919 6 6 8 13 21 5 11 1 5 1 4 4 85 13,78% 

1920 4 5 18 6 2 1 2 5 8 5 3   59 9,56% 

1921 8 9 2 2 6 8 6 6 2 4 5 8 66 10,70% 

1922 1   3   2 2 2 2 2 2   2 18 2,92% 

1923 1         2     1 1 3 3 11 1,78% 

1924 2 7 3     21 22 39 14 10 9 9 136 22,04% 

Toplam 38 35 55 45 60 53 54 73 54 51 53 46 617 100,00% 

 

 

 Tablo 5. Aşağıda toplam hüküm sayısı ve hicri takvime göre ay ve yıl bazına hüküm 

sayıları liste halinde verilmiştir.  
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1333     1 5         1 8 13 9 37 6,00% 

1334 10 11 7 3 2 5 8 15 5 2 10 4 82 13,29% 

1335 2 7 7 7 2 3 10 7 11 1 4 5 66 10,70% 

1336 4 3 3 1 4 2 4   9 3 3 5 41 6,65% 

1337 8 5 4 6 7 2 13 10 20 10 3 2 90 14,59% 

1338 15 5 2 1 4 3 10 4 3   7 5 59 9,56% 

1339 3 10 5 3 4 2 3 4 4 11 3 6 58 9,40% 

1340   4 4 2 5 5 3 2   1 3 2 31 5,02% 

1341   1 1   2 1   2   1   1 9 1,46% 

1342 4 3 1   4 1 4   3   13 30 63 10,21% 

1343   9 39   9 10   14         81 13,13% 

Toplam 46 58 74 28 43 34 55 58 56 37 59 69 617 100% 

 

Miladi takvime göre Dava sayıları incelendiğinde ay bazında dava sayıları aşağıda ifade 

edilmiştir. Toplam 617 davanın toplamı üzerinden hesaplanmıştır. Bir başka ifade ile incelenen 

617 davanın 10 yıllık sürece göre ay bazında dağılımı verilmiştir.  

 

 oca şub mar nis may haz tem ağu eyl eki kas ara Toplam 

adet 38 35 55 45 60 53 54 73 54 51 53 46 617 

 

1915-25 arasındaki dava sayıları değerlendirildiğinde miladi takvime göre ay bazında 

ortalama dava sayıları aşağıda paylaşılmıştır.  

oca şub mar nis may haz tem ağu eyl eki kas ara yıl 

3,8 3,5 5,5 5 6 5,3 5,4 7,3 5,4 5,1 5,3 4,6 61,7 

 

 

Hicri 1333-43 tarihleri arasında ay bazında dava sayıları ise aşağıda ifade edilmiştir. 

Dava sayıları 10 yıllık süreçte (ay bazlı toplam) dava sayısı üzerinden değerlendirimiştir.  
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46 58 74 28 43 34 55 58 56 37 59 69 617 

 

1333-43 tarihleri arasındaki dava sayıları değerlendirildiğinde hicri takvime göre ay 

bazında ortalama dava sayıları aşağıda listelenmiştir.  
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4,2 5,3 6,7 2,5 3,9 3,1 5 5,3 5,1 3,4 5,4 6,3 56 

 

Miladi Takvim esas alınarak, Dava konularına göre tasnif edildiğinde yıllara göre konu 

bazlı dava sayıları aşağıda ifade edilmiştir.  

Tablo 6 . Yıllara göre davalar ve konuları 

Konu 1914 19

15 

19

16 

19

17 

19

18 

19

19 

19

20 

19

21 

19

22 

19

23 

1924 Top Oran 

Veraset ( Miras )    19 21 13 10 20 30 25 6 2 35 181 29,36% 

Vasi/Kayyumluk tayini   3 8 8 15 21 15 20     22 112 18,15% 

Alacak – Verecek Davası    4 4 9 5 20 2 3 3 2 15 67 10,86% 

Vekalet    2 9 10 13 12   1       47 7,62% 

Nafaka   2 2 4 1 5 7 5 1 1 18 46 7,46% 

Eytam Sandığı/ 

Borç-Alacak-Verecek Davası 

  6 22 6       5     1 40 6,48% 

Mal- Hayvan Davası      6 5 9 4           24 3,89% 

Talak (Boşanma )            2 1   3 3 7 16 2,59% 

Kefalet Davası 1 8 2         3 1   1 16 2,59% 

Mehir - Mihir              2   1   13 16 2,59% 

Başka Mahkemeye Sevk                     14 14 2,27% 

Vakıf     1       2 3 1 3 1 11 1,78% 

Kayıp/Vefat                     7 7 1,13% 

Ramazan i'lân   3 3                 6 0,97% 

Ermeni Yetimi Evlatlık    5                   5 0,81% 

Nikah                1 2   1 4 0,65% 

Vekalet      2 1   1           4 0,65% 

Genel                     1 1 0,16% 

Genel Toplam 1 52 80 56 53 85 59 66 18 11 136 617 100% 

 

Tablo 7. Aşağıdaki tabloda konu tasnifi Hicri takvim esas alınarak arz edilmiştir.  

Konu 1
3
3

3
 

1
3
3

4
 

1
3
3

5
 

1
3
3

6
 

1
3
3

7
 

1
3
3

8
 

1
3
3

9
 

1
3
4

0
 

1
3
4

1
 

1
3
4

2
 

1
3
4

3
 

Topl Oran 

Veraset ( Miras )  15 19 18 8 17 32 23 11 1 12 19 175 28,36% 

Vasi/Kayyumluk tayini 2 9 8 10 24 13 17 7   10 12 112 18,15% 
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Alacak – Verecek Davası  1 6 9 4 20 4 3 1 2 12 5 67 10,86% 

Vekalet  1 8 12 8 17   1         47 7,62% 

Nafaka 1 2 5 1 4 7 6 1   9 10 46 7,46% 

Eytam Sandığı/ 

Borç-Alacak-Verecek Davası 

3 25 6       2 3     1 40 6,48% 

Mal- Hayvan Davası    3 6 10 5             24 3,89% 

Talak (Boşanma )          2 1   2 3 5 3 16 2,59% 

Kefalet Davası 6 5         1 2 1 1   16 2,59% 

Mehir - Mihir              2   1 8 5 16 2,59% 

Başka Mahkemeye Sevk                     14 14 2,27% 

Vakıf   1       2 2 2 1 2 1 11 1,78% 

Kayıp/Vefat                   2 5 7 1,13% 

Asker Veraseti                     6 6 0,97% 

Ramazan i'lân 3 3                   6 0,97% 

Ermeni Yetimi Evlatlık  5                     5 0,81% 

Nikah              1 2   1   4 0,65% 

Vekalet    1 2   1             4 0,65% 

Genel                   1   1 0,16% 

Genel Toplam 37 82 66 41 90 59 58 31 9 63 81 617 100% 

 

Dava konuları üzerinden yapılan analizde davaların %28’inin veraset %17’sinin ise vasi 

ve kayyumluk davaları, %10,86 sının Alacak verecek davası olduğu gözlenmektedir.  



43 
 

 
 

3.3 Veraset ( Miras ) Davaları 

 

Osmanlı hukuk sistemi şeriat ve örf olmak üzere kaynağını iki temel kaideden 

almaktadır. Osmanlı Veraset/Miras hukuku (Feraiz) kaynağını İslam’dan almaktadır. İslam 

hukukunda mirasçılar ; Koca(zevc), Karı (Zevce), Baba, Dede (Babanın babası), Anne bir 

kardeş, Kız, oğlun kızı, anne-baba bir kızkardeş, baba bir kız kardeş, anne bir kız kardeş, 

anne sahih nene olarak belirlenmiştir. (Aktan, 1991, s. 34) Bunların mirastan alacağı paylar 

yine gerek İslam hukuku gerekese diğer Örfî Hukuk uygulamalarında belirlenmiştir.  

392 numaralı Şarkî Karahisar sancağına ait defterde yapılan incelemede toplam 617 

davanın 180 tanesinin Veraset ve Miras davalarını içerdiği tespit edilmiştir. Veraset davaların 

kendi içinde incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Yıllara göre incelendiğinde veraset davalarında toplam davalar içinde en fazla rastlanan 

dava olduğu tespit edilmiştir. Yıl olarak en fazla davanın 29 dava sayısı ile  1924 yılında  

olduğunu, diğer yıllarda 10-25 arasında dava sayısına ulaşıldığı tespit edilmiştir. 1918,1922 ve 

1923 tarihlerinde dava sayılarında düşüş gözlemlenmiştir.  

Tablo 8. 1915-24 tarihleri arasında yıl ve ay bazında veraset davaları 

Konu Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam oran 

1915             2 6   6 2 3 19 10,86% 

1916 2   5 1 1   2 2 2   3 3 21 12,00% 

1917 1 1 1 4 2 1     1 1 1   13 7,43% 

1918   4 1           2   3   10 5,71% 

1919 1 1   1 3 1 5   2 1 2 3 20 11,43% 

1920 2 3 14 1 2 1   2 2 1 2   30 17,14% 

1921 3 4 1 1 3 4 2 1 1 2 2 1 25 14,29% 

1922 1       1 1 1 1       1 6 3,43% 

1923                     1 1 2 1,14% 

1924 1 2       3 4 7 2 4 3 3 29 16,57% 

Genel 

Toplam 

11 15 22 8 12 11 16 19 12 15 19 15 175   

 

Veraset miras davalarının sayfa ve hüküm numaraları aşağıda ifade edilmiştir.  
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SAYFA NUMRO 

2 5 

2 6 

2 7 

3 8 

3 12 

3 11 

3 10 

4 15 

5 21 

5 22 

6 24 

6 25 

7 28 

7 29 

8 34 

9 37 

10 40 

10 41 

10 42 

15 60 

16 65 

16 69 

17 72 

17 73 

18 78 

18 79 

20 88 

20 89 

24 105 

24 106 

24 107 

25 109 

25 110 

26 112 

29 127 

29 128 

29 129 

30 131 

30 134 

31 136 

32 140 

34 148 

34 149 

34 152 

34 153 

35 154 

SAYFA NUMRO 

36 157 

36 158 

37 161 

38 163 

42 173 

47 187 

49 190 

49 191 

52 2 

53 5 

54 6 

54 7 

56 13 

62 27 

62 28 

64 34 

66 40 

72 53 

75 4 

77 10 

86 27 

87 29 

91 38 

100 57 

100 54 

101 59 

101 60 

102 61 

102 65 

103 66 

105 73 

106 76 

107 77 

107 79 

107 80 

108 82 

108 83 

109 1 

110 2 

110 3 

111 6 

111 8 

112 9 

112 10 

112 11 

113 12 

SAYFA NUMRO 

113 13 

113 14 

113 16 

114 17 

114 18 

114 19 

115 22 

115 24 

115 25 

116 26 

117 30 

117 32 

118 35 

118 36 

119 37 

121 43 

122 48 

123 49 

123 50 

124 53 

126 59 

126 60 

127 4 

129 9 

130 11 

131 12 

132 16 

133 18 

133 19 

134 21 

134 22 

134 23 

135 26 

135 27 

136 28 

136 29 

136 30 

137 32 

139 39 

139 42 

141 49 

142 50 

142 52 

143 55 

144 57 

144 60 
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SAYFA NUMRO 

146 1 

149 9 

149 10 

149 11 

151 16 

158 10 

158 1 

159 3 

159 4 

162 3 

164 9 

166 20 

167 27 

167 31 

168 32 

168 34 

170 43 

171 45 

171 46 

171 51 

172 52 

172 54 

172 55 

172 59 

172 60 

173 64 

174 74 

174 77 

175 80 

176 84 

177 88 

180 96 

180 97 

180 100 

181 104 

181 105 

182 110 

182 112 

183 114 

183 117 

183 119 

183 120 
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Dava içerikleri incelendiğinde, veraset davalarına konu olan 180 adet davanın aşağıdaki 

konu başlıklarında olduğu değerlendirilmiştir.  

Konu Toplam 

Ahali Veraseti 74 

Şehid/Kayıp 73 

Gayri Müslim Veraset 27 

Asker Emeklisi 3 

Kamu Görevlisi 

Veraseti 

4 

Genel Toplam 180 

 

Bu dava içerikleri incelendiğinde 74 adet davanın Şarkî Karahisar sancağına mensub 

halka ait veraset davası olduğu tespit edilmiştir. Bu davalardan 73 adeti şehid olan asker ve 

polislere ait olduğu anlaşılmaktadır.  Davaların bir kısmı “hayat ve mematlarının mechul” 

olduğu değerlendirildiği ve dava içeriğinde şehadetlerine “zan galip” olduğu ifade edildiği için 

şehid oldukları gerekçesi ile tabloda yer verilmiştir. Yine dava alt başlığı içerisinde iki adet 

polis memuru şehadeti incelenmiştir.  

27 adet davanın Rum yada Ermeni vatandaşlarımıza ait veraset davaları olduğu 

anlaşılmaktadır. Yine polis ve askeriye’den emekli olup vefat eden vatandaşlara ait 4 adet 

davanın mahkemeye intikal ettiği anlaşılmaktadır. Söz konusu veraset davaları feraiz hukuku 

temel alınarak karara bağlanmıştır. Veritabanı yöntemi ile, incelenen davalardaki veraset ve 

varisler üzerinden ekonomik, sosyal, kültürel ve miras hukuku açısından analizler 

yapılabilmektedir.   

 

Tablo 9. Aşağıdaki tabloda veraset davalarını konu ve içerik bazında inceledik.  

konu Asker 

Veraseti  

Ahali 

Veraseti 

Gayri Müslim 

Veraset 

Kamu 

Görevlisi 

Veraseti 

Polis 

Veraseti 

Genel 

Toplam 

Ahali Veraseti  74    74 

Asker Emeklisi 3     3 

Askeriye'de 

Müstahdem 

   1  1 

Gayri Müslim 

Veraset 

  27   27 

Kamu 

Görevlisi 

Veraseti 

   2  2 
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Şehid/Kayıp 71    2 73 

Genel Toplam 74 74 27 3 2 180 

 

 

 

 

3.4 Veraset Davaları içerisinde Terekeler  

 

Tereke veya terike, ölen kimsenin miras olarak bıraktığı her şeydir. Başkasının hakkı 

bulunmayan, ölenin bıraktığı bütün mallardır. Bütün mallar tabiriyle, taşınır, taşınmaz malları, 

alacakları, diyet alacakları, mala dönüştürülmüş kısas alacakları kasdedilmiştir. Ölenin borç ve 

cenaze masrafları düştükten sonra mirasçılarına intikal eden mallardır. 

 

Tablo 10. 392 numaralı defterde 17 adet tereke incelenmiş, terekelerin sayfa ve Numro, 

Tereke meblağları bilgileri aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 11 Aşağıdaki tabloda 392 numaralı defterde tespiti yapılan 17 adet terekeye ve hissedarlar hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir.  

Sır

a 
Sayf

a 

Numar

a Tereke sahibi Eş İkinci eş Anne Erkek 1 Erkek 2 

Erkek 

3 

Hamli 

Mevkufe Kız 1 Kız 2 Kız 3 

Kız 

4 Kız 5 

Karınd

aş 

1 16 65 

Emir oğlu 

Hüseyin bin 

Şerîf bin 

Abdullah 

Gülîzar 

bint-i 

Mehmed  

  

Fatıma 

Hatun 

bint 

Abdulla

h 

                  

Ahme

d 

Çavuş 

2 25 110 

Ahmet 

Efendi ibni 

Arif bin 

Abdulhalim  

                          

3 26 112 

Yüzbaşı 

Muktedi 

İhsan 
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Sır

a 
Sayf

a 

Numar

a Tereke sahibi Eş İkinci eş Anne Erkek 1 Erkek 2 

Erkek 

3 

Hamli 

Mevkufe Kız 1 Kız 2 Kız 3 

Kız 

4 Kız 5 

Karınd

aş 

4 37 161 

Palabıyık 

oğlu 

Durmuş 

Ağa ibni 

İsmail bin 

Abdullah 

Nazire binti 

Mehmed  
Hatice   Fahri Arif Bilal   Hacer           

5 38 163 

Mansurzâde 

Said Efendi 

ibni Abuşer 

ibni 

Abdullah’ın 

Zekiye 

Hatun 

ibnete 

Muhammed 

Sakine 

Hatun 

ibnete 

Bekir 

Tuti 

Hatun 

Muamm

er 
    

Hamli 

mevkufe 

Sacid

e 
          

6 47 187 

Boz 

Mahmud 

oğlu Halid 

bin 

Mehmed 

bin 

Mahmud 

Hatice binti 

Halil 
  

Fatıma 

Hatun 

ibnete 

Abdulla

h 

    
Yahy

a 
  

Pemb

e 

Gülsü

m 

(vefat) 

Cemile 
Tell

i 

Fatım

a 
Hanım 

7 56 13 

Mehmed 

Zühdü 

Efendi ibni 

Abdullah 

bin 

Abdurrahm

an 
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Sır

a 
Sayf

a 

Numar

a Tereke sahibi Eş İkinci eş Anne Erkek 1 Erkek 2 

Erkek 

3 

Hamli 

Mevkufe Kız 1 Kız 2 Kız 3 

Kız 

4 Kız 5 

Karınd

aş 

8 72 53 

Hacı 

Mustafa 

Efendi oğlu 

Aziz ağa 

ibni 

Mustafa bin 

Abdullah 

Huriye 

Hatun 

ibnete Nuri 

Efendi 

    Zihni       
Hatic

e 
Zekiye Huriye       

9 91 38 

Tomtom 

oğlu 

Abdülaziz 

Ağa ibni 

Mehmed 

bin 

Abdullah 

Nadire 

Hatun 

ibnete hacı 

ahmed 

Lüftiye 

(vefat) 
  

Temel 

(Gaib) 
      

Şakir

e 

Durdan

e 
        

10 108 83 

Hasan 

Nâzım 

Efendi İbni 

Abdullah 

                          

11 110 2 

Nazra oğlu 

Ahmet Ağa 

ibni Şaban 

bin 

Abdullah 

Behiyye 

hatun ibnete 

Mahmut  

Pembe 

Hatun 

ibnete 

Mehme

d 

  
Zihni 

(gaib) 
Şaban     

Zekiy

e 
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Sır

a 
Sayf

a 

Numar

a Tereke sahibi Eş İkinci eş Anne Erkek 1 Erkek 2 

Erkek 

3 

Hamli 

Mevkufe Kız 1 Kız 2 Kız 3 

Kız 

4 Kız 5 

Karınd

aş 

12 118 36 

Şehul oğlu 

kerimesi 

veliye hatun 

ibnete 

Hüseyin 

      
Şerafetti

n 
Zihni     

Nazir

e 
          

13 119 37 

Ahmed 

Remzi 

Efendi ibni 

Abdullah 

                          

14 124 53 

Arslanoğlu 

Mehmed 

Ağa ibni 

Mustafa bin 

Abdullah 

gülsüm 

hanım 

ibnete 

süleyman 

Elif 

Hatun 

ibnete 

Abdulla

h 

  Mustafa         Naciye 

Firdevs 

(Gülsümde

n) 

      

15 129 9 

Büyükbaş 

Nail Bey ve 

ibni 

Mehmed 

Efendi ibni 

Abdullah 

Naime 

Hanım 

ibnete 

Mehmed 

Efendi 

Naifa 

Hanım 
  

Ali Rıza 

Efendi 

(Gaib) 

      
Şadiy

e 

Fahriye 

(Naima

) 

Nadiye       
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Sır

a 
Sayf

a 

Numar

a Tereke sahibi Eş İkinci eş Anne Erkek 1 Erkek 2 

Erkek 

3 

Hamli 

Mevkufe Kız 1 Kız 2 Kız 3 

Kız 

4 Kız 5 

Karınd

aş 

16 130 11 

kadı zade 

yüzbaşı 

ahmed 

hamdi 

Efendi ibni 

Mehmed 

Efendi 

              
Fatım

a 
Huriye Lütfiyye       

17 132 16 

Ebil Oğlu 

Müteveffa 

Mehmed 

Zevcesi 

Fatıma 

Hatun 

İbnete 

Abdullah 

Bin 

Abdurrahm

an 

fatıma hatun 

ibnete 

Abdullah 

bin 

Abdurrahm

an 

    
Mustafa 

Kemal 

Mahmu

d 

Cema

l 
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Örnek Veraset Davası için Sayfa 102 Numro 65 Konu: Veraset ( Miras ), Hicri 

16.10.1337 / Miladi 15.07.1919 Rumi 2.07.1335 

3.5 Vasi/Kayyumluk Tayini 

 

Osmanlılarda çocukların yada bakıma muhtaç olanlar (çocuk, engelli, mecnun vb.) kendi 

başına bırakılmamıştır. İmkânlar ölçüsünde korunmaları ve iyi yetiştirilmeleri esastı. 

Mahkeme tarafından yapılan tayine göre babanın hayatta olmadığı yada vasinin ölümü yada bir 

sebebe bağlı olarak vasilikten ayrılmasına bağlı olarak vasi seçilmekte idi. Vasi tayin edilen 

kişi erkek yada hanım olabilirdi. Güvenilir olması, herkes tarafından saygın “umuru vesayet 

uhdesinden gelmeğe muktedir” olması gerekirdi.  

 

617 hüküm içerisinde 112 davanın vasi kayumluk davası ile alakalı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu davalar incelendiğinde özellikle vefat eden ahalinin geriye bıraktığı yetim, 

engelli ve bakıma muhtaç olan çocuklar için vasi tayini yapıldığı görülmektedir.  

 

Vasî ve Kayyumluk davalarınının listesi sayfa ve Hüküm Numarası aşağıda arz 

edilmiştir.  

 

SAYFA NUMRO 

6 26 

14 54 

14 59 

16 66 

17 74 

18 77 

20 86 

21 91 

22 95 

24 103 

32 142 

32 143 

36 159 

36 160 

37 162 

41 171 

43 177 

44 180 

47 186 

SAYFA NUMRO 

54 9 

55 10 

55 11 

58 16 

58 17 

59 19 

60 20 

60 22 

60 21 

64 35 

65 37 

65 38 

70 48 

70 49 

71 50 

75 5 

76 7 

80 15 

80 16 

SAYFA NUMRO 

81 17 

83 22 

87 30 

91 37 

92 39 

92 40 

95 44 

95 45 

95 46 

96 47 

96 48 

100 56 

102 62 

102 63 

102 64 

108 81 

109 85 

114 20 

116 27 
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SAYFA NUMRO 

116 28 

117 31 

117 33 

120 39 

121 42 

121 44 

121 45 

122 46 

122 47 

123 51 

124 54 

125 55 

125 56 

128 7 

128 8 

130 10 

131 13 

134 24 

137 33 

SAYFA NUMRO 

137 34 

137 35 

138 36 

139 41 

140 44 

140 45 

140 46 

141 48 

142 51 

142 53 

143 54 

143 56 

144 58 

144 59 

162 1 

162 4 

163 6 

164 12 

165 13 

SAYFA NUMRO 

166 18 

167 29 

167 30 

168 33 

170 42 

171 44 

174 76 

174 78 

175 83 

179 94 

181 101 

181 102 

181 106 

182 107 

182 109 

183 115 

183 118 

 

 

Tablo 12 Aşağıdaki tabloda konu içeriklerine göre 112 davanın ayrım tablosu 

verilmiştir.  

 

Konu adet 

Ahali Vesayeti 69 

Asker Vesayeti 17 

Diyarı Ahir/Gaip 16 

Gayri Müslim Vesayet 7 

Sağır ve Dilsiz 1 

Vasiyet 1 

Yetim Malı için yetki 

isteme 

1 

Genel Toplam 112 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl bazında vesayet davaları ve kırılımları aşağıda ifade edilmiştir.  
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Konu 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1924 Toplam 

Ahali Vesayeti 3 6 7 11 14 3 9 16 69 

Asker Vesayeti   1 1 2 2 2 7 2 17 

Diyarı Ahir/Gaip       2 3 4 3 4 16 

Gayri Müslim Vesayet   1     1 5     7 

Sağır ve Dilsiz           1     1 

Vasiyet             1   1 

Yetim Malı için yetki 

isteme 

        1       1 

Genel Toplam 3 8 8 15 21 15 20 22 112 

 

 

Asker Vesayeti ile ilgili davalar aşağıda tablo halinde verilmiştir.  

 

SAYFA NUMRO 

21 91 

47 186 

60 21 

71 50 

102 63 

108 81 

120 39 

125 56 

128 7 

SAYFA NUMRO 

137 33 

137 34 

138 36 

140 46 

144 58 

144 59 

165 13 

183 118 

 

 

392 numaralı defterden Vasiyetle tayin edilen aşağıdaki hüküm incelemeye değer bir 

örnek olarak ifade edilmiştir.  

 

Sıra No: 306 Sayfa: 102 Numro: 63 Konu: Vasî/Kayyumluk tayini, Hicri 06.10.1337 / 

Miladi 05.07.1919 Rumi 22.06.1335 

3.6 Alacak – Verecek Davası  

 

392 numaralı şer’iyye sicil defterinde 66 adet Alacak verecek davası tabir ettiğimiz, vatandaşlar 

arasında çözüm bulunamayan gündelik mes’elelerden kaynağını almaktadır.  

 

Yıl 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Topl. 

Alacak – Verecek 

Davası  

3 4 9 5 20 2 3 3 2 15 66 

 

Alacak verecek davaları kendi içinde incelendiğinde iki vatandaş arasında alacak 
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verecek nedeni ile mahkemeye yansıya davalar olduğu tespit edilmiştir. Bu 67 adet davanın 10 

tanesi gayri müslim (Rum-Ermeni) vatandaşlarımıza ait davaları içermektedir.  

Gayri Müslimlere ait alacak verecek davalarını listesi aşağıda verilmiştir.  

 
 

SAYFA NUMRO 

9 38 

84 25 

85 26 

94 43 

96 49 

99 52 

99 53 

103 68 

104 69 

164 10 

 

Alacak verecek davalarını tam listesi ise aşağıda verilmiştir.  

 

SAYFA NUMRO 

6 27 

9 38 

12 47 

18 81 

24 104 

26 113 

30 135 

31 137 

32 141 

32 144 

33 146 

34 151 

35 155 

42 175 

45 184 

49 192 

55 12 

59 18 

63 30 

63 31 

73 1 

77 9 

82 21 

83 24 

SAYFA NUMRO 

84 25 

85 26 

86 28 

89 33 

90 35 

91 36 

94 43 

96 49 

97 50 

98 51 

99 52 

99 53 

101 58 

103 68 

104 69 

105 74 

106 75 

120 40 

120 41 

132 15 

136 31 

138 38 

150 12 

150 13 

SAYFA NUMRO 

152 17 

155 6 

158 11 

159 2 

160 5 

160 6 

160 7 

161 8 

161 10 

163 5 

163 7 

164 10 

165 17 

173 68 

174 79 

175 82 

177 86 

177 87 

 

 

 

Örnek Alacak verecek Davası Metni Sayfa 138 Numro 38 Hicri 01.11.1339 / Miladi 

07.07.1921 Rumi 24.06.1337 
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3.7 Vekalet Hükümleri 

  

Vekalet davaları mahkemede başka bir şahsın (dava vekili, yetkili kişi, bilirkişi, akraba 

gibi) yerine iş takibi yapılması istenen üçüncü şahıslara ait yetkilendirme talebinden bulunulan 

hükümlerdir. Vekaletnameler modern hukukta bir nevi noterden verilen belli konularda 

sınırlandırılmış sınırlı vekaletname yada umumi vekaletname olarak şer’iyye sicillerinden 

karşımıza iki türü çıkmaktadır.  

İncelenen defterde 51 adet dava tespiti yapılmış aşağıda dava numaraları ve sayfa 

numaraları ile birlikte arz edilmiştir.  

 

 

SAYFA NUMRO 

3 13 

10 39 

18 80 

19 84 

21 93 

22 96 

23 97 

23 101 

25 111 

27 115 

29 125 

29 126 

30 132 

32 139 

33 145 

35 156 

41 170 

SAYFA NUMRO 

41 172 

42 174 

43 176 

44 179 

44 181 

45 182 

45 183 

52 1 

53 3 

53 4 

54 8 

58 15 

61 23 

61 25 

61 26 

64 32 

64 33 

SAYFA NUMRO 

65 39 

66 41 

66 42 

74 2 

76 8 

78 11 

81 19 

82 20 

83 23 

89 34 

93 41 

94 42 

100 55 

103 67 

104 71 

107 78 

139 43 

 

Yıllara göre vekalet davaları aşağıda ifade edilmiştir.  

 

1915 1916 1917 1918 1919 1921 Toplam 

2 11 11 13 13 1 51 

 

Sayfa 107 Numro 78 Konu: Vekalet, Hicri 15.12.1337 / Miladi 11.09.1919 Rumi 

29.08.1335  
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3.8 Nafaka Davaları 

 

Nafaka, Aile hukuku veya mülkiyet ilişkisinden doğan bakım yükümlülüğü ve bu 

kapsamda yapılan harcamalar anlamında fıkıh terimi (Arbay, 2006) İslam’da ailenin geçimi ile 

sorumlu olan “reis”inin örfe ve İslam hukukuna göre eşinin nafakasını temin etmekle 

hükümlüdür (Bakara, 2/233). Buna göre: Evli bir İslâm erkeğinin ailesine karşı omzunda 

yüklendiği sorumluğun gereği ayni ve nakdi temel ihtiyaçları karşılaması nafaka olarak 

addedilir.  

Şer’yye sicilleri bağlamından nafaka davaları bir boşanma hâdisesinden sonra 

mahkemeye intikal eden, bir şikayet veya nafaka talebi ile açılan dava sonucu şer’iyye sicil 

defterlerine kaydedilen hüccetlerdir. İncelediğimiz hükümler, boşanmış olan kadının, eşinden 

nafaka talep etmesi veya nafakasını ve mihrini alamaması üzerine mahkemeye başvurması ile 

ilgili davalardır. (TAK, 2002) 

 

392 numaralı defterde 46 adet nafaka davası tespit edilmiş, nafaka davalarının listesi 

aşağıda ifade edilmiştir.  

SAYFA NUMRO 

14 55 

14 58 

18 75 

30 130 

33 147 

43 178 

48 188 

48 189 

61 24 

76 6 

81 18 

87 31 

104 70 

109 84 

111 5 

113 15 

115 23 

116 29 

117 34 

119 38 

125 58 

126 1 

128 6 

134 20 

138 37 

141 47 

147 5 

157 8 

161 9 

162 2 

165 14 

166 22 

166 24 

167 28 

169 35 

169 37 

172 63 

177 89 

178 91 

178 92 

178 169/37 

180 98 

180 99 

182 108 

182 113 

183 121 

 

Yıllara göre Nafaka davalarını aşağıda verilmiştir.  

 

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 Toplam 

2 2 4 1 5 7 5 1 1 18 46 

K 

Örnek Nafaka hükmü Sayfa 104 Numro 70 Konu: Nafaka, Hicri 01.11.1337 / Miladi 

29.07.1919 Rumi 16.07.1335 
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3.9 Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davaları 

 

Analizlere geçmeden önce, Yetimler ve yetimlere ait sandıklar  hakkında genel 

değerlendirme ve Osmanlı uygulaması hakkında bilgi verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Dinimizde yetimlerin ve bakıma muhtaç olanların haklarının korunmasına noktasında gerek 

Kur’an-ı Kerim’de gerekse, Peygamber Efendimiz’in uygulamalarında bir çok teşvik edici 

unsur yer almaktadır. İslam Devletleri yetimler konusunda İslâm’ın en temel kaynaklarında 

bağlayıcı hükümler muvacehesinde işlemler yapmıştır.  

 

Genel olarak bakıma muhtaç, özelde yetim çocuklar konusuyla Osmanlı yöneticilerinin 

Tanzimat öncesi ve bilhassa da bu dönemde yakından ilgilenmiş olduklarını görmekteyiz. 

Aralık 1851’de çıkarılan Eytâm Nizamnâmesi ve buna dayanarak Eytâm Nezâreti’nin 

kurulmuş olması, kendisine bir maddî varlık intikal etmiş bulunan küçük yetimlerin, haklarının 

daha muntazam olarak korunması yönünde önemli bir atılımdır. Bu ilk nizamnâmeyi, hizmetin 

daha muntazam yürütülmesini temin yolunda çıkarılan diğerleri takip etmiş, ayrıca ilmiye, 

askeriye, posta görevlileri gibi farklı meslek gruplarının dul ve yetimlerini ilgilendiren diğer 

bir kısım yasal düzenlemeler de yapılmıştır (Yazıcı, 2007, s. 27)  

Osmanlı toplumunun yetimlerin mallarının korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla kendine özgü bir kurumu da geliştirerek yaygın bir şekilde uyguladığına şahit 

oluyoruz. Eytâm sandıklarının çıkış noktası, vefat eden ebeveynden yetimlerine intikal eden 

malların zayi edilmeden sağlıklı bir şekilde muhafaza edilerek rüşd yaşına, yani hukuki olarak 

malları üzerinde tasarruf etme ehliyetine sahip olduğu yaşa geldiğinde, sahibine ulaştırılması 

anlayış ve sorumluluğudur. Bu kurum, Osmanlı toplumunda önceleri ferdi olarak uygulama 

alanı bulmuş, sonraları kurumsal bir hüviyet kazanarak 19. yüzyılın ortalarından itibaren devlet 

eliyle yönetilen önemli bir fona dönüşmüştür. (Ozcan, 2006, s. 106) 

 

Yetimlere ait paraların genellikle para vakıfları örneğinde yaygın olarak uygulanan ve 

muâmele-i şer'iyye adı verilen işlemle nemalandırıldığı görülmektedir. Bu işlemde belli bir 

vade ile kefil istenerek ve/veya rehin alınmak suretiyle idâne edilen para, vade sonunda yine 

başta kararlaştırılan bir orandaki nemayla birlikte geri alınmakta; veya sadece neması tahsil 

edilerek işlem yenilenmektedir. Bu tür işlemlerde genellikle bir yıl vade uygulanmakta ve 

nema oranı %10 ile %20 arasında değişebilmektedir. Ancak en çok görülen nema oranının 

%10 olduğunu söyleyebiliriz. (Ozcan, 2006, s. 109) 
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İncelediğimiz 392 numaralı defterde yetimlerin korunmasına yönelik kurulan Eytam 

sandıkları ile ilgili mahkemeye yansıyan bir çok kayıt bulunmaktadır. İncelemeye tabi 

tuttuğumuz Şarkî Karahisâr’da bulunan eytam sandıkları, defter kayıtlarından anlaşıldığına 

göre yöre halkının gerek defterden istîdane/borç alma, iştirâ/satınalma, yada nemalandırma 

yapılabiliyordu. Söz konusu Eytam sandıkları halkın rağbet ettiği borç aldığı yada parasını 

nemalandırdığı bir kurum hükmündedir.  

 

 

1915 1916 1917 1921 1924 Toplam 

7 22 6 5 1 41 

 

Eytam Sandığından borç ve alacak davalarının listesi aşağıda verilmektedir.  

 

SAYFA NUMRO 

7 30 

8 32 

9 36 

12 48 

12 49 

13 53 

14 56 

14 57 

15 61 

15 62 

15 63 

15 64 

16 67 

16 68 

SAYFA NUMRO 

16 70 

18 76 

19 82 

19 83 

20 87 

20 90 

23 98 

23 99 

23 100 

27 117 

27 118 

27 119 

28 120 

28 121 

SAYFA NUMRO 

28 122 

39 164 

39 165 

40 166 

40 167 

40 168 

40 169 

127 2 

135 25 

145 61 

147 3 

147 4 

179 95 

 

Örnek Hüküm için Sayfa 9 Numro 36 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek 

Davası, Hicri 24.12.1333 / Miladi 02.11.1915 Rumi 20.10.1331  

3.10 Mal- Hayvan Davaları  

 

Şarkî Karahisâr’a ait incelediğimiz defterde bu konuyu içeren davalar; gasp edilen, 

bilmeden satın alınan, el konulan, başkasına ait olup alıkonan, Eşkıya tarafından gasp edilip 

hükümet eline geçen hayvanlarla alakalı hükümleri içerir. Toplam 24 adet mal ve hayvan 

davası olarak tabir ettiğimiz davaya rastlanmıştır. Bu 24 davanın 7 adeti gayri müslim 

vatandaşlarımıza ait olduğu tespit edilmiştir.  
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Mal ve Hayvan davalarının listesi aşağıda verilmiştir.  

 

SayfaFA Numro 

22 94 

27 116 

28 123 

28 124 

30 133 

31 138 

34 150 

46 185 

50 193 

50 194 

51 195 

57 14 

SayfaFA Numro 

65 36 

67 43 

67 44 

68 45 

69 46 

69 47 

71 51 

72 52 

74 3 

78 12 

80 14 

88 32 

 

 

Yıllara göre dava sayıları aşağıda arz edilmiştir.  

1916 1917 1918 1919 Toplam 

6 5 9 4 24 

 

Örnek mal ve hayvan davası için Sayfa 28 Numro 124 Konu: Mal- Hayvan Davası, Hicri 

10.01.1335 / Miladi 06.11.1916 Rumi 24.10.1332
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3.11 Talâk (Boşanma ) Dair Hükümler 
 

Talak, sözlükte bağı çözmek, serbest bırakmak demektir, Istılahta ise belli sözlerle 

evlilik bağını çözmek ve kaldırmaktır. (Asutay, 2003, s. 23) Talak hakkı ile ilgili konu İslâm 

hukukunda ayrıntıları ile incelenmiş, genel uygulama ve incelediğimiz defterde erkeğin tek 

taraflı olarak uyguladığı boşama yetkisidir.  

İncelenen 617 adet hüküm içerisinde 16 adet dava talâk konuludur.  

 

Aşağıda sayfa ve numaraları ile listelenmiştir.  

 

SAYFA NUMRO 

79 13 

104 72 

111 7 

149 8 

151 14 

152 18 

153 1 

155 4 

SAYFA NUMRO 

155 5 

157 9 

158 12 

166 25 

169 39 

171 47 

171 48 

172 53 

 

Bu davalardan bir kısmı, geçimsizlik, iaşe temin edilmemesi, askerde gaib, hukuk-u 

zevciyete riayet etmemek, askere gidip gelmeyen eş, hakkında ölüm fermanı istenmesi ve 

yeniden evlenme talebi gibi konuları içermektedir.  

Yıllara göre mahkemeye yansıya talak davaları aşağıda ifade edilmiştir.  

 

1919 1920 1922 1923 1924 Toplam 

2 1 3 3 7 16 

 

Örnek talak (boşanma )davası için, Sayfa 151 Numro 14 Konu: Talak (Boşanma) Hicri 

06.12.1340 / Miladi 31.07.1922 Rumi 18.07.1338  
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3.12 Kefalet Davası 

 

392 numaralı defterde yapılan incelemelerde 16 adet kefalet davası tespit edilmiştir. 

Kefalet davalarının listesi aşağıda verilmiştir.  

 

SAYFA NUMRO 

7 31 

8 33 

9 35 

11 44 

11 46 

11 45 

11 43 

12 50 

SAYFA NUMRO 

13 52 

13 51 

17 71 

19 85 

128 5 

145 62 

146 2 

170 42/2 

 

Yıllara göre kefalet davalarıın sayıları aşağıda arz edilmiştir.  

 

1914 1915 1916 1921 1922 1924 Toplam 

1 8 2 3 1 1 16 

 

Örnek kefalet davası için, Sayfa 7 Numro 31 Konu: Kefalet Davası,Hicri 14.12.1333 / 

Miladi 23.10.1915 Rumi 10.10.1331 
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3.13 Mehir - Mihir Hükümleri 

 

Mehir, nikâh esnasında erkeğin kadına ödediği yada taahüd ettiği, kadın için bir güvence 

ödemesidir.  

 

İncelen mahkeme kayıtlarında 16 adet mihir davası incelenmiş aşağıda listelenmiştir. 

 

 

SAYFA NUMRO 

123 52 

125 57 

153 19 

163 8 

164 11 

165 16 

165 15 

166 23 

SAYFA NUMRO 

166 19 

170 41 

170 40 

172 58 

173 73 

175 81 

176 85 

178 90 

 

Yıllara göre Mehir davalarının sayıları aşağıda arz edilmiştir.  

 

1920 1922 1924 Toplam 

2 1 13 16 

 

Örnek dava için, Sayfa 125 Numro 57 Konu: Mehir – Mihir, Hicri 05.02.1339 / Miladi 

19.10.1920 Rumi 6.10.1336 

3.14 Vakıf Hükümleri 

 

Sosyal hayat için, önemli sivil toplum organizasyonlarından bir olan vakıf, Sözlükte 

“durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamına gelmektedir. Vakıf (vakf) kelimesi terim olarak 

“bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde 

özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından birini 

teşkil eden hayır müessesesini ifade eder. (Günay, 2012, s. 475) İslam ve Osmanlı 

hukukçularının çoğunluğu tarafından tek taraflı bir hukukî muamele olarak kabul edilen 

(Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Takbikatında Vakıf Müessesesi, 1998, s. 17)Vakıf, 

insan oğlunun dünyada iken taşınır veya taşınmaz mallarını, hiçbir karşılık beklemeksizin, 

kendi hür irâdesiyle Allah rızası için, kullanım şekli ve şartları yine kendisi tarafından 

belirlenerek bağışlaması ile oluşturulmuş hayrî bir kurumdur.  
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Literatürde vakıf kuran kişiye vâkıf, vakfedilen mal veya mülke mevkuf, vakfın 

şartlarını belirleyen belgeye vakfiye, vakıftan yararlanacak kişilere mevkûfun aleyh 

denilmektedir. 

İncelenen sicilde 11 adet vakıf davası incelenmiş aşağıda kayıtları verilmiştir.  

 

SAYFA NUMRO 

21 92 

110 4 

115 21 

127 3 

131 14 

133 17 

145 63 

148 7 

153 2 

154 3 

155 7 

179 93 

 

Yıl bazında vakıf davaları aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

Örnek vakıf davası için Sayfa 110 Numro 4 Konu: Vakıf, Hicri 03.05.1338 / Miladi 

24.01.1920 Rumi 11.01.1336  

3.15 Ramazan i'lân'ı (Rü’yet-i Hilâl) 

 

İncelen davalar içerisnde 6 adet davanın Ramazan ilanı konulu olduğu  

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgili kayıtların listesi aşağıda verilmiştir. 

 

 

1916 1920 1921 1922 1923 1924 Toplam 

1 2 4 1 3 1 12 

SAYFA NUMRO 

2 4 

3 9 

5 23 

24 102 

25 108 

27 114 

1915 1916 Toplam 

3 3 6 
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Örnek Ramazan i’lamı davası için Sayfa 3 Numro 9, Hicri 20.09.1333 / Miladi 

01.08.1915 Rumi 19.07.1331  

3.16 Ermeni Yetimlerinden Evlatlık Edinme Davaları  

 

1915 yılında Öksüz yurdundan alınan yetimlerle ilgili 5 adet hükme rastlanmıştır. 5 adet 

kayıtda toplam 6 evlatlık “li-ecli’t-terbiye evlatlığa olmak üzere iş bu vesikâyı atike bi't-talep 

ketb ve imla mûmâ-ileyh in yedinde i'ta kılındı” ifadesi ile kayıt altına alınmıştır. Konuyla ilgili 

hükümler aşağıda ifade edilmiştir.  

 

SAYFA NUMRO 

4 14 

4 16 

4 17 

4 18 

5 19 

 

Kayıtlara yansıyan 5 adet davaya ait bilgiler aşağıda ifade edilmiştir.  

 

Evlatlık alan 

Evlatlık 

Alınan  Yaşı Sayı 

Komiser Ali Rıza Efendi ibni Hacı Ömer Ali ve Zehra Belirltilmemiş 2 

Mektebi İdâdi Muallimi Ahmed Faid ibni Abdullah 

Efendi Naciye 13 1 

Mütekâid Kolağası Emin Efendi bin Mustafa Meşkure 12 1 

Tedrisâtı İbtidâiye Müfettişi Ahmed Sıtkı Efendi ibni 

Hüseyin Hakkı Belirltilmemiş 1 

Topaloğlu Şerîf Efendi ibni Hüseyin Şadiye  7 1 

 

Evlatlık başvursunda bulunan ahalinin dördünün kamu görevlisi olması dikkate 

değerdir.  

Örnek evlatlık davası için Sayfa 4 Numro 14 Konu: Ermeni Yetimi Evlatlık 

 Hicri 27.10.1333 / Miladi 07.09.1915 Rumi 25.08.1331  
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3.17 Nikah  
 

392 numaralı defterde nikah konulu 4 adet davaya rastlanmış aşağıda söz konusu 

davaların sayfa ve hüküm numaraları paylaşılmıştır.  

 

SAYFA NUMRO 

139 40 

148 6 

151 15 

166 26 

 

Yıllara göre nikah davaları 

 

 

 

 

 

Örnek Dava için Sayfa 139 Numro 40 Konu: Nikah, Hicri 06.09.1339 / Miladi 

14.05.1921 Rumi 1.05.1337  

3.18 Alucra Kazasına ait bazı davaların Alucra asliye mahkemesine sevki  

 

1924 yılında Alucra’da yeni mahkeme kurulmuş olmasına binaen aşağıdaki davaları 

Alucra’da yeni kurulmuş mahkemeye sevk edilmiştir.  

“Alucra kazasında mahkeme-i asliye salahiyetini haiz hakimlik teşekkülüne binaen 

vazife ve selahiyet nokta-yı nazarından mezkûr istîd’ânın maa-teferrûat ve kaza-i mezkûr 

hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi” denilmiştir. 

 

SAYFA NUMRO 

171 49 

171 50 

172 56 

172 57 

172 61 

172 62 

173 65 

173 66 

173 67 

173 69 

173 70 

173 71 

1921 1922 1924 Toplam 

1 2 1 4 
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SAYFA NUMRO 

173 72 

 

Örnek Hüküm Davası için, Sayfa 172 Numro 58 Konu: Mehir-Mihir Hicri 11.01.1343 / 

Miladi 12.08.1924 Rumi 12.08.1340
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3.19 Gayri Müslim Vatandaşlara ait Davalar 

 

Gayri müslimlerin konu olduğu dava sayısı 617 hüküm içerisinde 76 olarak tespit 

edilmiştir. Gayrimüslimlere ait davalar incelendiğinde veraset davalarının öncelikli davalar 

içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Gayri Müslimlere ait davaların incelenmesinde birkaç 

hususa değinmek gerekiyor. Şebinkarahisar tarihi hakkında bilgi verilirken, gayri müslim nüfûs 

oranlarının değişim oranları hakkında bilgi verilmişti. İncelenen davalar içerisinde 44 adet 

davanını Ermenilere, 29 adet davanın ise Rum Milletine ait olduğunu tespit edilmiştir.  

Aşağıda Dava konu ve adetleri liste olarak verilmiştir.  

 

Dava Konusu Adet 

Veraset ( Miras )  28 

Alacak – Verecek Davası  11 

Mal- Hayvan Davası  9 

Vasi/Kayyumluk tayini 8 

Vekalet  6 

Ermeni Yetimi Evlatlık  5 

Eytam Sandığı/ 

Borç-Alacak-Verecek Davası 

4 

Kefalet Davası 3 

Nafaka 1 

Vakıf 1 

Genel Toplam 76 
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4. UNVAN, İSİM, MAHALLE İNDEXLERİ 

 

Bu çalışmayı diğer yöntem ve usullerden farklı kılan bir diğer unsur da bilgilerin 

otomatik olarak hazırlanmasına imkan vermesidir. Veriler derlenirken standart veri girişi ile 

hatalar minimize edilmiştir.  

 

4.1 Şarkî Karahisâr’da Muhtarlar  

 

İncelediğimiz kayıtlarda 617 adet mahkeme kaydından 72 adet Muhtara ait bilgiye 

rastladık ve aşağıda mahalle ve köy isimleri ile listesi paylaşılmıştır.  

 

SIRA ADI ÜNVANI KÖY MAHALLE 

1 

Bekâroğlu Mehmed Ali Ağa İbni Hüseyin Bin 

Süleyman 
Muhtar Ahvarcık Kariyesi 

2 Veli Muhtar Armutluzîr Kariyesi  

3 Hacı Osmanoğlu Osman Ağa İbni Mehmed Muhtar Avutmuş Mahallesi 

4 Hamitoğlu Arga İbni Hüseyin Muhtar Avutmuş Mahallesi 

5 

Bahaeddinoğlu Alaeddin Ağa İbni Şeyh Habib Bin 

Hasan 
Muhtar Avutmuş Mahallesi 

6 Çalaboğlu Mezbûr Halil Efendi İbni Derviş Muhtar Avutmuş Mahallesi 

7 Taşoğlu Ethem Ağa İbni Abdullah Bin Abdurrahman Muhtar Avutmuş Mahallesi 

8 

Bahaeddinoğlu Alaeddin Ağa İbni Hüseyin Bin 

Ahmed 
Muhtar Avutmuş Mahallesi 

9 Hasan Ağa İbni Mustafa Muhtar Avutmuş Mahallesi 

10 Fikretoğlu Ali Ağa İbni Süleyman Bin İbrahim Muhtar Avutmuş Mahallesi 

11 Aşıkoğlu Kadri Bin Yusuf Bin Abdullah Muhtar Beyke Kariyesi 

12 Topaloğlu Ahmed Ağa İbni Ali Muhtar Biroğul Mahallesi 

13 Yusuf Oğlu İbrahim Efendi İbni Mustafa Muhtar Biroğul Mahallesi 

14 Sakaoğlu İbrahim Efendi İbni Mustafa Muhtar Biroğul Mahallesi 

15 Reşat Ali İbrahim Efendi İbni Mustafa Muhtar Biroğul Mahallesi 

16 

Saka Oğlu İbrahim Efendi İbni Abdullah Bin 

Abdurrahim 
Muhtar Biroğul Mahallesi 

17 Köseoğlu Müşir Ağa İbni Mustafa İbni Abdullah Muhtar Buzgece Kariyes 

18 

Baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa İbni Ömer Bin 

Abdullah 
Muhtar Bülbül Mahallesi 

19 Hacı Şerif Ağa İbni Ömer Muhtar Bülbül Mahallesi 

20 

Baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa İbni Ömer Bin 

Abdullah 
Muhtar Bülbül Mahallesi  

21 Köylüoğlu Kadir Bin Ömer Muhtar Enir Kariyesi 

22 Yani Veledi Kosta Veledi Yasef Muhtar Eski Rum Mahallesi 

23 Kabasakaloğlu Mehmed Ağa İbni Yusuf Bin Ali V Muhtar Gülüh Kariyesi 

24 Hüseyin Efendi Muhtar Gülviras Kariyesi 

25 Kömeoğlu Ahmed Bin Hüseyin Bin Veli Muhtar İsril Kariyesi 

26 Odabaşoğlu Şerîf Ağa İbni Mehmet Muhtar Kamışlı Mahallesi 

27 Dursun Ağa Reşid Bin Dursun Bin Abdullah Muhtar Karacaviran Kariyesi  

28 Veli Ahmed Ağa İsmail Bin Mustafa  Muhtar Karaköy Kariyesi  
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SIRA ADI ÜNVANI KÖY MAHALLE 

29 Kavakcıoğlu Ali Ağa İbni Ethem Muhtar Kavaklar Mahallesi 

30 Kavakçıoğlu Ali Ağa İbni Ethem Muhtar Kavaklar Mahallesi 

31 Kavakcızâde Ali Ağa İbni İbrahim Bin Abdullah Muhtar Kavaklar Mahallesi 

32 Kavakçızade Ali Ağa İbni Muhtar Kavaklar Mahallesi 

33 Vekîl Recebzâde Mehmed Efendi İbni Abdulhamid  Muhtar Kınıkbala Kariyesi 

34 Kadıoğlu Mehmed Efendi Bin Durmuş Muhtar Kırgöz Mahallesi 

35 Mustafa Ağa İbni Bekir Muhtar Kırık Karyesi 

36 Hacıoğlu Mehmed Efendi İbni Durmuş Muhtar Vekili Kırkgöz Mahallesi 

37 Kıraç Oğlu Ahmed Çavuş İbni Vasil Muhtar Kırkgöz Mahallesi 

38 Hacı Oğlu Şevket Ağa İbni Süleyman Bin Mehmed  Muhtar Kızılca Mahallesi 

39 Hacıoğlu Şevket Ağa İbni Süleyman Bin Abdullah Muhtar Kızılca Mahallesi  

40 Kalenderoğlu Hamdi Ağa İbni Ömer  Muhtar Kula Kariyesi  

41 Poturoğlu İstavril Veled-İ Bavli Muhtar Lice Kariyesi 

42 Poturoğlu İstavril Veled-İ Yavli  Muhtar Lice Kariyesi 

43 Hacıoğlu Şevket Ağa İbni Süleyman Bin Abdullah Muhtar Lice Kariyesi 

44 Kürdoğlu Osman Ağa Bin Hasan Bin Osman Muhtar Mihinkâr Kariyesi 

45 Ömer Sufioğlu Ahmed Efendi İbni Hüseyin Muhtar Müftü Mahallesi 

46 Şerîf Hamdi Efendi Muhtar Müftü Mahallesi 

47 Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi İbni Hüseyin Muhtar Müftü Mahallesi 

48 Harinpaoğlu Ahmed Efendi İbni Mehmed Muhtar Müftü Mahallesi  

49 Ömer Sufioğlu Mehmed Efendi İbni Hüseyin Muhtar Müftü Mahallesi  

50 Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi İbni Mustafa Bin Ömer Muhtar Müftü Mahallesi  

51 

Kütükoğlu Mustafa Ağa Bin Mehmed Bin 

Abdurrahman 
Muhtar Müyekkel Kariyesi 

52 Kırıklıoğlu Durmuş Efendi İbni Halil Bin Ömer Muhtar Nurseken Mahallesi 

53 

Kâsım Ağa Bin Durmuş Azadan Acemoğlu Mehmed 

Ali 
Muhtar Nurşin Mahallesi 

54 Feyzullahoğlu Durmuş Ağa İbni Hüseyin Muhtar Nurşin Mahallesi 

55 Durmuş Efendi İbni Halil Bin Abdullah Muhtar Nurşin Mahallesi 

56 Dursun Muhtar Nurşin Mahallesi  

57 Nalçacı Muharrem Ağa İbni Mehmed Bin Abdullah Muhtar Orta Mahallesi 

58 Zihni Efendioğlu Asım Ağa İbni Şakir  Muhtar Orta Mahallesi 

59 Abuşoğlu Abuş Ağa İbni Haşim Muhtar Ozanlı Kariyesi 

60 Karacaoğlu Musa Çavuş İbni Hasan Bin Abdullah Muhtar Salıncal Kariyesi 

61 Kesikoğlu Arif Ağa İbni İbrahim Muhtar Sarınca Kariyesi  

62 Osman Ağa Muhtar Sipahi Kariyesi 

63 Şişmanoğlu Hüseyin Ağa İbni Mustafa Muhtar Tamzara Mahallesi  

64 Hasan Ağa İbni Mustafa İbni Alim Muhtar Tamzara Mahallesi  

65 Odabaşoğlu Şerîf Ağa İbni Mehmed Muhtar Taş Mahallesi 

66 Arap Oğlu İbrahim Ağa İbni Ali Muhtar Taş Mahallesi  

67 Odabaşoğlu Şerîf Ağa İbni Mehmed Muhtar Taş Mahallesi  

68 Şerîf Ağa İbni Mehmed Bin Halil Muhtar Taş Mahallesi  

69 Odabaş Oğlu Şerif Ağa İbni Halil Bin Abdullah Muhtar Taş Mahallesi  

70 Odabaşoğlu Şerîf Ağa İbni Halil Bin Mehmed Muhtar Taş Mahallesi  

71 Bahaeddinoğlu Akif Ağa İbni Mehmed Bin Mustafa Muhtar Zir Kariyesi 

72 Pehlivanoğlu Akif Ağa İbni Mehmed Bin Mustafa Muhtar Zir Kariyesi 

 

 

  



73 
 

 
 

4.2 Şarkî Karahisâr’da İmamlar 

 

İncelenen kayıtlardan, kırk birinde imamlar şahit olarak görülmektedir. İmamların 

mahkemede şahit olarak gösterilmesi toplumdaki statülerini göstermesi bakımından önemlidir.  

Köy ve mahalle bazında imamların listesi aşağıda verilmiştir.  

 

 

SIRA ADI ÜNVANI KÖY MAHALLE 

1 El Hac Mehmed Efendi İbni İbrahim İmam Akviran Kariyesi 

2 Tombuloğlu Ahmed Efendi İbni Ali İbni Ahmed İmam Alişar Kariyesi 

3 İmamzâde Arif Efendi İbni Durmuş Bin İbrahim İmam Avutmuş Mahallesi 

4 Tantan Oğlu Hüseyin Bayram Efendi İbni Şaban İmam Bellakeris Kariyesi 

5 Hocazâde Abdurrahman Efendi İbni Hasan Efendi İmam Biroğul Mahallesi 

6 Henuloğlu Molla Hamdi Bin Edhem Bin Ahmed İmam Buzgece Kariyesi 

7 Kösezâde İbrahim Efendi İbni Nuri Bin İbrahim İmam Bülbül Mahallesi 

8 Könbezâde İbrahim Efendi İbni Nuri İmam Bülbül Mahallesi 

9 Cincizade Ali Efendi İbni Şerîf Efendi İbni Abdullah İmam Bülbül Mahallesi 

10 Ahmed Efendi İbni Süleyman Bin Mehmed İmam Bülbül Mahallesi 

11 Tatarhan Oğlu Ahmed Efendi İbni Süleyman Bin Abdullah İmam Bülbül Mahallesi 

12 Hancıoğlu Ali Efendi İbni Ali  İmam Bülbül Mahallesi 

13 Könbezâde İbrahim Efendi İmam Bülbül Mahallesi 

14 Keleşoğlu Ahmed Efendi İbni Mehmed Bin Halil  İmam Çakır Kariyesi 

15 Abdülbakioğlu Ömer Efendi İbni Abdullah Bin Hüseyin İmam Enir Kariyesi 

16 Deliceoğlu Mustafa Bin Mehmed Bin Mustafa İmam Ezeretli Kariyesi 

17 Hacı Ahmed İmam Gülviras Kariyesi 

18 Sekücüzâde Rahmi Efendi İbni Hacı Derviş Efendi İmam Kamışlı Mahallesi 

19 
Fettahoğlu İsmail Efendi İbni Fettah Bin Feyzullah İmam 

Karacaviran 

Kariyesi  

20 Şakir Efendi İbni İsmail Bin Ahmed  İmam Karagöz Mahallesi 

21 İmamzâde Mehmed Efendi İbni Abdullah Bin Hacı Osman İmam Kavaklar Mahallesi 

22 İmamzâde Asım Efendi İbni Hacı Ömer  İmam Kavaklar Mahallesi 

23 Kör Mehmedoğlu İsmail Efendi İbni Abdülkadir Bin Ahmed  İmam Kınıkbala Kariyesi 

24 Kuru Mehmed Oğlu Mehmed Emin Efendi  İmam Kırık Karyesi 

25 Sufizâde Halis Efendi İbni Şerîf Bin Hacı Mehmed Efendi İmam Kızılca Mahallesi 

26 

Hacı Osmanzâde Mehmed Halis Efendi İbni Şerîf Bin Elhac Mehmed 

Efendi 
İmam Kızılca Mahallesi 

27 Abdülhalim Efendi İbni Ahmed Efendi  İmam Kızılca Mahallesi  

28 Mehmed Halis Efendi İbni Şerîf Efendi İbni Hacı Mehmed İmam Kızılca Mahallesi  

29 

Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi İbni Ahmed Efendi İbni Hacı 

Ali Efendi 
İmam Müftü Mahallesi 

30 Sufioğlu Tevfik Efendi İbni Mustafa İmam Müftü Mahallesi 

31 Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi İbni Ahmed Bin Hacı Ali İmam Müftü Mahallesi  

32 İmam Oğlu Mustafa Ağa İbni Mehmed  İmam Müyekkel Kariyesi 

33 Mevlüt Efendi İbni İbrahim Efendi Bin Abdülkadir İmam Nurşin Mahallesi 

34 Said İbrahim Efendi Bey İmam Nurşin Mahallesi 

35 Deliceoğlu Molla Mustafa Bin Mehmed Bin Mustafa İmam Ozanlı Kariyesi 

36 Şeyhoğlu Şerîf Efendi İbni Mustafa İmam Sarınca Kariyesi  

37 

Kara Mehmedzâde İsmail Kâzım Efendi İbni Hacı Mehmed Bin 

Feyzullah 
İmam Tamzara Mahallesi  

38 İsmail Kazım Efendi İbni Hacı Mehmed Bin Feyzullah  İmam Tamzara Mahallesi  
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SIRA ADI ÜNVANI KÖY MAHALLE 

39 Selüloğlu Ahmed Rahmi Efendi Mehmed Derviş Bin Hacı Ahmed  İmam Taş Mahallesi 

40 
Ahvarcıklı Hafız Abdurrahman Efendi İbni Ahmed İmam 

Uzunca Ova 

Mahallesi 

41 İmam İbrahim İmam Zir Kariyesi 

 

4.3 Şarkî Karahisâr’da Seferberlik Esnasında vefat eden Askerler 
 

İncelediğimiz kayıtlarda 57 adet kayıtta askerde vefat eden şehidlerimize ait isimler 

tespit ettik. Bunlar aşağıda listelenmiştir.  

 

 

SIRA KÖY MAHALLE ADI 

1 Ahvarcık Kariyesi Danabaşoğlu Ahmed Bin Müteveffâ Osman Bin Ahmed 

2 Ahvarcık Kariyesi Musa Oğlu Asker Mustafa 

3 Ahvarcık Kariyesi  Hüseyin Yusufoğlu Durmuş Bin Osman Bin Abdullah 

4 Aksu Kariyesi Ahmed Ağa'nın Sülbi Oğlu Mehmed 

5 Alişar Kariyesi Mustafaoğlu Mustafa Bin Ahmed Efendi İbni Mustafa Efendi 

6 Alişar Kariyesi Sezanoğlu Ruşen Bin Hüseyin Bin Süleyman 

7 

Arslanşeyh 

Kariyesi 
Tenkiloğlu Asım Bin Feyzullah Bin İbrahim 

8 Avutmuş Mahallesi Abanosoğlu Receb Bin Müteveffâ Mehmed Bin Abdullah 

9 Avutmuş Mahallesi Abdülkadiroğlu Sabri Bin İbrahim Efendi İbni Abdülkadir 

10 Avutmuş Mahallesi Arzumanoğlu Dursun 

11 Avutmuş Mahallesi Arzumanoğlu Mehmed 

12 Avutmuş Mahallesi Arzumanoğlu Yusuf 

13 Avutmuş Mahallesi Çelebi Oğullarından Şerîf Bin Mustafa Bin Halil 

14 Avutmuş Mahallesi Kürtoğlu Ömer İbni Ali Bin Süleyman 

15 Biladis Kariyesi Fevzioğlu Süleyman Bin Salih İbni Ahmed 

16 Biroğul Mahallesi Mindevallı Oğlu Mustafa Ağa İbni Osman Bin Mustafa 

17 Bülbül Mahallesi Gazlıoğlu Esad Efendi İbni İbrahim Efendi 

18 Bülbül Mahallesi Karakurtzâde Amil Efendi İbni Said 

19 Dedeli Kariyesi Dedeoğullarından Osmanoğlu Şerîf 

20 Ene Kariyesi Abanos Oğlu Mehmed Bin Ömer Ağa İbni Hüseyin 

21 Eşgüne Kariyesi Numanoğlu Ali Osman 

22 Gengene Kariyesi Molla Yılancıoğlu Osman Bin Mehmed Bin Abdullah 

23 

Hasanşeyh 

Kariyesi 
Karabekiroğlu Bekir Bin Yusuf Bin Şerîf 

24 

Hasanşeyh 

Kariyesi 
Zincirkıranoğlu Osman Bin Mehmed Bin Abdullah 

25 Kaledere Kariyesi Karaosmanoğullarından Tahsin Oğlu İbrahim 

26 Kaledere Kariyesi Cebeci Oğlu Abdurrahman Oğlu Bekir 

27 Karagöz Kariyesi  İshak Oğullarından Mehmed Bin Mustafa 

28 Karagöz Kariyesi Ömeroğlu Osman Bin Ömer Bin Hasan 

29 Karagöz Mahallesi Sunullahoğlu Şa’ban Bin Ahmed Bin Sunullah 

30 Kavaklar Mahallesi Hacı Abdioğlu Hakkı Bin Abdulkadir Bin Halil 

31 Kengene Kariyesi İnce Ahmedoğlu İbrahim Bin Musa Bin Hemtük 

32 Kezanc Kariyesi Sülü Selvanoğlu Mehmed Bin Mustafa Bin Abdullah 

33 

Kınık Ba'la 

Kariyesi 
 İmamoğlu Halil Bin Hasan Bin Halil 
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SIRA KÖY MAHALLE ADI 

34 Kızılca Mahallesi Şah Nizaroğlu Abdulkadir Bin Mehmed Bin Yusuf 

35 Kızılca Mahallesi  Ömer Sufioğlu Zevci Mehmed Bin Ahmed 

36 Kuman Kariyesi Coşkun Oğlu Garibin Aziz Bin Ya’kûb 

37 Kütküt Mahallesi Hacı Bekiroğlu Abdullah Bin Osman Bin Abdullah 

38 Mes’udiye Kazası Ahsenlioğlu Şerîf Ağa İbni Süleyman Çavuş Bin Abdullah 

39 Münaşir Kariyesi Deli Hüseyinoğlu Ali Bin Hasan 

40 Nurşin Mahallesi Acemoğlu Zihni Bin Abdullah  

41 Nurşin Mahallesi Emmioğlu Mehmed 

42 Nurşin Mahallesi Hurşid Oğlu Ali Bin Ethem 

43 Nurşin Mahallesi Kaltakçıoğlu Hüsnü İbni Şerîf Bin Abdullah 

44 Nurşin Mahallesi Kaltakçıoğlu Zühti Ağa İbni Şerîf Bin Abdullah 

45 Nurşin Mahallesi Yularsızoğlu Şükrü Bin Ahmed 

46 Orta Mahalle Dehancıoğlu Mustafa İbni Abdulkadir Bin Abdullah 

47 
Orta Mahallesi 

 Eyinli Oğlu Osman Efendi İbni Hacı Hüseyin Efendi İbni 

Ahmed 

48 Sarınca Kariyesi  Şeyh Ya’kûboğlu Osman Bin İbrahim 

49 Şenciler Kariyesi Karadağoğlu Emir Bin Mustafa Ali 

50 Şeyhli Kariyesi Müşiroğlu Hasan Bin Osman Bin İbrahim 

51 Tamzara Kariyesi Zaimoğlu Hasan Bin Ahmed Ağa İbni Abdullah 

52 Tamzara Mahallesi Nalbantoğlu Receb Bin Yusuf 

53 Tamzara Mahallesi Zaimoğlu Asım Bin Mehmed 

54 Taş Mahallesi Kuduzoğlu Mehmed Bin Mustafa Bin Abdullah 

55 Taş Mahallesi  Çilingiroğlu İbrahim Bin Abdullah Bin Abdurrahman 

56 Zil Kariyesi Musa Oğlu Salih 

57 Zodama Kariyesi Ahmed Oğlu Mustafa 

4.4 Şarkî Karahisâr’da ve 392 Numaralı Sicil defterinde geçen Kamu görevlileri  
 

İncelediğimiz kayıtlarda 617 adet mahkeme kaydından 72 adet kayıtta kamu 

görevlilerine ait bilgilere ulaştık. Bunlar aşağıda listelenmiştir. 

 

 

SIRA ÜNVANI ADI 

1 
Asker Emeklisi 

Hamamcızâde Mülâzim-I Evvel Zülfikar Efendi İbni Ali Bin 

Abdullah 

2 Asker Emeklisi Ahmed Hamdi Efendi İbni Mehmed Efendi İbni İbrahim Efendi 

3 Asker Emeklisi Bektaşi Nail Bey İbni Mehmed Efendi İbni Abdullah 

4 Asker Emeklisi Büyükbaş Nail Bey İbni Mehmed Efendi İbni Abdullah 

5 Asker Emeklisi Nakkaş Nail Bey İbni Mehmed Efendi İbni Abdullah 

6 

Avutmuş Mahallesi Camii 

Şerîf Hattatı 
Hafız Arif Efendi İbni Durmuş Bin Salih  

7 Aza  İsmail Hakkı  

8 Aza Mülazimi Celal Efendi 

9 Başkatip Ali Said Efendi 

10 Başkatip Habib Efendi İbni Şakir Efendi 

11 Başkatip  Ömer Lütfi Efendi  

12 Başkatip Muavini Sarı İmamzâde İbrahim Raif Efendi İbni Hasan Efendi 

13 Beytü’l-Mal Me’mûru Emin Efendi  

14 Beytü’l-Mal Me’mûru  Beytü’l-Mal Me’mûru Celaleddin Bey 

15 Dava Vekili Ömer Şevki Efendi 
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SIRA ÜNVANI ADI 

16 Dava Vekili Kadızâde Ali Surûri Efendi İbni Asım Efendi  

17 Dava Vekili Mehmed Surûri Efendi 

18 Dava Vekili Kadızâde Ali Surûri Efendi İbni Asım Efendi 

19 Dava Vekili Hemşinzâde Hafız Tevfik Efendi İbni Hafız Mustafa Efendi 

20 Dava Vekili Baaszâde Ethem Efendi İbni Hasan Efendi 

21 Dava Vekili Ömer Sufi Oğlu Tevfik Efendi İbni Mustafa 

22 Dava Vekili Tuğluzâde Ömer Efendi 

23 Defterhane Başkatibi Zühdü Efendi 

24 Evkaf Memuru Tevfik Efendi 

25 Evkaf Müdiri Hacı Mehmed Efendi İbni Sadık Efendi 

26 Eytam Müdürü Hacı Muhammed Efendi 

27 Eytam Müdürü Kamil Bey  

28 Eytam Müdürü Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi İbni Sâdık 

29 Eytam Müdürü Hacı Mehmed Efendi İbni Sâdık 

30 Eytam Müdürü Hacı Mehmed Efendi 

31 Hastahane Kâtibi  Serac Ağa Hamdi Efendi İbni Hacı Ahmed 

32 

Jandarma Bölük 

Komutanı 

Ahmed Beyzâde Yüzbaşı Hüseyin Lütfü Efendi İbni Mehmed 

Efendi İbni Ali 

33 

Jandarma Tabur Kalemi 

Başçavuşu 
Hasan Efendi İbni İsmail Bin Şerîf  

34 Jandarma Tabur Katibi Refet Bey İbni Cafer 

35 

Jandarma Tabur 

Kumandanı 
Yüzbaşı Salim Bey 

36 Kadı Abdulkadir Hulûsî Efendi 

37 Kadı Mehmed Nedim Efendi 

38 

Karahisâr-I Şarkî Sancağı 

Muhasebecisi  
Celalettin İbni Nafi Efendi  

39 

Karahisâr-I Şarkî Sancağı 

Muhasebecisi  
Cemalleddin İbni Nafi Efendi 

40 Karakol Kumandan Murad Efendi İbni Mehmed Bin Hacı Akif  

41 Katip Muhiddin Efendi 

42 Komiser Ali Rıza Efendi İbni Hacı Ömer 

43 Komiser Râmiz Efendi 

44 Komiser Muavini Suşehri Kazası Komiser Muavini Abdi Efendi  

45 Kumandan Vekili Mehmed Müf'id Efendi İbni İshak Suret Paşa İbni Abdullah 

46 Leva Başkâtibi Emin Efendi İbni Hacı Efendi 

47 Leva Kaza Katibi Fahri Efendi 

48 Mekteb İbtidaiye Müdüri Hakkı Bey İbni Emrullah  

49 

Menzil Konak 

Kumandanı 

Pamukçuoğlu Mehmed Salih Efendi İbni Elhac Abdulkadir Efendi 

İbni Elhac Raşid Efendi 

50 Merkez Katibi Sabri Efendi İbni Osman Efendi 

51 Merkez Kaza Katibi Merkez Kaza Katibi İsmet Efendi 

52 Milli Eğitim Müfettişi Ahmed Sıtkı Efendi 

53 Muallim Halil Efendi İbni Mehmed Bey 

54 Muallim Alioğlu Şerîf Ağa İbni Hacı Ali 

55 Muallim Ahmed Faid İbni Abdullah Efendi 

56 Muallim Hasan Efendi İbni Şakirbin Numan 

57 Piyade Bekçisi Zaimoğlu Faik Efendi İbni Yusuf 

58 Piyade Orman Bekçisi Faik Efendi İbni Yusuf' 

59 Polis Efradı Sarraçzâde Tevfik Efendi İbni Hacı Ahmed Bin Abdullah 

60 Polis Efradı Ahmed Remzi Efendi İbni Abdullah 

61 Polis Efradı Hacı Halilzâde Polis Tevfik Efendi İbni Tâhîr Efendi 
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62 Posta Muhabere Me’mûru Halil Efendi İbni Abdullah Bin Abdurrahman 

63 Reis Yahya Sezai 

64 Süvari Binbaşısı Çepiçizâde Mürsel İbni Şevket Efendi 

65 Süvari Tahsildarı Molla Hüseyinzâde Mustafa Efendi İbni Timur 

66 Süvari Tahsildarı Kızılzâde Emin Efendi Bin Kamil Efendi Bin Hacı İsmail Efendi 

67 Tahsil Memuru Halil Efendi İbni Hacı Mehmed Efendi 

68 Tapu Memuru Zühtü Efendi 

69 Telgraf Muamelat Müftisi  Hacı Sâdık Efendi  

70 

Telgraf Muhabere 

Me’mûru 
Bekir Efendi Zevcesi Hikmet Hanım 

71 Tokat Tapu Memuru Zühdü Efendi 

72 Varidat Mellamilat Katibi Nazarzâde Hasan Efendi İbni Ali Ağa 

 

4.5 Şarkî Karahisâr’da ve 392 Numaralı Sicil defterinde geçen Esnaflar  
 

İncelediğimiz kayıtlarda 617 adet mahkeme kaydından beş kayıtta esnaflara ait bilgilere 

ulaştık. Aşağıda listesini paylaştık.  

 

KÖY 

MAHALLE 
ADI ÜNVANI 

Bülbül Mahallesi Sabuncuzâde Mustafa Efendi İbni Elhac Mehmed Efendi Esnaf 

Bülbül Mahallesi Tatarhanzâde Ahmed Efendi İbni Süleyman Esnaf 

Kızılca Mahallesi  
Bakkal Esnafından Küçük Mollazâde (Hamdi) Efendi İbni 

Asım 

Bakkal Dükanı 

Sahibi 

Orta Mahallesi Hacı Ya’kûboğlu Hacı Akif Efendi İbni Hacı Lütfi Fırıncı Esnafı 

Rum Mahallesi Manifaturacı Tüccarı Avram Efendi Veledi İstakyus Esnaf 

 

4.6 392 Numaralı Sicil defterinde tespit edilen Şarkî Karahisâr’a bağlı Kaza ve Nahiyeler 

 

Şarkî Karahisâr sancağına ait Kaza ve Nahiye isimleri listesi aşağıda listelenmiştir. 

 

Kaza Nahiye 

Alucra Kazası Mindeval Nahiyesi 

Karahisar Kazası Kırık Nahiyesi 

Niksar Kazası Ladik Nahiyesi  

Suşehri Kazası Nefsi Endiryas Nahiyesi 

Şiran Kazası  Ezbider Nahiyesi 

Yaycı Kazası    

Koyulhisar Kazası 

 Mesudiye Kazası    
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4.7 392 Numaralı Sicil defterinde tespit edilen Şarkî Karahisâr’a bağlı Köy ve Mahalle 

İsimleri 
 

SIRA KAZA/NAHİYE KÖY/MAHALLE 

1 Karahisâr-I Şarkî Alişar Mahallesi 

2 Karahisâr-I Şarkî Avutmuş Mahallesi 

3 Karahisâr-I Şarkî Biroğul Mahallesi 

4 Karahisâr-I Şarkî Bülbül Mahallesi 

5 Karahisâr-I Şarkî Çeken Mahallesi 

6 Karahisâr-I Şarkî Çınarlar Mahallesi 

7 Giresun Kazası Çınarlar Mahallesi  

8 Karahisâr-I Şarkî Ermeni Bülbül Mahallesi 

9 Karahisâr-I Şarkî Eski Rum Mahallesi 

10 Karahisâr-I Şarkî Günere Mahallesi 

11 Karahisâr-I Şarkî Haneseki Mahallesi 

12 Karahisâr-I Şarkî Kamışlı Mahallesi 

13 Karahisâr-I Şarkî Karaağaç Mahallesi 

14 Karahisâr-I Şarkî Kaşir Mahallesi 

15 Karahisâr-I Şarkî Kavaklar Mahallesi 

16 Karahisâr-I Şarkî Kırkgöz Mahallesi 

17 Karahisâr-I Şarkî Kızılca Mahallesi 

18 Karahisâr-I Şarkî Kilise Mahallesi 

19 Karahisâr-I Şarkî Kulakkabamahalle 

20 Karahisâr-I Şarkî Kütküt Mahallesi 

21 Karahisâr-I Şarkî Lice Mahallesi 

22 Karahisâr-I Şarkî Miranpa Mahallesi 

23 Karahisâr-I Şarkî Molla Mahallesi 

24 Karahisâr-I Şarkî Müftü Mahallesi 

25 Karahisâr-I Şarkî Nurşin Mahallesi 

26 Karahisâr-I Şarkî Orta Mahallesi 

27 Karahisâr-I Şarkî Rum Mahallesi 

28 Karahisâr-I Şarkî Serare Mahallesi 

29 Karahisâr-I Şarkî Seyrantepe Mahallesi 

30 Karahisâr-I Şarkî Siran Mahallesi 

31 Karahisâr-I Şarkî Sufiler Mahallesi 

32 Karahisâr-I Şarkî Şenciler Mahallesi 

33 Karahisâr-I Şarkî Şirantepe Mahallesi 

34 Karahisâr-I Şarkî Taş Mahallesi 

35 Karahisâr-I Şarkî Temurcilik Mahallesi 

36 Karahisâr-I Şarkî Ağca Böyke Kariyesi 

37 Karahisâr-I Şarkî Ağca İmam Kariyesi 

38 Karahisâr-I Şarkî Ahvarcık Kariyesi 

39 Karahisâr-I Şarkî Aksu Kariyesi 

40 Kırık Nahiyesi Aksu Kariyesi 

41 Karahisâr-I Şarkî Akviran Kariyesi 
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42 Karahisâr-I Şarkî Armutluzîr Kariyesi 

43 Karahisâr-I Şarkî Arslanşeyh Kariyesi 

44 Karahisâr-I Şarkî Ashab Kariyesi 

45 Karahisâr-I Şarkî Balcana Kariyesi 

46 Karahisâr-I Şarkî Baltarıç Kariyesi 

47 Karahisâr-I Şarkî Barak Kariyesi 

48 Karahisâr-I Şarkî Bayhasan Kariyesi 

49 Karahisâr-I Şarkî Bayram Kariyesi 

50 Karahisâr-I Şarkî Bellakeris Kariyesi 

51 Karahisâr-I Şarkî Beyçiftlik Kariyesi 

52 Karahisâr-I Şarkî Beyke Kariyesi 

53 Karahisâr-I Şarkî Biltarıc Kariyesi 

54 Karahisâr-I Şarkî Buldurçiftliği Kariyesi 

55 Karahisâr-I Şarkî Busaid Kariyesi 

56 Karahisâr-I Şarkî Buzgece Kariyesi 

57 Karahisâr-I Şarkî Cuc Kariyesi 

58 Karahisâr-I Şarkî Çakır Kariyesi 

59 Alucra Çakmanus Kariyesi 

60 Karahisâr-I Şarkî Çavuşlu Kariyesi 

61 Karahisâr-I Şarkî Çorapçı Kariyesi 

62 Alucra Çürbişon Kariyesi 

63 Karahisâr-I Şarkî Dedeli Kariyesi 

64 Karahisâr-I Şarkî Dereköy Kariyesi 

65 Mindeval Dulundas Kariyesi 

66 Karahisâr-I Şarkî Duman Kariyesi 

67 Karahisâr-I Şarkî Duvarocak Kariyesi 

68 Karahisâr-I Şarkî Ebusaid Karyesi 

69 Karahisâr-I Şarkî Elma Ağacı Kariyesi 

70 Karahisâr-I Şarkî Ene Kariyesi 

71 Karahisâr-I Şarkî Enfa Kariyesi 

72 Karahisâr-I Şarkî Enir Kariyesi 

73 Karahisâr-I Şarkî Erdut Kariyesi 

74 Karahisâr-I Şarkî Ermeni Zir Kariyesi 

75 Karahisâr-I Şarkî Eskiköy Kariyesi 

76 Karahisâr-I Şarkî Esrail Kariyesi 

77 Karahisâr-I Şarkî Eşgüne Kariyesi 

78 Karahisâr-I Şarkî Etirli Kariyesi 

79 Karahisâr-I Şarkî Evzukur Kariyesi 

80 Karahisâr-I Şarkî Eydiliş Kariyesi 

81 Mindeval Eynir Kariyesi 

82 Karahisâr-I Şarkî Ezeretli Kariyesi 

83 Karahisâr-I Şarkî Gengene Kariyesi 

84 Alucra Gicora Kariyesi 

85 Karahisâr-I Şarkî Göle Kariyesi 

86 Karahisâr-I Şarkî Gülüh Kariyesi 

87 Karahisâr-I Şarkî Gülviras Kariyesi 

88 Karahisâr-I Şarkî Güvercinlik Kariyesi 
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89 Karahisâr-I Şarkî Hacı Ömer Çiftliği Kariyesi 

90 Karahisâr-I Şarkî Hasanşeyh Kariyesi 

91 Kırık Nahiyesi Hepan Kariyesi 

92 Karahisâr-I Şarkî Hepciye Kariyesi 

93 Alucra İlimsu Kariyesi 

94 Karahisâr-I Şarkî İsril Kariyesi 

95 Karahisâr-I Şarkî İsvale Kariyesi 

96 Karahisâr-I Şarkî İzraklı Kariyesi 

97 Karahisâr-I Şarkî Kadiriye Kariyesi 

98 Karahisâr-I Şarkî Kala Kariyesi 

99 Mindeval Kaledere Kariyesi 

100 Karahisâr-I Şarkî Karaağaç Kariyesi 

101 Karahisâr-I Şarkî Karacaviran Kariyesi 

102 Karahisâr-I Şarkî Karagöz Kariyesi 

103 Kırık Nahiyesi Karagöz Kariyesi 

104 Karahisâr-I Şarkî Karaköse Kariyesi 

105 Karahisâr-I Şarkî Karaköy Kariyesi 

106 Karahisâr-I Şarkî Karaşenş Kariyesi 

107 Karahisâr-I Şarkî Karaşenşe Kariyesi 

108 Karahisâr-I Şarkî Kemah Kariyesi 

109 Alucra Kemallı Kariyesi 

110 Karahisâr-I Şarkî Kengene Kariyesi 

111 Karahisâr-I Şarkî Kezanc Kariyesi 

112 Karahisâr-I Şarkî Kınıkbâla Kariyesi 

113 Karahisâr-I Şarkî Kırık Karyesi 

114 Karahisâr-I Şarkî Kıyıkbala Kariyesi 

115 Karahisâr-I Şarkî Kızık Kariyesi 

116 Karahisâr-I Şarkî Kızıltaş Kariyesi 

117 Kırık Nahiyesi Kızıltaş Karyesi  

118 Alucra Koman Kariyesi 

119 Karahisâr-I Şarkî Kula Kariyesi 

120 Karahisâr-I Şarkî Kuman Kariyesi 

121 Karahisâr-I Şarkî Kuri Kariyesi 

122 Karahisâr-I Şarkî Kursa Kariyesi 

123 Karahisâr-I Şarkî Lape Kariyesi 

124 Karahisâr-I Şarkî Leylak Kariyesi 

125 Alucra Meğri Kariyesi 

126 Alucra Mezbek Kariyesi 

127 Suşehri Mihinkâr Kariyesi 

128 Karahisâr-I Şarkî Minhare Kariyesi 

129 Karahisâr-I Şarkî Münaşir Kariyesi 

130 Karahisâr-I Şarkî Münhare Kariyesi 

131 Karahisâr-I Şarkî Müyekkel Kariyesi 

132 Karahisâr-I Şarkî Nebcioğlu Kariyesi 

133 Karahisâr-I Şarkî Nurşin Kariyesi 

134 Karahisâr-I Şarkî Orakel Kariyesi 

135 Karahisâr-I Şarkî Ozanlı Kariyesi 



81 
 

 
 

SIRA KAZA/NAHİYE KÖY/MAHALLE 

136 Karahisâr-I Şarkî Repce Kariyesi 

137 Karahisâr-I Şarkî Salıncal Kariyesi 

138 Alucra Salıncalı Kariyesi  

139 Karahisâr-I Şarkî Saraycık Kariyesi 

140 Karahisâr-I Şarkî Sarınca Kariyesi 

141 Karahisâr-I Şarkî Seraycık Kariyesi 

142 Karahisâr-I Şarkî Sipahi Kariyesi 

143 Karahisâr-I Şarkî Subak Kariyesi 

144 Karahisâr-I Şarkî Şehsı Kariyesi 

145 Kırık Nahiyesi Şenciler Kariyesi 

146 Karahisâr-I Şarkî Şeyhli Kariyesi 

147 Karahisâr-I Şarkî Tamdere Kariyesi 

148 Karahisâr-I Şarkî Tamzara Kariyesi 

149 Mindeval Taştemur Kariyesi 

150 Karahisâr-I Şarkî Temeltepe Kariyesi 

151 Karahisâr-I Şarkî Temkar Kariyesi 

152 Mindeval Nahiyesi Teşdik Kariyesi 

153 Karahisâr-I Şarkî Tokluağıl Kariyesi 

154 Karahisâr-I Şarkî Turuncu Kariyesi 

155 Karahisâr-I Şarkî Tus Kariyesi 

156 Giresun Üzgür Kariyesi 

157 Karahisâr-I Şarkî Yaycı Kariyesi 

158 Karahisâr-I Şarkî Yedibekar Kariyesi 

159 Karahisâr-I Şarkî Yıltarıç Kariyesi 

160 Karahisâr-I Şarkî Yumrucaktaş Kariyesi 

161 Karahisâr-I Şarkî Yusufiye Kariyesi 

162 Karahisâr-I Şarkî Zapabala Kariyesi 

163 Alucra Zil Kariyesi 

164 Alucra Zincar Karyesi 

165 Karahisâr-I Şarkî Zir Kariyesi 

166 Mindeval Zodama Kariyesi 

167 Alucra Zun Kariyesi 

 

 

 

 

4.8 392 Numaralı Sicil defterinde tespit edilen Şarkî Karahisâr’a bağlı Gayri Müslim 

Vatandaşların Yerleşim birimleri  
 

 

KÖY/MAHALLE 

Alişar Kariyesi 

Biltarıc Kariyesi 

Cuc Kariyesi 

Çeken Mahallesi 

Çınarlar Mahallesi 
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KÖY/MAHALLE 

Çorapçı Kariyesi 

Duvarocak Kariyesi 

Ermeni Bülbül Mahallesi 

Eski Rum Mahallesi  

Eskiköy Kariyesi 

Eşgüne Kariyesi 

Giresun Kazasının Büyük Bahçe 

Kazası 

Günere Mahallesi 

Hepciye Kariyesi 

İsvale Kariyesi 

Kilik Kariyesi 

Kilise Mahallesi 

Lice Kariyesi 

Orta Mahallesi 

Ozanlı Kariyesi 

Seyrantepe Mahallesi 

Subak Kariyesi 

Şehsı Kariyesi  

Şirantepe Mahallesi 

Tamzara Kariyesi 

Temurcilik Mahallesi 

Turuncu Kariyesi 

 

4.9 392 Numaralı Sicil defterinde tespit edilen isimlerin köy ve mahallelere göre dağılımı 

ve oransal olarak değerleri.  
 

 

KÖY/MAHALLE İSİM/ADET ORAN 

Bülbül Mahallesi 414 13,81% 

Kızılca Mahallesi 280 9,34% 

Müftü Mahallesi  251 8,38% 

Avutmuş Mahallesi 197 6,57% 

Taş Mahallesi  120 4,00% 

Nurşin Mahallesi 118 3,94% 

Biroğul Mahallesi 103 3,44% 

Orta Mahallesi 96 3,20% 

Tamzara Mahallesi  88 2,94% 

Müftü Mahallesi 83 2,77% 

Belirtilmemiş 76 2,54% 

Kavaklar Mahallesi 71 2,37% 

Yaycı Kariyesi 44 1,47% 

Ahvarcık Kariyesi 39 1,30% 

Taş Mahallesi 32 1,07% 

Alişar Kariyesi 32 1,07% 

Merkez Mahallesi  30 1,00% 

Kırkgöz Mahallesi 28 0,93% 

Lice Kariyesi 27 0,90% 



83 
 

 
 

KÖY/MAHALLE İSİM/ADET ORAN 

Kütküt Mahallesi 25 0,83% 

Kınıkbala Kariyesi 23 0,77% 

Tamzara Kariyesi 22 0,73% 

Ene Kariyesi 19 0,63% 

Aksu Kariyesi 19 0,63% 

Şirantepe Mahallesi 17 0,57% 

Müyekkel Kariyesi 17 0,57% 

Salıncal Kariyesi 14 0,47% 

Karaağaç Kariyesi 14 0,47% 

Zir Kariyesi 14 0,47% 

Hacı Ömer Kariyesi 13 0,43% 

Ermeni Bülbül Mahallesi 13 0,43% 

Zil Kariyesi 12 0,40% 

Karagöz Mahallesi 12 0,40% 

Kilise Mahallesi 12 0,40% 

Seraycık Karyesi 11 0,37% 

Beyke Kariyesi 11 0,37% 

Subak Kariyesi 11 0,37% 

Alucra Kazası 11 0,37% 

Akviran Kariyesi 11 0,37% 

Eski Rum Mahallesi 11 0,37% 

Karacaviran Kariyesi 10 0,33% 

Orta Mahalle 10 0,33% 

Ozanlı Kariyesi 10 0,33% 

Kula Kariyesi  9 0,30% 

Hasanşeyh Kariyesi 9 0,30% 

Kırık Karyesi 9 0,30% 

Karaşenşe Kariyesi 9 0,30% 

Buldur Çiftliği Kariyesi  8 0,27% 

Bayram Kariyesi 8 0,27% 

Sipahi Kariyesi 8 0,27% 

Gengene Kariyesi 8 0,27% 

Eşgüne Kariyesi 8 0,27% 

Zodama Kariyesi 8 0,27% 

Karaköy Kariyesi 8 0,27% 

Meğri Kariyesi 7 0,23% 

Tokluağıl Kariyesi 7 0,23% 

Busaid Kariyesi 7 0,23% 

Duman Kariyesi 7 0,23% 

Tamzara Mahallesi 6 0,20% 

 Bülbül Mahallesi 6 0,20% 

Balcana Kariyesi 6 0,20% 

Bellakeris Kariyesi 6 0,20% 

Münaşir Kariyesi 6 0,20% 

Gülüh Karyesi 6 0,20% 

Karacaviran Kariyesi  6 0,20% 

Seyrantepe Mahallesi 6 0,20% 

Armutluzîr Kariyesi 6 0,20% 

Gülviras Kariyesi 5 0,17% 

Temurcilik Mahallesi 5 0,17% 

Cuc Kariyesi 5 0,17% 
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KÖY/MAHALLE İSİM/ADET ORAN 

 Eski Rum Mahallesi 5 0,17% 

Eydiliş Kariyesi 5 0,17% 

Kaledere Kariyesi 5 0,17% 

Eynir Kariyesi 5 0,17% 

Lice Kariyesi  5 0,17% 

Hepciye Kariyesi 5 0,17% 

Nefsi Endiryas 5 0,17% 

Kemallı Kariyesi 5 0,17% 

Orakel Kariyesi 4 0,13% 

Göle Kariyesi 4 0,13% 

Zun Kariyesi 4 0,13% 

Gülüh Kariyesi 4 0,13% 

Enir Kariyesi 4 0,13% 

Haneseki Mahallesi 4 0,13% 

Orta Mahallesi  4 0,13% 

İsril Kariyesi 4 0,13% 

Mes’udiye Kazası 4 0,13% 

İsvale Kariyesi 4 0,13% 

Ağca İmam Kariyesi 4 0,13% 

Kamışlı Mahallesi 4 0,13% 

Nurşin Mahallesi  4 0,13% 

Çeken Mahallesi 4 0,13% 

Orakil Kariyesi 4 0,13% 

Kınık Bala Kariyesi 4 0,13% 

Şeyhli Kariyesi 4 0,13% 

Kuman Kariyesi 4 0,13% 

Dulundas Kariyesi 4 0,13% 

Mihinkâr Kariyesi 4 0,13% 

İzraklı Kariyesi 3 0,10% 

Mezbek Kariyesi 3 0,10% 

Yedibekar Kariyesi 3 0,10% 

Çakmanus Kariyesi 3 0,10% 

Biltarıc Kariyesi 3 0,10% 

Karaköy Kariyesi  3 0,10% 

Sarınca Kariyesi  3 0,10% 

Karaşenşe Kariyesi  3 0,10% 

Kuri Kariyesi 3 0,10% 

Kemalli Kariyesi 3 0,10% 

Buzgece Kariyesi 3 0,10% 

Kezanc Kariyesi 3 0,10% 

Erdut Kariyesi 3 0,10% 

Kınıkbala Kariyesi  3 0,10% 

Ermeni Zir Kariyesi  3 0,10% 

Kırgöz Mahallesi 3 0,10% 

Serare Mahallesi 3 0,10% 

Dedeli Kariyesi 3 0,10% 

Dereköy Kariyesi 3 0,10% 

Zapa Bala Kariyesi 3 0,10% 

Etirli Kariyesi 2 0,07% 

Saraycık Kariyesi 2 0,07% 

Zapa-İ Bala Kariyesi 2 0,07% 
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KÖY/MAHALLE İSİM/ADET ORAN 

Kengene Kariyesi 2 0,07% 

Şehzi Kariyesi 2 0,07% 

Çakır Kariyesi 2 0,07% 

Ezeretli Kariyesi 2 0,07% 

Çınarlar Mahallesi  2 0,07% 

Kaşir Mahallesi 2 0,07% 

Karagöz Kariyesi 2 0,07% 

Seraycık Kariyesi 2 0,07% 

Karaköse Kariyesi 2 0,07% 

Şiran Tepe Mahallesi 2 0,07% 

Kızıltaş Kariyesi 2 0,07% 

Arslanşeyh Kariyesi 2 0,07% 

Kilik Kariyesi 2 0,07% 

Emin Halife Mahallesi 2 0,07% 

Çavuşlu Kariyesi 2 0,07% 

Nebcioğlu Kariyesi 2 0,07% 

Koman Kariyesi 2 0,07% 

Repce Kariyesi 2 0,07% 

Diyarbekir Vilayeti Merkez Mahallatı 2 0,07% 

Kavaklar Mahallesi  2 0,07% 

Barak Kariyesi 2 0,07% 

Şehsı Kariyesi  2 0,07% 

Kursa Kariyesi 2 0,07% 

Şenciler Kariyesi 2 0,07% 

Leylak Kariyesi 2 0,07% 

Etir Kariyesi 2 0,07% 

Duvarocak Kariyesi 2 0,07% 

Tamzara Kariyesi  2 0,07% 

Manisa Sancağı 2 0,07% 

Temkar Kariyesi 2 0,07% 

Elma Ağacı Kariyesi 2 0,07% 

Turuncu Kariyesi 2 0,07% 

Gülfem Hatun Mahallesi  2 0,07% 

Nurseken Mahallesi 2 0,07% 

Güneri Mahallesi 1 0,03% 

Bayhasan Kariyesi 1 0,03% 

Beyçiftlik Kariyesi 1 0,03% 

Karaşenş Kariyesi 1 0,03% 

Ezbider Kariyesi 1 0,03% 

Kara Şenşe 1 0,03% 

Yeni Mahallesi 1 0,03% 

Minhare Kariyesi 1 0,03% 

Lape Kariyesi  1 0,03% 

Miranpa Mahallesi 1 0,03% 

Evzukur Kariyesi 1 0,03% 

Molla Mahallesi 1 0,03% 

Mazhuriye Kariyesi  1 0,03% 

Çorapçı Kariyesi 1 0,03% 

Galata 1 0,03% 

Emin Sinan Mahallesi 1 0,03% 

Siran Mahallesi 1 0,03% 
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Yusufiye Kariyesi 1 0,03% 

Hacı Ömer Çiftliği Kariyesi  1 0,03% 

Kula Kariyesi 1 0,03% 

Kala Kariyesi 1 0,03% 

Biladis Kariyesi 1 0,03% 

Bay Hasan Kariyesi 1 0,03% 

Giresun Kazasının Büyük Bahçe 

Kazası 1 0,03% 

Taş Mahalle 1 0,03% 

Zürmene Kariyesi  1 0,03% 

Taştemur Kariyesi 1 0,03% 

Nazımzâde Mahalli 1 0,03% 

Ezbider Nahiyesi 1 0,03% 

Çürbişon Kariyesi 1 0,03% 

Ustu Kazası 1 0,03% 

Enfa Kariyesi 1 0,03% 

Kemah Kariyesi 1 0,03% 

Niş Kazası 1 0,03% 

Ağca Böyke 1 0,03% 

Yumrucaktaş Kariyesi 1 0,03% 

Sivas 1 0,03% 

 Avutmuş Mahallesi 1 0,03% 

Sufiler Mahallesi 1 0,03% 

Günere Mahallesi 1 0,03% 

Ladik Nahiyesi 1 0,03% 

İlimsu Kariyesi 1 0,03% 

Şenciler Mahallesi 1 0,03% 

Gülüh Kariyesi  1 0,03% 

Kızık Kariyesi 1 0,03% 

Karaağaç Mahallesi 1 0,03% 

Tamdere Kariyesi 1 0,03% 

Kulakkaba Mahalle 1 0,03% 

Lice Mahallesi 1 0,03% 

 Kadiriye Kariyesi 1 0,03% 

Kınıkbâla Kariyesi 1 0,03% 

Kaşir Mehmed  1 0,03% 

Bıltarıç Kariyesi 1 0,03% 

Çınarlar Mahallesi 1 0,03% 

Taş Mahllesi 1 0,03% 

Güvercinlik Kariyesi 1 0,03% 

Temeltepe Kariyesi  1 0,03% 

Rum Mahallesi 1 0,03% 

Temurcilik Mahallesi 1 0,03% 

Erzurum Ahalisinden 1 0,03% 

Ebusaid Karyesi 1 0,03% 

Kuman Kariyesi  1 0,03% 

Tus Kariyesi 1 0,03% 

Kırkgöz Mahallesi  1 0,03% 

Uzunca Ova Mahallesi 1 0,03% 

Kayser Kapu Mahallesi 1 0,03% 

Yaycı Kariyesi  1 0,03% 

Kıyıkbala Kariyesi 1 0,03% 
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Yeğin Ağa Mahallesi 1 0,03% 

 Orta Mahallesi  1 0,03% 

Yıltarıç Kariyesi 1 0,03% 

Eskiköy Kariyesi 1 0,03% 

Esrail Kariyesi 1 0,03% 

Nurşin Kariyesi 1 0,03% 

Endires Kazası 1 0,03% 

Zephan? Kariyesi 1 0,03% 

Münhare Kariyesi 1 0,03% 

Gicora Kariyesi  1 0,03% 

Ali Efendi Mahallesi 1 0,03% 

Buzgeci Kariyesi 1 0,03% 

Müyekkel Kariyesi  1 0,03% 

Ashab Kariyesi 1 0,03% 

Müyekkil Kariyesi 1 0,03% 

Toplam 2997 100% 
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4.10 392 Numaralı Sicil defterinde tespit edilen Köy ve Mahalle bazında şahıs isimleri 

 

 
Ağca İmam Kariyesi 

Ağca Îmamoğlu Durmuş bin Mehmed Efendi 

Ağca İmamoğlu Dursun bin Muhammed 

Hacı İsaoğlu Nalbant Ömer Usta ibni Habib 

Kalenderoğlu Şükrü bin Ömer 

 

Ahvarcık Kariyesi 

Musa Oğlu Asker Mustafa 

Oruçoğlu Ahmed Ağa bin Ömer Ağa 

Kuru Velioğlu sagiri Ref’et  

Hüseyin Yusufoğlu Durmuş bin Osman bin 

Abdullah 

Kezban binti Mehmed  

Türkmen binti Mustafa 

Hüseyin Yusufoğlu Durmuş bin Osman bin 

Abdullah Oğlu Osman 

Hüseyin Yusufoğlu Durmuş bin Osman bin 

Abdullah Oğlu Mehmed 

Hüseyin Yusufoğlu Durmuş bin Osman bin 

Abdullah Oğlu Yusuf 

Havva binti Abdurrahman 

Oruçoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni Ömer 

Bekâroğlu Süleyman Ağa ibni Hasan 

Oruççoğlu İbrahim Ağa ibni Mustafa 

Danabaşoğlu Ahmed bin Müteveffâ Osman bin 

Ahmed 

Havva binti Osman 

Zeynep binti Osman 

Bekaroğlu Rasim Ağa ibni Hüseyin bin Abdullah 

Bekâroğlu Nuri bin Hasan 

Zebide Hatun İbnete Salih 

Velioğlu Şa’ban Ağa ibni Şerîf bin Mustafa 

Bekâroğlu Sait Ağa ibni Bekir 

Bekâroğlu Mehmed Ali Ağa ibni Hüseyin bin 

Süleyman 

Bekâroğlu Durmuş Ağa ibni Hasan bin Süleyman 

Oruçoğlu Ömer bin Müteveffâ Süleyman 

Oruçoğlu Süleyman Ağa bin Ömer 

Hulûsîoğlu Nepaz Ağa ibni Durmuş 

Şeyhoğlu Kerimesi Turunç Hatun İbnete Receb 

Velioğlu İsmail bin Şerîf 

Şakire binti İsmail 

Bekâroğlu Şevket Ağa ibni Nuri 

Kesikoğlu Kerimesi Aişe Hatun İbnete Arif  

Oruçoğlu Dursun bin Osman Ağa 

Bekâroğlu Hasan bin Nuri 

Peykâroğlu Nuri bin Hasan 

 

Aksu Kariyesi 

Caferoğlu Abdulaziz Ağa bin Hüseyin bin 

Abdullah 

Şakire binti Abdullah 

Hüsna binti Abdurrahman 

Hüseyin bin Abdullah Kızı Zekiye 

Hüseyin bin Abdullah Kızı Fatıma 

Hüseyin bin Abdullah Kızı Selime 

Caferoğlu Abdülaziz bin Hüseyin bin Abdullah 

Şakire binti Abdullah Kızı Hüsna binti 

Abdurrahman 

Koca Ömeroğlu Ahmed Ağa ibni Mustafa 

Ahmed Ağa'nın Sülbi Oğlu Mehmed 

Koca Köseoğlu Şa’bânoğlu ibni Ahmed 

Harcıoğlu Osman Ağa ibni İbrahim 

Garboğlu Hasan bin Osman bin Hüseyin 

Softaoğlu Ahmed Ağa ibni Bekir bin Hüseyin 

Koca Köseoğlu Süleyman Ağa bin Mustafa bin 

Ahmed 

Keleşoğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed 

Koca Köseoğlu Hüseyin Ağa 

Koca Köseoğlu Receb bin Abdullah 

Keleşoğlu Molla Mehmed bin Ahmed Halil  

 

Akviran Kariyesi 

Aydınoğlu Durmuş Ağa 

Aydınoğlu Hasan Ağa 

Uzunoğlu Diğer Hasan Ağa ibni Receb 

Hasanoğlu Ali Ağa ibni Durmuş Ağa ibni İsmail 

Hasanoğlu Ali Ağa Oğlu Mehmed  

Hasanoğlu Ali Ağa Kızı Dursune 

Hasanoğlu Ali Ağa Kızı Fatıma 

Çinbioğlu Osman Efendi Durmuş Ağa 

Aytekin? Ayritoğlu Hasan Ağa Süleyman  

Eyyüpoğlu Aza Hacı Ahmed bin İsmail 

El Hac Mehmed Efendi ibni İbrahim 

 

Alişar Kariyesi 

Havva Hatun İbnete Abdullah 

Tutî Hatun İbnete Ahmed 

Tûtî Hatun İbnete Ahmed 

Sezanoğlu Osman Ağa ibni Süleyman 

Üç Dirhemoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed 

Mustafaoğlu Mustafa bin Ahmed Efendi ibni 

Mustafa Efendi 

Ahmed Efendi  

Kürt Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Osman 

Ahmed Efendi ibni Ali Efendi 

Tombuloğlu Ahmed Efendi ibni Ali 

Kındazoğlu Haşim Ağa ibni İbrahim 

Selime Hatun binti İbrahim 

Sezanoğlu Osman Ağa ibni İsmail 

Aynacıoğlu Bekir Ağa bin İsmail 

Aynacıoğlu Şükrü Ağa ibni Ömer bin İsmail 

Zeliha Hatun İbnete Süleymen 

Tombuloğlu Ahmed Efendi ibni Ali ibni Ahmed 

Kindazoğlu Haşim Ağa ibni İbrahim bin Ömer 

Davulcuoğlu Şakir Efendi ibni Ali bin Hasan 

Koç Osmanoğlu Hasan Ağa ibni Osman bin 

Osman 

Tekinoğlu Yorika Veledi Krekim 

Sezanoğlu Ruşen bin Hüseyin bin Süleyman 
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Esma binti Halil 

Fatıma binti Hüseyin 

Top Hasan Oğlu Hüseyin bin Hasan bin Mustafa 

Emin  

Kilikoğlu Papaz Vasîl Efendi Veledi Yorika 

Tombuloğlu Cemal bin Ömer  

Aminoğlu İstivfur Veledi Bandiya 

Aynacıoğlu Şükrü Ağa ibni Ömer bin İsmail 

Oğlu Şükrü 

Aynacıoğlu Şükrü Ağa ibni Ömer bin İsmail 

Oğlu Kemalettin 

 

Armutluzîr Kariyesi 

İsmail Ağa Muhtar Veli bin Süleyman 

İzlioğlu Mezbûr Şerîf Ağa ibni İbrahim bin 

Abdullah 

Molla Aziz Ağaoğlu Hasan ibni Ahmed bin 

Abdullah 

Torunoğlu Ali bin Hasan bin Mehmed  

Nacakcıoğlu Mehmed bin Hasan bin Mehmed 

bin Azizoğlu Mehmed bin Ali bin Osman 

Veli 

 

Arslanşeyh Kariyesi 

Tenkiloğlu Asım bin Feyzullah bin İbrahim 

Server binti Arif  

 

Ashab Kariyesi 

Hilmi Oğlu Mustafa Ağa 

 

Avutmuş Mahallesi 

Ahmed 

Ahmed Çavuş 

Arzumanoğlu Dursun 

Arzumanoğlu Mehmed 

Arzumanoğlu Yusuf 

Durmuş 

Dursun 

Esad 

Hacı Kâsımoğlu Mehmed 

Hatun 

İpek Hatun  

Keçekulakoğlu Asım Ağa 

Kezban Hatun İbnete Mustafa 

Mehmed 

Mehmed Ve Ömer 

Molla Kıllıoğlu Osman Ağa'nın Babası Ömer 

Muharrem 

Ömer 

Saadet 

Şerîfoğlu Hasan 

Şeyhoğlu Aşık Mehmed 

Şeyhoğlu Hacı Osman Ağa 

Yeğenoğlu Şerîf  

Zernube Hanım İbnete Mehmed 

Zernube Hatun İbnete Mes’ud 

Zernube Hatun İbnete Mevlüd 

Çavuş Oğlu Sami bin Muharrem Esad 

Aişe binti Ömer 

Fatıma binti Ahmed 

Ganime 

Şah Nâzır Oğlu Şâni bin Mehmed bin Abdullah 

Ganime binti Muharrem 

Azime 

Salise 

Hacı Kasım Oğlu Mustafa bin Halil bin Abdullah 

Zübeyde binti Ahmed  

Halil 

Hüseyin 

Huriye 

Nuriye 

Çelebi Oğullarından Şerîf bin Mustafa bin Halil 

Fatıma binti Mahmûd 

Aişe Hatun İbnete Hacı Al 

Çavuş Oğlu Hasan ibni İbrahim  

Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Çelebioğlu Halil Efendi ibni Derviş bin Halil  

Hacı Osmanoğlu Osman Ağa ibni Mehmed bin 

Osman 

Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim  

Çavuşoğlu ibni İbrahim 

Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa  

Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim. 

Çavuşoğlu Hasan bin İbrahim 

Kürtoğlu Ömer ibni Ali bin Süleyman 

Emine binti Mehmed 

Kürtoğlu Ömer ibni Ali bin Süleyman Kızı 

Mahide 

Kürtoğlu Ömer ibni Ali bin Süleyman Oğlu Ali 

Osman Ağa İbn-İ Mehmed bin Mustafa 

Kürt Haliloğlu İsmail Ağa ibni Halil bin Hacı 

Hüseyin 

Halil bin Hacı Hüseyin Oğlu Halil 

Halil bin Hacı Hüseyin Kızı Şaziye 

Bahaeddinoğlu Alaaddin Ağa ibni Habib 

Hacı Osman Ağa ibni Mehmed 

Kürt Haliloğlu Hacı Hüseyin Ağa ibni Halil bin 

Abdullah 

Kürt Haliloğlu Hacı Hüseyin Ağa ibni Halil bin 

Abdullah Oğlu Mustafa 

Kürt Haliloğlu Hacı Hüseyin Ağa ibni Halil bin 

Abdullah Kızı Aişe 

Calapoğlu Halil Efendi ibni Derviş 

Hacı Osmanoğlu Osman Ağa ibni Mehmed 

Behaettinoğlu Aleaddin Ağa ibni Habib 

Çavuşoğlu Hasan Ağa bin İbrahim  

İmamoğlu Kamil Ağa ibni Mahmûd  

Sakaoğlu İbrahim Ağa ibni Hüseyin 

Bahaeddinoğlu Aleaddin Ağa ibni Habib bin 

Hasan  

Çalapoğlu Mehmed Derviş Ağa ibni Halil bin 

Abdullah  

Hanbi?Oğlu Süleyman Ağa ibni Hasan bin 

Abdurrahman 

Hacı Mahmûdoğlu Ömer Ağa ibni Mehmed bin 

Halil  

Sağıroğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed bin 

Süleyman 

Çavuş Ağa Hasan Ağa ibni İbrahim 

Çeçenzâde Müttevaffi Hayri Bey 
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Cincuroğlu Kerimesi Şakire Hatun 

Cincuroğlu Müteveffâ Süleyman Ağa 

Hamitoğlu Arga ibni Hüseyin 

Muavinoğlu Durmuş Çavuş 

Etmekcioğlu Ahmed Ağa ibni Ali Osman 

Hacı Kâsımoğlu Abdi Efendi ibni İsmail 

Zehra binti Firuz 

Kürtünlüoğlu Yusuf bin Mehmed 

Bahaeddinoğlu Alaeddin Ağa ibni Şeyh Habib 

bin Hasan 

Hancıoğlu Süleyman Ağa ibni Hasan bin 

Abdurrahman 

Çalapğlu Mehmed Derviş Ağa ibni Halil bin 

Abdullah 

Arzumanoğlu İbrahim Ağa ibni Hasan bin 

İbrahim 

Çalapoğlu Halil Efendi ibni Derviş bin Halil 

Bahaettinoğlu Aleaddin Ağa ibni Habib 

Çalaboğlu Halil Efendi ibni Derviş 

Amanosoğlu Receb bin Mehmed 

Çalaboğlu Mezbûr Halil Efendi ibni Derviş 

Hafız Arif Efendi ibni Durmuş bin Salih  

Hancıoğlu Süleyman ibni Hasan bin 

Abdurrahman 

Kara Ahmedoğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Hacı Kâsım Ağa Süleyman Ağa ibni Hasan bin 

Kâsım  

Dehancı?Oğlu Şerîf Ağa ibni Süleyman bin 

Hasan 

Abanosoğlu Receb bin Müteveffâ Mehmed bin 

Abdullah 

Abanosoğlu Receb bin Müteveffâ Mehmed bin 

Abdullah Oğlu Mahmud 

Abanosoğlu Receb bin Müteveffâ Mehmed bin 

Abdullah Kızı Fatıma 

Abanosoğlu Receb bin Müteveffâ Mehmed bin 

Abdullah Kızı Nadire 

Abanosoğlu Receb bin Müteveffâ Mehmed bin 

Abdullah Kızı Havva 

Abdülkadiroğlu Sabri bin İbrahim Efendi ibni 

Abdülkadir 

Çavuşoğlu Hasan Ağa bin İbrahim 

 Ovali Oğlu Süleyman bin Müteva Hasan bin 

Hacı Ali 

 Halife Oğlu Zühtü Oğlu ibni Mehmed bin 

Mahmud 

İsmail 

Hanife 

Zehide Hatun İbnete Ali  

İhtiyar Taban Oğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin 

İmamzâde Hafız Arif Efendi ibni Dursun 

Hacı Ali Emin Ağa ibni Osman bin Abdullah 

Milat 

Çelebizâde Halil Efendi bin Derviş 

Bahaettin Ağaoğlu Çavuş bin Halil 

Sabire Hatun İbnete Mezbûr Bekir 

Bezistanoğlu Kerimesi Zeynep Hatun 

Müteveffâ Süleyman Hacı Ali 

Arzumanoğlu Emin Ağa ibni Hasan 

Bezistanoğlu Müteveffâ Mustafa 

Bezistanoğlu Ahmed bin Mustafa 

İmamzâde Arif Efendi ibni Durmuş bin İbrahim 

Taşoğlu Ethem Ağa ibni Abdullah bin 

Abdurrahman 

Tabanoğlu Ethem Ağa ibni Abdullah 

Çavuşoğlu Abdülaziz Ağa 

Çavuşoğlu Hacı Ali Ağa 

Çavuşoğlu Hacı Ali Ağa bin Abdülkadir Ağa 

Bahaeddinoğlu Alaeddin Ağa ibni Hüseyin bin 

Ahmed 

İmamoğlu Hafız Arif Efendi ibni Durmuş  

Salih Hancıoğlu Hasan Ağa Yusuf bin Abdullah 

Tabanoğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin  

Emiroğlu Dursun Ağa ibni İbrahim bin Abdullah 

Abanos Oğlu Abdullah bin Ali 

Mahi binti Mehmed 

Rahime 

Hasan Ağa ibni Mustafa 

Hasan Ağa bin Yusuf 

Kürt Oğlu Ali bin Hacı Süleyman 

Çataloğlu Halil Ağa ibni Şerif 

Abanos Oğlu Abdullah bin Ali bin Abdullah 

Mahi Hatun İbnete Mehmed 

Abanus Oğlu Abdullah ibni Ali bin Abdullah 

 Bahaettin Oğlu Şerif ibni Abdullah 

Ürci Oğlu Ahmed Çavuş ibni Süleyman 

İsa Beyoğlu Nuri bin Halil 

İsa Beyoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed 

Rebanoğlu Etem Ağa ibni Hüseyin 

Karaahmedoğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed 

Şeyhoğlu Kerimesi Zekiye Hatun İbnete Hacı 

Osman 

Abdulkadirzâde Mevlüd Efendi ibni Hacı 

İbrahim Efendi  

Fikretoğlu Ali Ağa ibni Süleyman bin İbrahim 

Hancıoğlu Şerîf Ağa ibni Süleyman bin Hasan 

Debanoğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin bin 

Abdullah 

Arzumanoğlu Hacı İbrahim Ağa ibni Hasan bin 

Mehmed 

Mehmed bin Fatıma 

Mehmed bin Seher 

Hancıoğlu Hasan Ağa ibni Yusuf  

Celepoğlu Halil Efendi ibni Derviş 

Hacı Osman Kızı Emine  

Hacı Osman Kızı Şerife 

Hacı Osman Kızı Sabire 

Şükrü bin Mehmed 

 Abdulkadirzâde Mevlüt Efendi ibni Elhac 

İbrahim Efendi  

Emiroğlu Dursun Ağa ibni İbrahim 

 İmamoğlu Mahmûd Ağa ibni Musa  

Şah Nazıroğlu Hafız Abdurrahman Efendi ibni 

Mehmed 

İmam Efendi Kerimesi Huma Hatun İbnete 

Mahmûd  

Tütüncüoğlu Şükrü Efendi ibni Mehmed 

Yeğinoğlu Abdulaziz Ağa ibni Mehmed Mezbûr 

Mehmed 
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İmamoğlu Mehmedoğlu ibni Musa 

Hacı Kâsımoğlu Hasan Efendi ibni Mehmed 

Hacı Mahmûdoğlu Kerimesi Emine Hatun İbnete 

Mahmûd 

Abuş Beyoğlu Hüseyin bin Salih Bey 

Yeğenoğlu Şerîf Zevcesi Fatıma 

 İmamoğlu Emin Zevcesi Melek 

İmamoğlu Emin Oğlu İbrahim Halil 

İmamoğlu Emin O 

Zihnioğlu Hüseyin Zevcesi Fatıma 

Zihnioğlu Hüseyin 

Molla Kıllıoğlu Kerimesi Emine binti Ömer  

Molla Kıllıoğlu Hasan bin Hacı Süleyman 

Molla Kıllıoğlu Ömer bin Osman 

Şükrü’ye binti Salih 

Molla Alioğlu Hacı Süleyman bin Osman 

Şeyhoğlu Hüseyin Ağa  

Arzumanoğlu Emin Ağa Kerimesi Dursune 

Hanım 

Dursune Hanım’ın Validesi Arife Hatun 

Ejduroğlu Mustafa bin İsmail  

Karaahmed Efendi bin Mehmed 

İmamzâde Emin Ağa 

Hanımoğlu Şerîf Efendi bin Süleyman 

Habipzâde Halil Efendi bin Derviş 

 

Balcana Kariyesi 

Ahmed Çavuş 

Şeyh Mustafa  

Deli Osmanoğlu Şerîf 

Şeyhoğlu Mustafa Ağa ibni Halil 

Ahmed Çavuş Zevcesi Emine 

Ahmed Çavuş Kerimesi Aişe 

 

Baltarıç Kariyesi 

İvad Oğlu Antranik Veledi Tanilin 

 

Barak Kariyesi 

Abdioğlu İsmail Validesi Sırma 

Abdioğlu İsmail Validesi Sırma Oğlu Osman 

 

BayHasan Kariyesi 

Kömeoğlu Durmuş Ağa 

Bay Hasan Kariyesi’nden Kömeoğlu Mehmed 

bin Ahmed 

 

Bayram Kariyesi 

Hacı Mustafa bin Arif 

Hacı Mustafa bin Alim 

Çiftçioğlu İbrahim Efendi ibni Salih Efendi 

Henuloğlu Mehmed Ağa ibni Salih 

Henuloğlu Ahmed Ağa ibni Hacı Mustafa 

Ya’kûbzâde Rasim Nazım Efendi 

Henuloğlu Abdulhamit Ağa ibni Ethem  

 

Bellakeris Kariyesi 

Tantan Oğlu Davut bin İbrahim bin Davud 

Ali 

Tantan Oğlu İsmail Ağa ibni Davut  

Feyzullah Oğlu Aza Ömer ibni Emin 

Tantan Oğlu Aza Hacı Mehmed bin Şaban 

 Tantan Oğlu Hüseyin Bayram Efendi ibni Şaban 

 

Beyçiftlik Kariyesi 

Mehmed Beyzâde Rıza Bey ibni Yusuf Bey ibni 

Mehmed Bey 

 

Beyke Kariyesi 

Fatıma 

Hasan 

Selma 

Halil Hasanoğlu Hüseyin Ağa ibni Ahmed 

Aşıkoğlu Kadri bin Yusuf bin Abdullah 

Çil Hasanoğlu Zeynel bin Ahmed bin Ahmed 

İbrahim Efendi ibni Abdullah Efendi 

 Adile Hatun İbnete Durmuş Validesi Esma 

Hatun İbnete Hasan 

Karamülk Oğlu Hasan Efendi ibni İbrahim 

 Mahmud Oğlu Dursun Ağa ibni Mehmed 

Adile Hatun 

 

Biltarıc Kariyesi 

İvadoğlu Antranik Veledi Tanil 

 

Biroğul Mahallesi 

Ahmed 

Çeçenzâde Tahsîn 

Gülşan Hatun İbnete Süleyman 

Gülşan Hatun İbnete Süleyman Kızı Hatune 

Gülşan Hatun İbnete Süleyman Oğlu Ferhad 

Hacıoğlu Süleyman Ağa 

Kudusoğlu Süleyman Ağa  

Kuduzoğlu Süleyman Ağa 

Kuduzzâde Süleyman Ağa 

Kurdusoğlu Mehmed Ağa 

Kurtoğlu Pufka Oğlu Puskanın 

Kurtzâde Ahmed Oğlu Lütfullah 

Memnune 

Osman Oğlu Hasan Tahsîn Bey 

Ali 

Koçak Mollaoğlu Osman Ağa ibni Mehmed 

Kuduzoğlu Süleyman bin Mustafa 

Kürtzâde Tahsin Efendi ibni Arif Efendi 

Terlemezoğlu Ahmed Efendi ibni Abdullah 

Turfandaoğlu Ömer Ağa ibni Muhsîn bin Ahmed  

Serac Ağa Hamdi Efendi ibni Hacı Ahmed 

Gülşan Hatun İbnete Süleyman Oğlu Rasim 

Kürtzâde Tahsîn Efendi 

Kürtzâde Tahsîn Efendi ibni Arif Efendi 

Penbe Hanım İbnete Abdullah bin Hacı Hüseyn 

Eyyuboğlu Abdulaziz bin Salih 

Hacı Alizâde Hamdi Efendi ibni Elhac Ali Efendi 

Tahmiscioğlu Durmuş ibni Mehmed bin Abdi  

Melikoğlu Emin Ağa 

Yüzbaşı Salim Bey 

Hanife Fitnat Hanım İbnete Müteveffâ Osman 

bin Mustafa 

Osman bin Mustafa 

Kılıczâde Abdurrahman ibni Şerîf 

Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Mehmed 
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Şükrü Efendi 

Tahsîldar Rıza Efendi ibni Sarı Efendi 

Zerduni? Hatun İbnete Hacı Osman Efendi 

Zühtü Bey bin Hasan 

Kurtoğlu İbrahim Ağa ibni Hasan bin Abdullah 

Kurtoğlu İbrahim Ağa Oğlu Hasan 

Sakaoğlu İbrahim Ağa ibni Mustafa 

Topaloğlu Ahmed Ağa ibni Ali 

Ahmed Efendi ibni Hacı Mustafa 

Halime Hatun İbnete Ahmed Efendi ibni Hacı 

Mustafa 

Küçük Mollaoğlu Osman Ağa ibni Mehmed 

Hekim Usta Oğlu Kerimesi Hatice binti Durmuş 

Molla Hüseyinzâde Mustafa Efendi ibni Timur 

Hatice 

Kumanlı Oğlu Kâzım Ağa ibni Ethem 

Yusuf Oğlu İbrahim Efendi ibni Mustafa 

Melekoğlu Hamdi bin Hasan bin Halil  

Melekoğlu Hamdi bin Hasan Kızı Emine 

Seyidalioğlu Kerimesi Hediye Hatun İbnete Ali 

Ağzı Kıllıoğlu Aza Hacı Ali Ağa ibni Mustafa 

Melekoğlu Hamdi bin Hasan bin Halil 

Seyyid Alioğlu Kerimesi Hediye Hatun İbnete 

Ali 

Ağraş Haliloğlu Ağza Hacı Ali ibni Mustafa 

Reşat Ali İbrahim Efendi ibni Mustafa 

Kircanlıoğlu Şa’bân Ağa ibni Mehmed 

Sabire Hatun İbnete Halil 

Hocazâde Abdurrahman Efendi ibni Hasan 

Efendi 

Sıskaoğlu İbrahim Efendi ibni Abdullah bin 

Abdurrahim 

Kumanlıoğlu Kâsım Efendi ibni Abdurrahman 

bin Abdullah 

Nalçacıoğlu Kerimesi Nurkeman Hatun İbnete 

Osman bin Abdullah 

Küçük Mollaoğlu Abdullah Ağa ibni Mehmed 

Nalçacıoğlu Kamil Ağa 

Dilaoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin  

Bel Oğlu Halil Ağa ibni İbrahim bin Halil  

Küçük Mollaoğlu Osman Ağa ibni Mehmed  

Zilaoğlu Ahmed Ağa ibni Hasan 

Mindevallı Oğlu Mustafa Ağa ibni Osman bin 

Mustafa 

Mindevellı Oğlu İbrahim Çavuş ibni Mustafa 

Azakıllı Oğlu Aza Hacı Ali Ağa ibni Mustafa 

Saka Oğlu İbrahim Efendi ibni Mustafa 

Mihman Oğlu Haydar Ağa ibni Yusuf 

Lütfüllah Oğlu Kamil bin Abdurrahman 

Kurtzâde Hüseyin Efendi ibni Hasan 

Cemile Hanım İbnete Hacı Şerîf 

Kurtzâde Hasan Efendi ibni Ahmed Efendi  

Kurtzâde Osman Efendi ibni Zihni Efendi  

Nalbandzâde Kazım Efendi ibni Tahîr Efend 

Kurtzâde Hakkı Efendi ibni Zühdü Efendi ibni 

Ahmed Efendi 

Kurtzâde Hakkı Efendi ibni Zihni Efendi ibni 

Ahmed Efendi  

Hacı Ganizâde Hamdi Efendi ibni Hacı Gani 

Efendi 

 Sakaoğlu Ethem Edendi ibni Mustafa 

 Çetecioğlu Kerimesi Lütfiye binti Şerîf 

Molla Hüseyinoğlu Abdullah Ağa ibni Osman 

Mindevallıoğlu Mahmûd Efendi ibni 

Abdurrahman  

Kurtzâde Ahmed Efendi 

Kurtzâde Hayri Efendi 

Kurtzâde Hayri Efendi Oğlu Hikmet  

Kurtzâde Zühtü Efendi 

Kurtzâde Osman Efendi 

Serverinzâde Burhan Efendi 

Kurtzâde Hayri Efendi Oğlu Hikmet 

Sürbezâde Burhan Efendi 

Mustafa Efendi 

Mustafa Efendi Mahdûmu Zebur Bey 

Zebur Bey Zevcesi Rahime Hanım 

Tahsin Bey bin Tayyar Bey  

 

Buldurçiftliği Kariyesi 

Abdullahoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Salih  

Hatice Hanım İbnete Halil 

Boz Mehmedoğlu Hâlid bin Mehmed bin 

Abdullah 

Hâlid bin Mehmed bin Abdullah 

Bezistanoğlu Haşim Ağa ibni İsmail bin Hacı Ali 

Keşcioğlu? Abdülkadir Ağa ibni İbrahim bin 

Abdullah 

Bezistanoğlu Sinan Ağa ibni Hacı Ali bin 

Abdullah 

 

Busaid Kariyesi 

Coşkunoğlu Habib Ağa ibni Ali 

Petekoğlu Osman Ağa ibni Emin 

Bal Oğlu Zevcesi Özkik binti Krikor 

Bal Oğlu Zevcesi Üskik binti Kügur 

Baloğlu Zevcesi Özkik binti Krikor Tuti Oğlu 

Zevcesi Derik binti Manuk  

 

Busayid Kariyesi 

Bahaeddin Oğlu Mardiye 

Bahaeddin Oğlu Mardiye Oğlu Nurlike 

 

Buzgece Kariyesi 

Köseoğlu Müşir Ağa ibni Mustafa ibni Abdullah 

Alicanoğlu İsmail Ağa ibni Osman bin 

Abdurrahman 

Henuloğlu Molla Hamdi bin Edhem bin Ahmed 

Abdullah Oğlu Kamil Ağa ibni Abdullah 

 

Bülbül Mahallesi 

 Fatıma 

 Hacı Mehmed Ağa 

 Osman 

Adbullah  

Ahmed Ağa 

Avaraoğlu Müteveffâ Asım 

Avareoğlu Mustafa Ağa 

Cemal 

Durmuş 

Esad Ağa 
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Esme 

Evaraoğlu Mehmed Ağa 

Fatıma 

Fatıma Hanım İbnete Mustafa 

Hacı Ahmed Ağa 

Hamzaoğlu Mehmed 

Hasan 

İnayet Hanım 

İncezâde Müteveffâ Şerîf Ağa 

Könbeoğlu Hacı Mehmed Ağa 

Mahmud 

Mehmed 

Melahat 

Meşkure 

Muharrem 

Nalçacı Oğlu Süleyman Ağaların 

Recep Ağa 

Rıza 

Sarı Mehmedzâde 

Seraczâde Şükrü Ağa’nın Mezbûr Hacı Ahmed 

Tutî Hatun 

Yazdanoğlu Manuk Oğlu Kaçazun 

Zehra Hanım İbnete Abdurrahman 

Zeydzâde Hacı Ömer Ağa 

Azime 

Hüseyin 

Huriye 

Nuriye 

Rahime 

Hatice 

Sarraçzâde Tevfik Efendi ibni Hacı Ahmed bin 

Abdullah 

 Emine binti Hüseyin 

Reşide 

Kolağası Emin Efendi bin Mustafa  

Ahmed Sıtkı Efendi 

Tenbul Oğlu Şükri bin Halil bin Süleyman 

Aişe 

Şakire 

Yaldızzâde Sabri Efendi ibni Ali bin Mustafa 

Erzurumlu Hüseyin Çavuş bin Hasan Ağa 

Nurbaranoğlu Mehmed Ağa ibni Osman Ağa 

Kara Alizâde 

Kafiye 

Fazlıoğlu Mehmet Ağa ibni Mahmûd 

Fatıma Mürure binti Abdullah bin Abdurrahman 

Habib Efendi ibni Şâkîr Efendi 

İnciroğlu Zevcesi Gülsüm Hatun İbnete Hacı 

Ahmed Abdullah 

Ahmed bin Müteveffâ Şükrü ibni Ahmed 

Seyit Alioğlu Zihni ibni Ömer Ağa 

Kösezâde İbrahim Efendi ibni Nuri 

Musa Efendioğlu Hasip Efendi ibni Şakir 

Kömezâde İmam İbrahim Efendi ibni Nuri 

Nurbaranzâde Emin Efendi bin Hacı Ali Efendi 

Tatarzâde Nazım Efendi ibni Halil Efendi  

Kara Kurtzâde Müteveffâ Hacı Halil Efendi  

Mahmûd Efendi  

Hacı Halil Efendi ibni Mahmûd  

Nalbant Alizâde Şerîf Ağa ibni Hacı Ali  

Hacı Minareoğlu Hüsnü Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah 

Hacı Minareoğlu Hüsnü Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah Oğlu Dursun 

Hancızâde Ali Efendi ibni Şerîf 

Küçük Mehmedzâde Osman Efendi ibni Ethem 

Zeydzâde Sakine Hanım İbnete Elhac Mehmed 

Ali Ağa ibni Ömer 

Mehmed Surûri Efendi 

Halime ibni Karakurtzâde 

Mütevaffâ Refet Efendi ibni Hacı Halil Efendi 

Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni 

Sadık Efendi 

Karakurtzâde Rüştü Efendi ibni Hacı Halil 

Efendi ibni Mahmûd Kızı Güre 

Çinicizâde Ahmed Efendi ibni Said 

Çinicizâde Ali Efendi ibni Şerîf Efendi 

Zeydzâde Hacı Ömer Ağa ibni Ağa 

Selimzâde Hacı Şerîf Efendi 

Fazlıoğlu Salim Zevcesi Havva Hatun 

Fazlıoğlu Salim  

Fazlıoğlu Osman Ağa bin Abdullah  

Sinanoğlu Yusuf Ağa ibni İbrahim 

Sabuncuzâde Ahmed Efendi ibni Said 

Palabıyıkoğlu Durmuş Ağa ibni İsmail ibni 

Abdullah Oğlu Fahri 

Palabıyıkoğlu Durmuş Ağa ibni İsmail ibni 

Abdullah Kızı Hacer 

Könbezâde İbrahim Efendi ibni Nuri 

Seydioğlu Zihni Efendi ibni Ömer 

Palabıyıkoğlu Durmuş Ağa ibni İsmail bin 

Abdullah 

Palabıyıkoğlu Durmuş Ağa ibni İsmail bin 

Abdullah Oğlu Bilal 

Könezâde İbrahim Efendi ibni Nuri 

Seydi Ali Ağa Zihni Efendi ibni Ömer 

Seyit Alioğlu Hacı Yusuf Ağa ibni İbrahim 

Çörekoğlu Salim bin Mehmed Ali  

Kömezâde İbrahim Efendi ibni Nuri bin İbrahim 

Seyyid Alioğlu Zihni Ağa ibni Ömer bin 

Abdullah  

Hacı Mollaoğlu Fehmi 

Tomtomoğlu Abdülaziz Ağa ibni Mehmed 

Hacı Musa Mollaoğlu Babam Mezbûr İsmail Ağa 

ibni Ahmed 

Bekaroğlu Kerimesi İpek Hatun İbnete Hasan 

Çörekoğlu Mustafa Nazım bin Mehmed Ali 

Sarraçzâde Hacı Zihni Ağa ibni Hacı Ahmed Ağa 

Baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer 

Hacı Minareoğlu İsmail Ağa ibni Ahmet bin 

Abdullah 

Tatarzâde Kâzım Efendi ibni Halil 

Sarraçzâde Şükrü Ağa ibni Hacı Ahmed 

Seraczâde Süleyman Ağa ibni Hacı Ahmed bin 

Ömer 

Küçük Oğlu Bekir Ağa  

Seyyit Alioğlu Mehmed Ağa ibni Hacı Ömer 

Etirlioğlu Mevlüt ibni İhsan 

Değirmenci Hüseyin bin Hasan 

 Şeyhzâde Hüseyin Ağa ibni Mehmed bin 
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Abdullah 

 Şeyhzâde Hüseyin Ağa Kızı Salise 

 Şeyhzâde Hüseyin Ağa Kızı Şadiye 

Havvazâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi  

Karakurtoğlu İbrahim Çavuş ibni Tufan 

Seyyid Alioğlu Ahmed Ağa ibni Hacı Mehmed 

bin Mustafa  

Alioğlu Mehmed İsmail ibni İbrahim Mustafa 

Tanburzâde Emin Efendi ibni Hacı Ali Efendi 

Mollaoğlu Rasim Ağa ibni Arif bin Abdullah 

Halime Hatun İbnete Abdullah 

Zerbab Hatun İbnete Ali Ağa 

Zerbab Hatun İbnete Ali Ağa Oğlu Arif 

Fazlıoğlu Osman Ağa ibni Mustafa bin Abdullah 

Havva binti Hasan 

Zerbab binti Ahmed  

Baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa ibni Ömer bin 

Abdullah 

Tatarzâde Kâzım Efendi ibni Halil bin 

Abdurrahman 

Küçük Mehmedoğlu Ömer Efendi bin Ethem bin 

Ömer 

Habiboğlu Hasan Ağa 

Avareoğlu Hacı Ali Ağa ibni Hacı Ahmed bin 

Abdullah 

Avareoğlu Hacı Ali Ağa Oğlu Rasim 

Avareoğlu Hacı Ali Ağa Oğlu Kazım 

Cincizâde Ali Efendi ibni Şerîf 

Avareoğlu Hacı Ali Ağa ibni Hacı Ahmed Oğlu 

Rasim 

Avareoğlu Hacı Ali Ağa ibni Hacı Ahmed Oğlu 

Kazım 

Hacı Musa ibni Durmuş Efendi 

Çiftçioğlu Şerîf bin Durmuş 

Cincioğlu Kerimesi Behiyye binti Hacı 

Muharrem 

Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir bin 

Abdullah 

Bekir Efendi Zevcesi Hikmet Hanım 

Ekincioğlu Agop Zevcesi Makruhi binti Etamek 

Hamamcıcızâde Mehmed Rıfat Efendi ibni 

Zülfikar Efendi 

Zülfikar Efendi 

Halime  

Karakurtzâde Mehmed Efendi ibni Ethem Efendi 

ibni Mehmed 

Karakurtzâde Mehmed Efendi ibni Ethem Efendi 

Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi 

Yazdanoğlu Manuk Veledi Hiçkan 

Yazdanoğlu Manuk Veledi Hipa 

Yazdanoğlu Hiça Veledi Krikor Veledi Etamek 

Yazdanoğlu Hecak? Veledi Hipak Krikor Veledi 

Etamek  

Tatarzâde Nazım Efendi ibni Halil bin Ömer 

İbni Habip 

Cağaloğlu Osman Efendi ibni Hacı Ahmed bin 

Osman 

Fatıma Hatun İbnete Hüseyin 

Şerif Ağa 

Zekiye Hanım 

Nazire Hanım 

Ali Efendi ibni Şerif 

Hacı Şerif Ağa ibni Ömer 

Mehmed Ağa ibni Abdullah 

Kâzım Efendi ibni Halilin 

Seydi Alizâde Rıza Efendi ibni İbrahim 

Hocazâde Ahmed Efendi ibni Hüseyin Efendi 

Manastırlı Oğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir  

Hocazâde Ahmed Efendi ibni Hasan Efendi 

Kadızâde Ali Suriri Efendi ibni Asım Efendi 

Çürük Oğlu Salim bin Mehmed 

 Ömer Lütfi Efendi  

Hakkı Bey ibni Emrullah  

Refet Bey ibni Cafer 

Halil Efendi ibni Mehmed Bey 

Hayriye Hanım İbnete Mehmed 

Binbaşı Hakkı Bey 

Ali Oğlu Mehmed Ali ibni Hacı Ömer 

 Sakine 

Feride 

Recepzâde Kasım Efendi ibni Mehmed 

Ezbiderli Oğlu Abdulllah Ağa ibni Abdülkadir 

Seydi Ali Ağa ibni Mustafa bin Abdullah 

Sabire Hatun ibni Osman 

Kamile 

Zihni Efendi 

İsmail Ağa 

Cağaloğlu Şerif Ağa ibni Hacı Ahmed 

Ahmed Niyazi Efendi  

Nurbaranoğlu Mehmed Efendi ibni Osman  

Köse Alizâde Ali Efendi 

Recebzâde Asım Efendi ibni Mehmed Efendi 

Ezbiderli Oğlu Abdulah ibni Abdülkadir 

 İnce Oğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

 Ziynet Hatun İbnete Mehmed Ağa 

 Nazım Oğlu Hasan Efendi ibni Ali  

Fazlıoğlu Kerimesi Gül Hanım 

Arif bin Abdullah  

Fazlı Oğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed 

Ali Efendi İbn İ Şerif 

Ezbidereli Oğlu Abdullah Ağa 

 İncezâde Kerimesi Rahime Hanım İbnete 

Ahmed 

Ozanoğlu Karnik Veledi Artin Veledi Geriçek 

Ömer Sufioğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed 

Kadızâde Ahmed Efendi ibni Mehmed Ağa 

Sarraçzâde Şükrü Ağa ibni Hacı Ahmed  

Sarraçzâde Zihni Ağa ibni Mezbûr Hacı Ahmed 

bin Abdullah 

Nalband Alioğlu Arif Ağa ibni Receb 

Köse Ali Efendi ibni Mehmed bin Ali  

Çürükoğlu Abdullah Alim Ağa ibni Hasan bin 

Hacı Derviş  

Etirlioğlu Ahmed Ağa ibni Yusuf Abdullah 

Merizoğlu Kerimesi Hafize Hatun İbnete Ahmed 

bin Abdullah 

Kemal Efendi 

Etirlioğlu Ahmed Ağa ibni Yusuf bin Abdullah 

Biroğul Mehmed Ağa ibni Şerîf 
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Çörekoğlu Salim Ağa ibni Şerîf 

Güzide binti Mahmûd  

Etirlioğlu Mezbûr Şerîf Efendi 

Mesudzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi 

ibni Hacı Halil Efendi 

Sobacıoğlu Abdullah Ağa ibni Şerîf 

Küçük Mehmedoğlu Ömer Efendi ibni İbrahim 

Mancıoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin 

Küçük Mehmed Oğlu Ali Efendi ibni İbrahim 

Efendi 

Evaraoğlu Hamdi Ağa 

Beyleroğlu Şahnur Veledi Servik 

Mesûdzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi  

Emine Penbe Hanım İbnete Süleyman Ağa 

Halil Efendi ibni Abdullah bin Abdurrahman 

Nusret Efendi bin Abdurrahman  

Çorakoğlu Salim Ağa ibni Şakir 

Cincizâde Ali Efendi ibni Şerîf bin Ali 

Baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa ibni Ömer bin 

Ahmed 

Fazlıoğlu Mehmed Ağa ibni Mahmûd bin 

Abdullah 

Baba Ahmed Ağa Oğlu Muhtar Hacı Mehmed 

Ağa ibni Ömer 

Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Kadir 

Ezbiderlioğlu Hamdullah Ağa ibni Kadir 

Hamamcızâde Mülâzim-I Evvel Zülfikar Efendi 

ibni Ali bin Abdullah 

Kamil bin Abdullah 

Fahri bin Abdullah 

Fikri bin Abdullah 

Ezbedirlioğlu Abdullah Ağa bin Abdulkadir 

Vekilharcoğlu Kerîmesi Melek Hatun binti 

Mehmed  

Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa bin Abdulkadir 

Çorakoğlu Salim Ağa ibni Mehmed Ali bin 

Mustafa 

Hasan Efendi ibni Hacı Osman ibni Abdullah 

Emine Hatun İbnete Hacı Halil Efendi 

Hamdi 

Nuri 

Ziya 

Nazire Hanım İbnete Hacı Şerîf Efendi  

 İncezâde Ali Efendi ibni Şerîf Ağa 

Sarı Mehmedzâde Hulûsî Efendi ibni Rıza Efend 

Sabuncuzâde Ali Efendi bin El-Hac Mehmed 

Efendi 

Sabuncuzâde Mustafa Efendi  

İncezâde Ali Efendi ibni Şerîf Ağa 

Sarı Mehmedzâde Hulûsî Efendi ibni Rıza Efendi 

Hergelioğlu Zevci Zerbab Hatun İbnete Abdullah 

bin Abdurrahman 

Çörekoğlu Salim Ağa ibni Mehmed Ali Ağa  

Kara Kurtzâde Mehmed Efendi ibni Ethem 

Efendi 

Yazaroğlu Süleyman Ağa ibni Osman 

Binabdullah 

Kara Alizâde Kazım Efendi ibni Osman Ağa 

Baba Ahmedoğlu Muhtar Hacı Mehmed Ağa ibni 

Ömer 

Hancizâde İmam Ali Efendi ibni Şerîf 

Kara Kurtzâde İsmail Efendi ibni Müteveffâ Esad 

bin Mehmed 

Kara Kurtzâde Ethem Efendi ibni Mezbûr 

Mehmed 

Seyyid Alizâde Zihni Efendi ibni İbrahim 

Kara Kurtzâde Cemal Efendi ibni Hasan 

Ömer Efendizâde Tevfik Bey ibni Müteveffâ 

Hacı Mehmed Ağa ibni Ebubekir 

Ömer Ağa'nın ibni Mütevaffâ Hüseyin Efendi 

ibni Ahmed Efendi 

Hacı Ya’kûbzâde Adil Efendi 

Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi 

Tatarhanzâde Ahmed Efendi ibni Süleyman 

Surûrizâde Emin Efendi ibni Hacı Ali Efendi 

Karakurtzâde Mehmed Efendi İbnete Ethem 

Efendi  

Şeyhzâde Ahmed Efendi ibni Abdullah Efendi 

Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi  

Çinicizâde Ali Efendi ibni Şerîf Abdullah  

Kemdaoğlu Kâsım ibni Abdullah  

Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdulkadir bin 

Abdurrahman  

Cincioğlu Ali Efendi ibni Şerîf Efendi ibni 

Abdullah 

Debbağoğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed bin 

Mahmûd 

Etirli Oğlu Şerif Efendi ibni Ahmed Efendi 

Baba Ahmed Oğlu Mehmed Ağa ibni Ömer bin 

Abdullah 

Cigaloğlu Şerif Ağa ibni Hacı Ahmed bin 

Abdullah 

Bizoğlu Mehmed Efendi ibni Şükrü bin Hacı Ali 

Şerif Efendinin Babası Mütevefa Ahmedin 

Babası Müteveffa Süleyman Ağa  

 Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdulkadir 

Kemdâoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer  

Ahmed Efendi ibni Süleyman bin Mehmed 

Hacı Yakupzâde Adil Efendi ibni Arif Efendi  

Tatarhane Oğlu Ahmed Efendi ibni Süleyman bin 

Abdullah  

Baba Ahmed Oğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer 

bin Mehmed 

 Kemda Ali Kasım Ağa ibni Ömer bin Mustafa 

Ali Efendi ibni Şerîf bin Abdullah 

Mehmed Ağa ibni Ömer bin Ahmed 

Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni İbrahim 

İbrahim Ağa ibni Süleyman 

Fazlıoğlu Rahmi Efendi ibni Mehmed 

Mutasarrıfoğlu Necib Ağa ibni Süleyman 

Yahyaoğlu Rasim Ağa ibni Hüseyin  

Hancıoğlu Ali Efendi ibni Ali  

Necip Ağa ibni Süleyman 

Yehcioğlu Merkûm Rasim Ağa ibni Hüseyin 

Gazlıoğlu Esad Efendi ibni İbrahim Efendi 

Baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer 

bin Ahmed 

Güllüoğlu Salim Ağa ibni Şerîf  

Kara Şa’ban Oğlu Aziz bin Abdullah 

Kara Şa’ban Oğlu Aziz bin Abdullah Oğlu 
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Durmuş 

Bacıoğlu Mustafa bin Şerîf 

Gülsüm Namı Diğer Gülfidar Hatun 

Fatıma Molla Hasan binti Nevzat Namı Hatun 

Kara Alizâde Nevzat Efendi 

Nurvaranoğlu Mehmed bin Osman 

Karaşaban Oğlu Aziz bin Şaban 

Silahcı Oğlu Ahmet 

Emin 

Haşim 

Boyacı Oğlu Şerif Ağa ibni Abdullah 

Fazlıoğlu Kerimesi Sakine 

Selimzâde Hayri Efendi ibni Hacı Şerîf Efendi  

Kurtzâde Hüsnü Efendi ibni Ahmed 

Selimzâde Hayri Efendi ibni Hacı Şerîf Efendi 

Kurtzâde Hüsnü Efendi 

Karlioğlu Mehmed bin Mustafa Bey 

Ömer Nazım Efendi ibni Ma'rûf 

Şükrüoğlu Hüseyin Ağa ibni Osman 

Habib Efendi ibni Abdullah 

Habib Efendi Oğlu Mustafa  

Habib Efendi Oğlu Mahmud 

Habib Efendi Oğlu Mehmed 

Karakurtzâde Amil Efendi ibni Said 

Karakurtzâde Ethem Efendi 

Palabıyıkoğlu Durmuş bin İsmail Oğlu Arif  

Palabıyıkoğlu Durmuş bin İsmail Oğlu Bilal 

Güneyzâde İbrahim Efendi ibni Nuri  

İhsan Efendi 

Avar Oğlu Asım bin Ahmed 

Avara Oğlu Kasım Efendi 

Deliceoğlu Mehmed Ağa Kerimesi Havva Hatun 

Deliceoğlu Mehmed Ağa Kerimesi Havva Hatun 

Oğlu Zühtü 

Deliceoğlu Mehmed Ağa Kerimesi Havva Hatun 

Oğlu Osman 

Çakıroğlu Mevlüd bin Ahmed 

Hatice Hanım İbnete Mustafa 

Deliceoğlu Halim Ağa ibni Mehmed 

Habipzâde Zevcesi Emine Hanım 

Ömer Şevki Efendi  

Boyacıoğlu Mustafa bin Şerîf 

Gönyezâde İbrahim Efendi ibni Nuri 

Deliceoğlu Halil Ağa 

Deliceoğlu Halil Ağa Kız Karındaşı Havva 

Hanım 

Deliceoğlu Havva Hanım Oğlu Zühdü 

Deliceoğlu Havva Hanım Oğlu Osman 

Gercenislioğlu Oğlu Şa’ban  

Mincioğlu Hüseyin bin Hasan 

Erzurumlu Oğlu Hüseyin bin Hasan 

Ezbirderlioğlu Abdullah ibni Abdulkadir 

Sarı Mehmedzâde Zevcesi Havva Hanım 

Şeyhoğlu Zevcesi Emine binti Şeyh Osman 

Hamzaoğlu Mehmed Oğlu Şerif 

Hacı Mehmed Ağa bin Ömer 

Könbezâde İbrahim Efendi 

Çakırzâde Osman Efendi 

Çakırzâde Osman Efendi Oğlu Dursun 

Çakırzâde Osman Efendi Kızı Huriye 

Emin Efendi ibni Ali  

İsmail Efendi ibni Ali 

Avaraoğlu Müteveffâ Asım Zevcesi İnayet Hatun 

Gücezâde Mehmed Efendi bin Nuri Efendi  

Denberzâde Mehmed Efendi bin Şükrü Ağa 

Hamide Oğlu Mehmed 

Hamide Oğlu Mehmed Oğlu Şerif 

Hacı Minareoğlu İsmail  

 İbrahim Efendi Ranbiroğlu Kamil Ağa 

İmam İbrahim 

Ezbiderli Oğlu Abtullahı 

Aşcıoğlulları Muhammed bin Ahmed 

Açcıoğlu Ahmed Kerîmesi Sabire 

Mutasarrıf Oğlu Necib bin Süleyman 

 

Cuc Kariyesi 

Sehakoğlu Kefurk Veledi Sahak Veledi Etamek 

Veledi Etamek Verâseti Sülbiye Oğulları Artin 

Veledi Etamek Verâseti Sülbiye Oğulları Nişhan  

Güllüoğlu Süleyman bin Mehmed 

Veli Ahmedoğlu Mehmed bin Hasan 

 

Çakır Kariyesi 

Keleşoğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed bin Halil  

Dalkavukoğlu Kerime Hatice 

 

Çakmanus Kariyesi 

Haşrici Oğlu Ahmed Rasim 

Leventoğlu İbrahim 

Leventoğlu İbrahim Kerimesi Emine 

 

Çavuşlu Kariyesi 

Zühreoğlu Osman bin Mehmed 

İncezada Kerimesi Aişe Hatun İbnete Şerîf Ağa 

 

Çeken Mahallesi 

Tiryaoğlu Şan Veledi Artin Veledi Ekama 

Deriga Nişanyan Veledi Artin Veledi Etamek 

Demircioğlu Hemyar Veledi Krikor  

Demircioğlu Sahak Avhanis Veledi Krikor 

 

Çınarlar Mahallesi 

Emanetoğlu Hapi Veledi Dimen 

Kazgancıoğlu Nebayut Ağa Veledi İshil Veledi 

Harelini? 

Ernimra?Oğlu Murus Veledi Nikola Veledi İlya 

 

Çorapçı Kariyesi 

Yordam Ve Oğullarından Kirmakioğlu İstfan 

 

Çürbişon Kariyesi 

 İbrahimoğlu Mustafa 

 

dedeli Kariyesi 

Avaraoğlu Yusuf Ağa 

Dedeoğullarından Osmanoğlu Şerîf 

Osmanoğlu Şerîf Zevcesi Zahide Hatun 

 

Dereköy Kariyesi 

Şalvarsızoğlu Mustafa bin Ali 
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İvazoğlu Asım Zevcesi Güllü Hatun İbnete 

Abdullah 

Kuru Ahmedoğlu Kerimesi Hatice binti Mustafa 

 

Dulundas Kariyesi 

Köseoğlu Mustafa  

Yusuf Ağa 

Bekir Ağa 

Köseoğlu Mustafa Zevcesi Sâlise binti Receb 

 

Duman Kariyesi 

Hamzaoğlu Süleyman Ağa ibni Ali 

Dumanlıoğlu Salih bin Ahmed Ağa  

Dumanlıoğlu Salih Ağa ibni Ahmed 

Hacı Gaffaroğlu İbrahim Ağa ibni Salih 

Nebioğlu Salih Ağa ibni Mehmed 

Caferoğlu Süleyman Ağa ibni Ali 

Hacı Gazaroğlu İbrahim Ağa ibni Sahil  

 

Duvarocak Kariyesi 

Papaz Necuroğlu? Berakim Efendi Veledi 

Hiranim Veledi Todor 

Zayaroğlu Yorika Veledi Harşu 

 

Ene Kariyesi 

Fatıma İbnete Süleyman 

Kezban 

Mahmud Ağa 

Mercan Hatun İbnete Mehmed 

Pamuk 

Türkan 

Emine 

Abanos Oğlu Mehmed bin Ömer Ağa ibni 

Hüseyin 

Fatıma Hatun İbnete İbrahim 

Veli Hüseyin Oğlu Hasan bin Mehmed Ağa ibni 

Hasan 

Selime 

 Veli Hüseyin Oğlu Zihni Ağa ibni Hasan 

Emi Hatun İbnete Abdullah 

Abbasoğlu İbrahim Ağa ibni Osman bin 

Abdullah 

Gülfidar  

Hüseyin bin Abdullah 

Türkmen bin Abdullah 

Turunca bin Abdullah 

 

enfa Kariyesi 

Kadıoğlu Reşit bin Ömer  

 

Enir Kariyesi 

Abdülbakioğlu Ömer Efendi ibni Abdullah bin 

Hüseyin 

Köylüoğlu Kadir bin Ömer 

Zaimoğlu Ahmed Ağa ibni Mustafa bin Ömer 

Ayanoğlu Hasan bin Mahmûd 

 

Erdut Kariyesi 

İnce Hüseyinoğlu Şakir Ağa ibni Ali Ve Hacı 

Osmanoğlu Osman bin İbrahim 

Mollaoğlu Kerimesi Havva binti İbrahim  

Üçdirhemoğlu Ahmed 

 

ErmeniZir Kariyesi 

İsmail Oğlu Bayram 

Molla Azizoğlu Hasan bin Ahmed 

Mehmed bin Ali 

 

Eskiköy Kariyesi 

Dime Veledi Anastasi  

 

Eskirum Mahallesi 

Pinustan İthakioğlu Agop Zevcesi Makruhi binti 

Etamek 

Çömlekçioğlu Yorika Veledi Yorika 

Kuzbaşoğlu Yani Veledi Girekir 

Yani Veledi Kazan Veledi Yaset  

Hirsandioğlu Hirsandisi Veledi Simyon Veledi 

Hirsandi 

İskanuşi binti Sehaka 

Serabuyunoğlu Aleksi? Veledi Karabetek 

Yani Veledi Kosta Veledi Yasef 

Hersanidioğlu Garsanidi Veledi Simon Veledi 

Hirasandi  

Podikaoğlu Diremid Veledi Yorika Veledi Yor 

Esbiraoğlu Bandipli Veledi İspir Veledi Derispa  

Gürgenoğlu İsmail Küskünoğlu Mihail Veledi 

Todor Veledi Goram 

Çömlekçioğlu Simon Veledi Yorgi 

Esiroğlu Su Veledi Anastasi 

Tenekeci Yandi Veledi Todor 

Çömlekçioğlu Simon Veledi Yorika  

Esberoğlu Sava Veledi Anastasi 

 

Esrail Kariyesi 

Kılınçoğlu Hüseyin Çavuş ibni İsmail 

 

Eşgüne Kariyesi 

Karacaoğlu Hampi Veledi Bavli 

Garipoğlu Lefter Veledi İlya Veledi Lefter 

Yusufoğlu Şa’bân Ve İbrahim ibni Hasan bin 

Abdullah 

Karibenoğlu İstavril Veledi Kargur 

Beraşioğlu Papas Aleksi Veledi Vasîl 

Yufiloğlu Anasdasi Veledi Yorika 

Habiboğlu Hasan Kerimesi Fatıma 

Numanoğlu Ali Osman 

 

Etirli Kariyesi 

Etirli Oğu İbrahim Efendi  

Mehmed Ağa ibni Veli  

Kurnazoğlu Osman bin Mehmed 

Kurnazoğlu Receb Ağa ibni Arif 

 

evzukur Kariyesi 

Koloğlu Halil Ağa 

 

Eydiliş Kariyesi 

Fevzi Beyoğlu Bayram bin İsmail 

Şeyhoğlu Ref'et bin Hüseyin  
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Şeyhoğlu Tayyar bin Osman 

Kadıoğlu Hüseyin bin Salih ibni İsmail  

Abdurrahmanoğlu Hüseyin bin Ali bin 

Abdurrahman 

 

Eynir Kariyesi 

Murtazaoğlu Şükrü 

Murtazaoğlu Şükrü Zevcesi Zahide 

Servalioğlu Ömer Kerimesi Hanife 

Servalioğlu Ömer  

Osman Onbaşı Ali 

 

Ezbider Kariyesi 

Mantarcıoğlu Hasan Ağa 

Bahaeddinoğlu Yusuf Efendi bin Habib 

 

Ezeretli Kariyesi 

 Deliceoğlu Mustafa bin Mehmed bin Mustafa 

Soy?Oğlu Yusuf bin Ahmed bin Abdullah 

 

Galata 

Ahmed Beyzâde Kerimesi Zeynep Hanım İbnete 

Ahmed Efendi 

 

Gengene Kariyesi 

Molla Yılancıoğlu Osman bin Mehmed bin 

Abdullah 

Aişe binti Mehmed 

Aişe binti Mehmed Oğlu Hasan 

Aişe binti Mehmed Oğlu Mehmed 

Aişe binti Mehmed Kızı Zeynep 

Aişe binti Mehmed Kızı Fatıma 

Aişe binti Mehmed Kızı Hatice 

Aişe binti Mehmed Kızı Emine 

 

Gicora Kariyesi 

Sulhioğlu Ömer Çavuş 

 

Göle Kariyesi 

Sefaoğlu Mehmet Efendi ibni Yusuf bin 

Abdullah 

Sefaoğlu Mehmet Efendi Kızı Gülnaz  

Sefaoğlu Mehmet Efendi Oğlu Salim 

Sefaoğlu Mehmet Efendi Oğlu Salih 

 

GülfemHatun Mahallesi 

İbrahimoğlu Salih Efendi ibni İbrahim Efendi 

ibni Abdullah 

Emine Hanım İbnete İbrahim Efendi 

 

Gülüh Kariyesi 

Esma Hatun İbnete Ömer 

Mehmet 

Hüseyin 

Himmetoğlu İbrahim Ağa ibni Bekir 

Kara Hasanoğlu Hurşîd bin Halil bin Ahmed 

İsmetoğlu İbrahim Bekir bin Mehmed  

Sakaoğlu Hamdi bin Süleyman bin Mustafa 

İbrahim 

Sakaoğlu İbrahim Efendi ibni Mezbûr Mustafa 

Mezkûr Gülüh Kariyesi’nden Sakaoğlu Mehmed 

Efendi ibni Mustafa 

Kabasakaloğlu Mehmed Ağa ibni Yusuf bin Ali  

 

Gülviras Kariyesi 

Hacı Ahmed 

Habiboğlu Arif 

Habiboğlu Selim 

Habiboğlu Selim Oğlu Temiş 

Hüseyin Efendi 

 

Günere Mahallesi 

Balcıoğlu Esir Ağa Veledi İlya Veledi Yani 

Abacıoğlu Guril Veledi Yori 

 

Güvercinlik Kariyesi 

Boyacıoğlu Kızı İpek binti Osman 

 

Hacıömer Kariyesi 

Zeynep 

İbrahim 

Hacı İbrahim 

Ahmed Bey Oğlu Zihni bin İbrahim bin Ahmed 

Salise binti Ali 

 Hüsnü bin Hüseyin 

Salim Ağa ibni Halil bin Mezbûr Ahmed' 

Ali Çavuş ibni Osman 

Sadri Oğlu Merkûm Hüsnü 

Sadriye Kızı Mezbûre Zeynep 

Kurdtoğlu Sabit Ağa ibni Bekir 

Tokadlı Oğlu İbrahim bin Osman 

 İmamoğlu Mehmed Ağa ibni Ali 

Kömeoğlu Kerimesi Sâlise Hatun İbnete Şerîf 

Ağa ibni Abdullah 

 

Haneseki Mahallesi 

Asım 

Fatıma 

Deli Ahmed Oğlu Şerif bin Mehmed bin 

Abdullah  

Gülsüm binti Mustafa  

 

Hasanşeyh Kariyesi 

Türkmen 

Tahiroğlu Hüseyin bin Ömer 

Çuhadaroğlu Mehmed Çavuş ibni Şerîf 

Karabekiroğlu Bekir bin Yusuf bin Şerîf 

Şerif 

Hamzaoğlu İbrahim Efendi bin Hüseyin Ağa 

Zincirkıranoğlu Osman bin Mehmed bin 

Abdullah 

Zincirkıranoğlu Osman bin Mehmed 

Hatice binti Şerîf 

 

Hepciye Kariyesi 

Şugag 

Kenbir Oğlu Tehabet Veled-İ Samra Veledi 

Etamek 

Beyati Mahzarda Ve Ba'de Kıbel-İl Aksamı ibni 

Merkûm Mine Kadi  
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Zanezan binti .. İple 

Fegazevni 

 

İlimsu Kariyesi 

Molla Hasanoğlu Kerimesi Melek Hatun 

 

İsril Kariyesi 

Kalioğlu Şa’bân Ağa bin Ali 

Kömeoğlu Ahmed bin Hüseyin bin Veli 

Çavuşoğlu Mustafa bin Hüseyin bin Osman 

Sirkecioğlu Hasan bin Hüseyin bin Hasan 

 

İsvale Kariyesi 

Şiranlıoğlu Bavli Veledi Suh 

Buldukoğlu İbrahim Ağa ibni Halil 

Buldukoğlu Ömer Ağa ibni Hasan  

Zekiye Hatun İbnete İbrahim 

 

İzraklı Kariyesi 

Musa Oğlu Osman 

Musa Oğlu Osman Zevcesi Binnaz 

Musa Oğlu Halil 

 

Kadiriye Kariyesi 

Karaseman Oğlundan Kerimesi Arife 

 

Kala Kariyesi 

Kalenderoğlu Hamdi Ağa ibni Ömer 

 

Kaledere Kariyesi 

Karaosmanoğlu Yusuf  

Cebeci Oğlu Bekir 

Cebeci Oğlu Bekir Zevcesi Zeliha 

Cebeci Oğlu Salih 

Karaosmanoğullarından Tahsin Oğlu İbrahim 

 

Kamışlı Mahallesi 

Sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş 

Efendi 

Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmet 

Emine Hatun İbnete Yusuf  

Mumcubaş Şerîfoğlu Zevcim Kamil Ağa ibni 

Süleyman  

 

Karaağaç Kariyesi 

Henuloğlu Mustafa Ağa 

Henuloğlu Ömer Ağa 

Henuloğlu Ömer Ağa Oğlu Mustafa 

Hacıoğlu Ahmed Efendi bin Said Ağa 

Henuloğlu Mustafa bin Ömer 

Gerüi Oğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa 

Hacı Oğlu Ahmed Efendi ibni Sait 

Hacıoğlu Ahmed Efendi ibni Said 

Kurtoğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa  

Henuloğlu Mustafa Ali 

Henuloğlu Ömer Ağa Oğlu Ali 

Henuloğlu Ömer Ağa Oğlu Aziz 

Henuloğlu Ömer Ağa Oğlu Tuti 

Mollaoğlu Kerimesi Mihri  

Çilali Oğlu Hüseyin 

 

Karacaviran Kariyesi 

Burunoğlu Mustafa 

Gülsüm Hatun 

Kadı Oğlu Hakkı Ağa ibni Mehmed 

Kadı Oğlu Osman Ağa ibni Durmuş 

Kadı Oğlu İbrahim Ağa ibni Şa’bân 

Karabıyıkoğlu İsmail 

Hacıoğlu Mehmed bin Ali 

Kadıoğlu Ahmed ibni Hüseyin bin Ahmed 

Hasib Arzuhaloğlu Karip Ağa ibni Şerîf 

Dursunoğlu Mustafa bin İsmail 

Tataroğlu Mevlüt bin Yusuf 

Fettahoğlu İsmail Efendi ibni Fettah bin 

Feyzullah 

Dursun Ağa Reşid bin Dursun bin Abdullah 

Cumaoğlu Reşid bin Kaya bin Abdurrahman 

Karaburuhoğlu Şerîf bin Mustafa 

 

Karagöz Kariyesi 

İpek 

Zeynep 

 İshak Oğullarından Mehmed bin Mustafa 

Ömeroğlu Osman bin Ömer bin Hasan 

Sunullahoğlu Şa’ban bin Ahmed bin Sunullah 

Hatice binti Yusuf 

Salih 

Tevfik 

Aişe Hatun İbnete Ali 

Mehmed ibni Mezbur Ömer 

Kadı Oğlu Mehmed Efendi ibni Durmuş 

Sunullah Oğlu Kerimesi Zeynep Hatun İbnete 

Ahmed 

 Şakir Efendi ibni İsmail bin Ahmed  

Yahya Oğlu Abdullah Ağa ibni Mustafa 

 

Karaköse Kariyesi 

Veli Ahmedoğlu Hasan Ağa ibni Süleyman 

 Bozoğlu Hüseyin bin Halil bin Musa 

 

karaköy Kariyesi 

Veli Ahmedoğlu Hasan Ağa ibni Süleyman 

Gürcüoğlu İbrahim bin Mehmed bin Abdullah 

Mollaoğlu Hüseyin bin Karir bin Süleyman 

Veli Ahmed Ağa İsmail bin Mustafa  

Bozoğlu İsmail bin Ali bin Mehmed 

Aişe binti Hasan 

 Fatıma binti Mahmûd 

Veli Ahmed Oğlu Hasan Ağa ibni Süleyman 

Veli Ahmedoğlu İsmail Efendi ibni Yusuf 

Bozoğlu Hasan bin Halil bin Musa 

Emine binti Hasan 

 

Karaşenş Kariyesi 

Çavuşoğlu Hacı Yusuf Ağa Oğlu Hasan 

Süleyman Ağa Kazım Çavuş 

Çürükoğlu Mehmed Ağa bin Ali Oğlu Ali 

Çürükoğlu Mehmed Ağa bin Ali 

Çavuşoğlu Kâzım Ağa bin Hüseyin bin Osman 

Dalkavukoğlu Mustafa bin Ömer 



100 
 

 
 

Çavuşoğlu Kâsım bin Arif bin Hasan 

Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni Mustafa 

Çavuşoğlu Hacı Yusuf Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Zehide binti Abdurrahman 

Çavuşoğlu Hacı Yusuf Ağa Kızı Aişe 

Çavuşoğlu Hacı Yusuf Ağa Kızı Nazire 

Çavuşoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed bin Ömer 

 

Kaşir Mahallesi 

Nalbantoğlu Mustafa Efendi ibni Tahir 

Kızıloğlu Mezbûr Hamdi Çavuş ibni İbrahim  

Kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni İbrahim  

 

Kavaklar Mahallesi 

 Şaban 

Hacı Abdullahoğlu Yusuf Oğlu Mehmet 

Hacı Abdullahoğlu Yusuf Oğlu Yahya 

Kasap Zühtü Ağa 

Pembe Hatun İbnete Mehmet 

Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir 

Hacı Abdioğlu Hakkı bin Abdulkadir bin Halil 

Cemile binti Esat 

Emine binti Süleyman 

İmamzâde Abdullah Efendi ibni Mehmed Efendi 

Çavuşoğlu Kerimesi Mezbûr binti Osman 

Kurt Osmanoğlu Faik 

İmamzâde Asım Efendi ibni Ömer 

İmamzâde Asım Efendi ibni Hacı Ömer bin Hacı 

Abdullah 

Hacı Abdullahoğlu Yusuf bin Mehmed bin 

Abdullah 

Kavakcıoğlu Ali Ağa ibni Ethem 

Nizaroğlu Hüseyin ibni Hasan 

Hüseyinoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed 

Cinoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed 

Faik Efendi ibni Yusuf' 

Zehra Hatun İbnete . Hacı Ömer Efendi 

Faik Efendi Oğlu Durmuş 

Faik Efendi Oğlu Mehmet 

Faik Efendi Oğlu Cemil 

Faik Efendi Oğlu Yunus 

Faik Efendi Kızı Huriye 

Faik Efendi Kızı Rukiye 

Zaimoğlu Faik Efendi ibni Yusuf 

Rasim Mehmed Efendi ibni Hacı Osman 

 İmamzâde Asım Efendi ibni Ömer 

İmamzâde Abdullah Hilmi Efendi ibni Mehmed 

Efendi ibni Hacı Ömer 

İmamzâde Abdullah Hilmi Efendi Oğlu Ramiz 

Sanem binti Abdullah 

 İmamzâde Asım Efendi ibni Hacı Ömer  

Kavakçıoğlu Ali Ağa ibni Ethem 

Çekenoğlu Ali Ağa ibni Hacı Ahmed bin Osman 

Hasan Efendi ibni Ali 

Nazarzâde Mûmâ-İleyh Hasan Efendi ibni Ali 

Efendi 

 İmamzâde Mehmed Efendi ibni Abdullah bin 

Hacı Osman 

Kavakcızâde Ali Ağa ibni İbrahim bin Abdullah 

Asım Efendi ibni Hacı Ömer bin Hacı Abdullah  

Emine Hatun İbnete Mustafa 

Hacı Mehmed Efendi ibni Sâdık 

Emir Oğlu Zevcim Ahmed Çavuş ibni Şerif 

Nakırzâde Hasan Efendi ibni Ali  

Kavakçızade Ali Ağa İbni 

Kavakçı Oğlu Şerif 

Usta ibni Mehmed 

Behiye Hatun İbnete İbrahim 

Kavakçı Oğlu Şerif Efendi ibni Muarref 

Nazra Oğlu Ahmet Ağa ibni Şaban bin Abdullah 

Behiyye Hatun İbnete Mahmu 

Zekiye 

Behiye  

Zihni 

Nasr Oğlu Ahmed Ağa ibni Şaban bin Abdullah 

Nazırzâde Hasan Efendi ibni Ali 

Kanberoğlu Kerimesi Nazife Hatun İbnete 

Ahmed bin Abdullah 

Hacı Ahmed Efendi ibni Hacı Şakir 

Kadriye binti Mezbûr Hacı Şakir 

İmamzâde Asım Efendi ibni Hacı Ömer 

Emiroğlu Ahmed Çavuş ibni Şerfi bin Hüseyin 

Ya’kûb Efendizâde Hacı Ahmed Ağa  

Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa 

Arap Kirli Oğullarından Durmuşoğlu Hacı 

Ziloğlu Durmuş bin Faik bin Hacı Yusuf  

Zehra Hatun İbnete Hacı Ömer Efendi 

Nazarzâde Hasan Efendi ibni Ali Ağa 

Sarı Süleyman Oğlu Hacı Mehmed Kerimesi 

Nadire 

Dülgeroğlu Şerîf bin Asım 

Dülgeroğlu Ali 

İmam Osman Efendi 

Faik Çavuş Aza Asım Efendi 

 

Kayserkapu Mahallesi 

Ahmed Beyzâde Yüzbaşı Hüseyin Lütfü Efendi 

ibni Mehmed Efendi ibni Ali 

 

kemah Kariyesi 

 Karacaoğlu İbrahim Ağa ibni Salih bin Halil 

 

Kemallı Kariyesi 

Sekmanoğlu Dursun 

Sekmanoğlu Mehmed 

Molla Oğlu Hasan Hüseyin 

Molla Oğlu Hasan Hüseyin Zevcesi Emine 

Sekmanoğlu Dursun Zevcesi Havva  

Kürtoğlu Ali Zevcesi Fatıma 

Kürtoğlu İbrahim 

Kürtoğlu Ali  

 

Kengene Kariyesi 

İnce Ahmedoğlu İbrahim bin Musa bin Hemtük 

Aişe binti Dursun 

 

Kezanc Kariyesi 

Gülsüm Hatun İbnete Mehmed 

Sülü Selvanoğlu Mehmed bin Mustafa bin 
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Abdullah 

Fatıma binti Abdullah 

 

Kınıkbala Kariyesi 

Kara Hasanoğlu Hasan 

Keleşoğlu Şükrü 

Kör Mehmedoğlu Ömer 

Penbe Hatun İbnete Müteveffâ Mustafa 

Kör Mehmedoğlu Ethem Ağa bin Beşîr bin 

Abdullah 

Beşîr bin Abdullah Oğlu Şa’ban 

Kör Mehmedoğlu Mehmed Ağa ibni Arif 

Beşîr bin Abdullah Kızı Sülbiye 

Vekîl Recebzâde Mehmed Efendi ibni 

Abdulhamid  

Kör Molla İsmail bin Abdulkadir 

 İmamoğlu Halil bin Hasan bin Halil 

Adile binti Ali 

Adile binti Ali Oğlu Mehmed 

Adile binti Ali Oğlu Durmuş 

Kör Mehmed Oglu Said bin Ömer  

Mantarcıoğlu Hüseyin bin Şerîf Zevcesi Samiye 

Hatun 

Mantarcıoğlu Hüseyin bin Şerîf 

Çürükoğlu Mezbûr Salim bin Mehmed Ali  

Kör Mehmedoğlu Merkûm Said  

Kör Mehmedoğlu İsmail Efendi ibni Abdülkadir 

bin Ahmed  

Kör Mehmedoğlu Ahmed Ağa ibni Hasan bin 

Habib 

Kör Mehmedoğlu İsmail Efendi 

Ahmed ibni Kadir 

Kör Mehmed Ağa ibni Arif 

Çavuş .. Molla Belgüzar ibni Bekir 

Kör Mehmedoğlu Molla Kadir 

Kör Mehmed Ağa İsmail Efendi ibni Abdulkadir 

Kör Mehmedoğlu İsmail Efendi ibni Abdülkadir 

Kör Mehmedoğlu Mehmed Ağa ibni Arif bin 

Şerîf  

Kör Mehmedoğlu Osman Ağa ibni Musa bin İsa  

Kör Mehmedoğlu Habip Ağa ibni Receb bin 

Abdullah 

 

Kırgöz Mahallesi 

Gülmezoğlu Mezbûr Mehmed Ağa ibni Ahmed 

Kadıoğlu Mehmed Efendi bin Durmuş 

Kıraçoğlu Feyzi Ağa ibni Hasan bin Hüseyin  

 

Kırkgöz Mahallesi 

Boyacıoğlu İzzet 

Dursune 

Fatıma Gülsüm Hatun İbnete Yusuf 

Nalçacıoğlu Muharrem Ağa  

Halil 

Kadı Oğlu Mehmed Efendi ibni Durmuş 

Mindevallıoğlu Mehmed bin İbrahim bin 

Abdullah 

Zeynep binti Bergüzar 

Şakire Hatun İbnete Abdullah 

Düdükcüoğlu İbrahim Ağa ibni Hüseyin 

Düdükçüoğlu İbrahim Ağa ibni Hasan 

Gülmezoğlu Mehmed Ağa ibni Ahmed 

Burbacıoğlu İzzet Ağa bin Hasan bin Abdullah 

Küçük Oğlu Bahaeddin Ağa İbn Ahmed 

Asiloğlu Ali Osman Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah 

 Reisoğlu Abdulkadir Efendi ibni Hacı Hüseyin 

Hacıoğlu Mehmed Efendi ibni Durmuş 

Abbas Oğlu Ali Osman Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah 

Şevki 

Kıraç Oğlu Ahmed Çavuş ibni Vasil 

Kıraçoğlu Feyzullah Ağa ibni Hasan 

Kadıoğlu Mehmed ibni Durmuş 

Hacı Osmanzâde Galip Efendi ibni Hacı Osman 

Debanzâde Hayri Efendi ibni Hacı Şerîf Efendi 

Üçdirhemoğlu Dursun 

Deynzâde Ekrem Efendi ibni Hayri Efendi 

Kadızâde Mehmed Efendi 

Gölelioğlu Hüseyin 

Deynzâde Hayri Efendi 

 

Kıyıkbala Kariyesi 

Recebzâde Mehmed Efendi ibni Hamid 

 

Kızık Kariyesi 

Kızıklıoğlu Receb bin Halil 

 

Kızılca Mahallesi 

Abdurrahman 

Ahmed Ağa Mehmed Ağa 

Ahmed Ağa Hacı Osman 

Ahmed Ağa Şerîf Ağa 

Dedeoğlu Mehmed 

Dursune Hanım İbnete Mustafa 

Fatıma Hanım 

Fatıma Hatun İbnete Mehmed 

Güllü Hatun İbnete Çavuşoğlu Ahmed 

Mehmed Usta 

Şevket Oğlu Süleyman 

Azime 

Huriye 

Zühdü Efendi 

Hatice 

Zekiye Hanım 

Kamile 

Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi 

Seyide Atike Hanım İbnete Abdullah bin Ahmed 

Celal Efendi ibni Mûmâ-İleyh Zühdü Efendi 

Sâniye Hanım İbnete Mûmâ-İleyh Zahide Efendi 

Küçük Molla Oğlu Abdulaziz Ağa ibni Hacı 

Hüseyin 

Mesvetzâde Emin Efendi ibni Hacı Halil Efendi 

ibni İsmail 

Baheeddin Efendi 

Pakize 

Fatıma Hanım İbnete Hafız Lütfi 

Hacı Bekirzâde Ali Efendi 

Hacı Bekirzâde Kerimesi Zekiye Hanım İbnete 

Şeyh Mehmed Efendi ibni Hacı Bekir Ağa 
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Diktaşlızâde Mehmed Efendi ibni Ömer  

Harinpazâde Ahmed Efendi ibni Elhac Mehmed 

Ali 

Çiftçioğlu Mehmed Ali Efendi ibni Mahmûd bin 

Ali  

Sadettinoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin Sadettin  

Köseoğlu Mustafa Ağa bin Mehmed Ağa 

 Hacı Mustafazâde Aziz Ağa ibni Mustafa Efendi 

Dedeoğlu Ali bin Mustafa  

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed 

Koçak Mollaoğlu Abdülaziz Ağa ibni Hacı 

Mehmed 

Harinapazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Abdullah 

bin Abdurrahman 

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Bazarbaş Namı Diğer Hacı Hâşîmoğlu Durmuş 

Efendi ibni Hacı Hâşîm 

Kızılzâde Bahaeddin Efendi ibni Hacı İsmail 

Efendi 

Çiftçioğlu Mehmed Ali Efendi ibni Mehmed 

Efendi 

Menzilcizâde Asım 

Karslızâde Burhanettin Efendi ibni Şerîf Ağa 

Suşehri Kazası Komiser Muavini Abdi Efendi  

Hacı Osmanzâde Şerîf Efendi 

Hacı Halilzâde Polis Tevfik Efendi ibni Tâhîr 

Efendi 

Bazarbaşoğlu Durmuş Efendi 

Bazarbaşoğlu Durmuş Efendi ibni Hacı Haşim 

Çeçenzâde Ahmet Efendi 

Çeçenzâde Ahmed Efendi ibni Mehmed 

Abdulba'aszâde Halil Efendi 

Abdulba'aszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi 

Kara Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Durmuş 

Aişe Hatun İbnete Pehlivanoğlu Hasan 

Halis Efendi ibni Mehmed Şerîf Efendi 

Kumcuoğlu Müteveffâ Ali Ağa 

Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Mehmed 

Dilyak Taşzâde Mehmed Efendi ibni Ömer bin 

Receb 

Safticizâde Mehmed Ali Efendi ibni Mahmûd 

Emir  

Sufizâde Mûmâ-İleyh İmam Hulûsî Efendi  

Hacı Hasanzâde Faik Efendi 

Abdulbaaszâde Rıza Efendi ibni Hüseyin Efendi  

Şah Nizaroğlu Abdulkadir bin Mehmed bin 

Yusuf 

Fatıma binti Ethem  

Fatıma binti Ethem Oğlu Abdülkerim 

Fatıma binti Ethem Oğlu Kazım 

Fatıma binti Ethem Kızı Şerife 

Mü’ezzinoğlu Osman Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah 

Osman Ağa ibni Ahmed bin Abdullah bin 

Mehmed 

Osman Ağa ibni Ahmed bin Abdullah bin Ali 

Abdülaziz 

Osman Ağa ibni Ahmed bin Abdullah bin 

Hüseyin 

Osman Ağa ibni Ahmed bin Abdullah Kızı 

Fatıma  

Hacı Haliloğlu Mehmed Tevfik Efendi 

Topçuoğlu Hüseyin Ağa ibni Hasan 

Harinpazâde Ahmed Efendi İle Elhac Mehmed 

Ali bin Mehmed 

Hacı Mustafa Efendioğlu Abdülaziz Ağa bin 

Mustafa 

Hulûsî? Efendi ibni Şerîf ibni Hacı Mehmed 

Efendi 

Durmuş Efendi ibni Haşim bin Abdurrahman 

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah bin 

Abdülaziz Ağa ibni Mustafa 

Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi  

Kadı Oğlu Mübaşir Nâzım Efendi ibni İsmail 

Abdülbaaszâde Ethem Efendi ibni Hüseyin 

Efendi 

Hayri Efendi ibni Ahmed Efendi 

Hacıoğlu Mehmed Ağa ibni Süleyman Mehmed 

Sinan  

Kara Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Durmuş bin 

Abdullah 

Müezzinoğlu Abdulaziz Ağa ibni Hacı Osman 

Müftizâde Müezzin Efendi ibni Haşim 

Kılıçoğlu Abdurrahman Ağa ibni Şerîf 

Hurşitzâde Hacı Mehmed Ağa ibni Abdullah Ağa 

ibni bin Ömer  

Hacı Yetimoğlu Rasim bin Hacı Mehmed 

 Leventoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Leventoğlu Şerîf Ağa Oğlu Hafız Mehmed 

Efendi  

Leventoğlu Şerîf Ağa Oğlu Niyazi Ağa 

Müezzinoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Hacı Osman 

bin Ömer’ 

Kadriye binti Şerîf 

Şevket Ağa bin Süleymen bin Abdullah 

Hacı Mehmed Ağa ibni Hacı Ömer bin 

Abdurrahman 

Pazarbaş Oğlu Dursun Ağa ibni Abdullah bin 

Şerif  

Velioğlu Mehmed Ağa ibni İsmail bin Abdullah 

Kılıçzâde Ahmet Efendi ibni Asım Efendi 

Çabukcuzâde Abdurrahman Efendi ibni … bin 

Abdülkadir Efendi 

Hacı Sufioğlu Halis Efendi ibni Şerîf bin Mehmet 

Hacıoğlu Şevket Birin… Mehmed 

Derviş Elhac Ahmed 

Sıvacıoğlu Receb bin Arif Bey bin Behra 

Dervişoğlu Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş  

Hacı Bekiroğlu Hasan Ağa ibni Ali 

Cehilce?Oğlu Berra bin Hüseyin 

İnceoğlu Tahîr bin Hasan 

Müezzinoğlu Mehmed Hulûsî Efendi ibni Şerîf 

bin Hacı Mehmed  

Hacıoğlu Şevket bin Abdullah 

Ambarcıoğlu Kerimesi Mahmûre Hatun İbnete 

Mustafa bin Hasan 

Terzi Ağa Mehmet Usta  

Küçük Mollaoğlu Kamil Ağa ibni Osman 
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Hasan Efendioğlu Halim Ağa ibni Osman 

Molla Ağa Kerimesi Zeynep Hatun İbnete 

Müteveffâ İsmail 

Mollaoğlu İbrahim Çavuş 

Sadettinoğlu Kerimesi Parlak Hatun İbnete 

Ahmed 

Hacıoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Süleyman  

Hacı Mustafa Efendioğlu Aziz Ağa ibni Mustafa 

bin Abdullah  

Hacı Mustafa Efendi Oğlu Aziz Ağa Kızı Hatice 

Hacı Mustafa Efendi Oğlu Aziz Ağa Kızı Zekiye 

Suat Ağa ibni Süleyman 

Halis Efendi ibni Şerîf 

Menzilcizâde Asım Efendi ibni Abdülkadir 

Efendi 

Fazlıoğlu Mezbûr Şerîf Çavuş ibni Hasan 

Hacı Oğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin 

Mehmed  

Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Mehmed 

bin Abdullah 

Hacı Mustafa Efendi Oğlu Aziz Ağa ibni Mustafa 

bin Abdullah 

 Hatice 

 Zekiye 

Sabriye Hatun İbnete Nuri Efendi 

Harinpazâde Kerimesi Esme Hatun İbnete Hacı 

Mehmed Ali Ağa İbnete Hacı Mehmed 

Harinpazâde Hasan Efendi ibni Hacı Mehmed 

Ağa 

Müftioğlu Hüseyin bin Derviş 

Kemdaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer bin Mustafa  

Arapoğlu Kerimesi Sabire binti Mehmed bin 

Abdullah 

Ömer Sufioğlu Zevci Mehmed bin Ahmed 

Topçuoğlu Mehmed Efendi ibni Hasan 

Sabire binti Mehmed bin Abdullah 

Sufizâde Halis Efendi ibni Şerîf bin Hacı 

Mehmed Efendi 

Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin Mehmed 

Babazâde Kâzım Efendi ibni İbni Halil bin 

Abdurahman 

Kadızâde Ali Surûri Efendi Asım Efendi 

Müftioğlu Tahir bin Derviş 

Halis Efendi ibni Şerîf bin Hacı Mehmed Efendi 

Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Mehmed 

bin Abdullah  

Şahinoğlu Tevfik Efendi ibni Elhac Abdulhalim 

Oğlu 

Hacı Osmanzâde Mehmed Halis Efendi ibni Şerîf 

bin Elhac Mehmed Efendi 

Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin 

Abdullah 

Menzilcizâde İbrahim Efendi ibni Abdulkadir 

Efendi 

Bazarbaşoğlu Dursun Ağa ibni Abdullah bin 

Ömer 

Hacı Bekir Oğlu Nuri Efendi ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Nureddin 

Lütfiyenin 

Vahide 

Aklim Oğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed  

Halis Ağa ibni Şerif. 

Eflimoğlu Ali Ağa ibni Mehmed Salih 

Eflimoğlu Ali Ağa Oğlu Ahmed 

Eflimoğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed 

Zeynep Hanım İbnete Hüseyin Efendi 

Dadaroğlu Ethem Efendi ibni Halil Efendi 

Şerîf Efendi ibni Arif 

Şakiroğlu Merkûm Hüseyin Ağa ibni Osman 

Zeynep Hanım İbnete Hüseyin Efendi İbn-İ Hacı 

Şakir Ağa 

Dadar Oğlu Edhem Efendi İbn-İ Halil Efendi 

Edhem Efendi 

Kadızâde Ali Surûri Efendi İbn-İ Asım Efendi 

Yakud Oğlu Mustafa Efendi İbn-İ İbrahim Efendi 

Hüseyin Oğlu Tevfik Efendi ibni El Hac 

Abdulhalid 

Hacı Bekir Oğlu Nuri Efendi ibni Mehmet bin 

Abdullah 

Latife 

Vahide Hatun İbnete Şakir 

Halis Efendi ibni Şerif Efendi 

Teknecü Oğlu Ethem Efendi 

Hacı Mehmedzâde Kerimesi Zeynep Hanım 

İbnete Hüseyin Efendi 

Mansurzâde Mehmed Efendi ibni Abuş Ağa 

Sait Efendi 

Harinpazâde Kasım Efendi ibni Abdullah Efendi 

Zekiye Hanım İbnete Hafız Lütfullah Efendi ibni 

Mehmed 

Diyaroğlu Hacı Süleyman Ağa ibni Belgüzar  

Sivaszâde Kerimesi Zekiye Hanım İbnete Hafız 

Lütfullah Efendi ibni Mehmed 

Hafız Lütfullah Efendi 

 İsmet Efendi 

Halis Efendi İbn İ Şerif. 

Şevket Ağa Ve ibni Süleyman  

Çiftçioğlu Mehmedali Efendi ibni Mahmûd 

Hacı Diyaloğlu Süleyman Ağa ibni Belgüzar 

Harîkzâde Hüseyin Ağa ibni Tevfik Efendi 

Sabire Hatun İbnete Hüseyin 

Kirmancıoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin 

Ahmed Hamdi Efendi ibni Mehmed Efendi ibni 

İbrahim Efendi 

İbrahim Efendi Kızı Lütfiye 

Yüzbaşı Ahmed Hamdi Efendi ibni Mehmed 

Efendi ibni İbrahim Efendi 

İbrahim Efendi Kızı Merzuka 

Çiftci Oğlu Mehmed Ali Efendi ibni Mahmud 

Tunçuoğlu Kerimesi Refika Hatun İbnete 

Hüseyin bin Hacı Bekir 

Topçuzâde Hafız Mustafa Efendi ibni Hacı 

Ya’kûb 

Çiftçioğlu Mehmed Ali Efendi ibni Mahmûd 

Bakkal Esnafından Küçük Mollazâde (Hamdi) 

Efendi ibni Asım 

Hacı Hasanzâde Faik Efendi ibni Nuri Efendi 

Saadettinzâde Esad Ağa ibni Mehmed Efendi  

Tûti Hatun İbnete Mehmed Efendi 
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Hacı Damatoğlu Müteveffâ Abdülhalim 

Saadettinoğlu Esad Ağa 

Abdülkadirzâde Mevlüt Efendi ibni Hacı İbrahim 

Efendi 

Hamdioğlu Osman Ağa ibni Ali  

Mehcuroğlu Kerimesi Fatıma binti Mehmed  

Müezzinoğlu Mehmed Ağa ibni Hacı Osman 

Müezzinoğlu Hacı Ali 

Müezzinoğlu Hacı Abdülaziz 

Rasim Ağa ibni Süleyman bin Abdullah  

Hadimoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah 

Kara Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Durmuş bin 

Abdurrahman  

Müezzinoğlu Mustafa Efendi 

Aklimoğlu Kerimesi Azize binti Muharrem 

Çakmakoğlu Mustafa bin Salih 

Mehmed Halis Efendi ibni Şerif bin Hacı 

Mehmed 

Sevseyi Oğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah bin 

Mehmed  

 Dedeoğlu Mehmed Zevcesi Fatıma 

Hacı Oğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin 

Abdullah 

Köse Oğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Müezzinzâde Kasım Efendi ibni Ömer Efendi 

Köse Oğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed 

Müezzinzâde Cafer Efendi 

Halis Efendi ibni Şerîf bin Hacı Mehmed 

Şahinoğlu Tevfik Efendi ibni Hacı Hamdi bin 

Abdullah 

Hacı Bekirzâde Ahmed Efendi ibni Nuri Efendi 

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Fevzi Efendi ibni 

Hacı Hüseyin bin Hacı Abdurrahman  

Kadıoğlu Mehmed Efendi ibni Durmuş bin 

Mehmed  

Kadıoğlu Hasan Ağa ibni Hasan bin Mehmed  

Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi ibni 

Hüseyin Efendi  

Ömer Sufioğlu Mehmed Efendi ibni Arif 

Muzaffer Efendi ibni Ömer bin Ali  

Muzaffer Efendi ibni Ömer bin Ali 

Hacı Ya’kûbzâde Hafız Mustafa Efendi ibni 

Ya’kûb 

Müezzinoğlu Hasan Ağa ibni Şerîf 

Hacı Bekirzâde Hacı Bekir Ağa 

Hacı Bekirzâde Ali Efendi ibni Şeyh Mehmed 

Efendi 

Müezzinoğlu Ali Rıza Efendi 

Abbasoğlu Mustafa Efendi ibni Süleyman 

Kadızâde Şükrü bin İbrahim Efendi 

Çeçenzâde Hiyabek Ziya bin ibni Tahsin Efendi 

Silahcıoğlu Hüseyin Ağa ibni Asım 

Felah Oğlu Abdurrahman Efendi ibni Şerif  

Nalbant Alioğlu Şerîf Ağa ibni Hacı Ali  

Alioğlu Şerîf Ağa ibni Hacı Ali 

Hacızâde Hasan Zâde Sâbit Efendi ibni Faik 

Efendi 

Kâsım Efendi ibni Ömer  

Pazar Eşioğlu Dursun Ağa ibni Abdullah  

Nalbant Alioğlu Şerîf Ağa 

Dizdaroğlu Hacı Mehmed  

Halis Efendi ibni Şerif 

Mesutzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi 

Müezzinoğlu Abdülaziz Çavuş ibni Hacı Osman 

Müezzinoğlu Cafer Efendi ibni Ömer Efendi  

 

Kızıltaş Kariyesi 

Şahidoğlu İbrahim bin Osman 

Aişe binti Osman 

 

kilik Kariyesi 

Karagözoğlu Burdumu Veledi Nikola Veledi 

Toma 

Geverniyeoğlu Tunasi Veledi Geregi Veledi 

Yani  

 

Kilise Mahallesi 

Şamlıoğlu Marangoz Kalustek Veledi Turuş 

Veledi Etamek  

 Minas Oğlu Hakazun Veledi Kirkov 

Ozan Oğlu Küçük Rakel Veledi Avhanis Veledi 

Elhamin 

Avatis 

Anasil Oğlu İkaz Veledi Krikor 

Menasil Oğlu Krikor Veledi Etamek 

Makruhi binti Alkun 

Liva Entuhi 

Anasiloğlu İkaz Veledi Krikor 

Menasiloğlu Krikor Veledi Ertink 

Menasiloğlu Agop Veledi Artin 

Ozanlıuoğlu Hemyarsum Veledi Artini 

 

Koman Kariyesi 

Terhînoğlu İbrahim  

Terhînoğlu İbrahim Zevcesi Gülüzar Hatun 

 

Kula Kariyesi 

Zerbab Hatun İbnete Yusuf 

İsmailoğlu Ahmed Ağa ibni Ali  

Abdaloğlu Merkûm Mehmed Ali Ağa ibni 

İbrahim 

Hamdi Ağa ibni Ali  

Kalenderoğlu Hamdi Ağa ibni Ömer  

Abdaloğlu İbrahim Ağa ibni Abdullah bin 

Abdurrahman  

Kalenderoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Ali 

Kürdoğlu Hüseyin Ağa ibni Ömer bin Hüseyin 

Kalenderoğlu Süleymen Ağa ibni Kâsım 

 

KulakkabaMahalle 

Kadıoğlu Feyzullah Ağa 

 

Kuman Kariyesi 

Coşkun Oğlu Hasan 

Tarıkoğlu İzzet Ağa ibni Mehmed 

Durmuşoğlu İzzet Ağa ibni Mehmed  

Coşkun Oğlu Garibin Aziz bin Ya’kûb 

Fazlıoğlu Arif 
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Kuri Kariyesi 

Osman Oğullarından Mustafa bin Habib 

Habip 

Hatice binti Aliye 

 

kursa Kariyesi 

Tirebolulu Oğlu Dursun Ağa ibni Halil 

 Ömeroğlu Hurşid Ağa ibni Hasan 

 

Kütküt Mahallesi 

Küçük Mehmedoğlu Şerîf 

Hacıoğlu Abdullah bin Osman 

Kamile Hatun İbnete Behaeddin  

Hacı Bekiroğlu Abdullah bin Osman bin 

Abdullah 

Kamile binti Behaeddin 

Binnaz binti Ahmed 

Binnaz binti Ahmed Oğlu Osman 

Binnaz binti Ahmed Oğlu Ahmed 

Binnaz binti Ahmed Kızı Hatice 

Kamile binti Behaeddin Kızı Pakize 

Said Beyzâde Ahmed Bey ibni Kemal Bey 

Zâdekâr Kerimesi Enise Hatun İbnete Ahmed 

Efendi 

Ağca Hasanoğlu Zihni Onbaşı ibni Hüsnü 

Hacıoğlu Abdullah Ağa ibni Osman bin Abdullah 

Osman bin Abdullah 

Ahmet bin Abdullah 

Hüddamoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Ahmed 

Hacı Hasanoğlu Zihni Onbaşı ibni Şerîf 

Avcıoğlu Mustafa Ağa ibni Yusuf bin Abdullah 

Mehmed bin Abdullah 

Hocazâde Tevfik Efendi ibni Bakır Efendi 

Hacı Fazıl Efendioğlu Kâsım Efendi ibni 

Feyzullah Efendi 

Arpan Oğlu Ali bin Abdullah 

Ahmed Efendi ibni Sait 

Uğurluzâde Mehmed Efendi ibni Hüseyin 

 

LadikNahiyesi 

Nâzım Bey 

 

lape Kariyesi 

Molla Hüseyinzâde Timur Efendi ibni Hüseyin 

Efendi 

 

Leylak Kariyesi 

Hafızoğlu Bektaş 

Hafızoğlu Bektaş Zevcesi Emine Zevci.. Ali 

 

Lice Kariyesi 

Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin 

Abdullah 

Keşişoğlu Doğan Veled-İ Mihail 

Keşişoğlu Müteveffâ Yorika 

Keşişoğlu Müteveffâ Yorika Oğlu Tufan 

Keşişoğlu Müteveffâ Yorika Kızı Ağati 

Temurcioğlu İlyâ Veledi Yor 

Yordam Veled-İ Nikola Kızı Ağati 

Demuroğlu İlya Efendi Veled-İ Yor 

Keşişoğlu Yorika Veledi Yordam Veledi Nikola 

Yordam Veledi Nikola Oğlu Tufan 

Yordam Veledi Nikola Kızı Ağati 

Temurcuoğlu İlya Efendi Veled-İ Yor  

Keşişoğlu Tufan Veledi Minail 

Poturoğlu İstavril Veledi Bavli 

Temurcuoğlu İlya Veledi Yor 

Arzuhal Orokiloğlu Todor Veled-İ Yorga 

Poturoğlu İstavril Veled-İ Yavli  

Keşisoğlu Tufan Veledi Minayil Veledi Tufan 

Timuroğlu Todor Veledi Dimitri Veledi Yavaş  

Timuroğlu Yani Veledi Lefter Veledi Yani 

Keşiş Ağa Mihail Veledi Nikola Veledi Tufan 

Simuroğlu Veledi Bandir Veledi Nifer Veledi 

Abraş 

Poturoğlu İstavril Veledi Bavli Veledi Yani 

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin 

Abdurrahman 

Boyrazzâde Salim Efendi ibni Ömer Oğlu 

Dursun 

Boyrazzâde Salim Efendi ibni Ömer Kızı 

Muhlise 

Boyrazzâde Salim Efendi ibni Ömer 

 

Manisasancağı 

Mehmed Efendi ibni Ramazan Efendi ibni 

Abdullah 

Tabakoğlu Hüsnü Çavuş bin Hasan 

 

mazHuriye Kariyesi 

Mollaoğlu İsmail Ağa ibni Osman 

 

Meğri Kariyesi 

Gülapoğlu Ömer 

Güleboğlu Ömer 

Güleboğlu Ömer Zevcesi Emine 

Ali Şahioğlu Ali Zevcesi Emine 

Ali Şahioğlu Ali 

Gülapoğlu Ömer Zevcesi Emine 

Gülapoğlu Ömer Validesi Aişe 

 

Merkez Mahallesi 

Celal Efendi 

Yahya Sezai 

Ahmed Faid ibni Abdullah Efendi 

Naciye 

Karahisâr-I Merkez Kazası Katibi İsmet Efendi 

bin Abdullah 

Beytü’l-Mal Me’mûru Celaleddin Bey 

Muhasebe Merkez Kaza Katibi İsmet Efendi 

Emin Efendi  

Cemalleddin ibni Nafi Efendi 

İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi  

Hasan Efendi ibni İsmail bin Şerîf  

Murad Efendi ibni Mehmed bin Hacı Akif  

Miralay Ahmed Navur Bey ibni Abdullah Efendi  

Merhum Ferik Mustafa Cavit Paşa Kerimesi 

Nesibe Hanım 

Hasan Nâzım Efendi ibni Abdullah 
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Tevfik Efendi 

Mustafa Ebhed Efendi ibni Hafız Hacı Mustafa 

Efendi 

Hemşinzâde Hafız Tevfik Efendi ibni Hafız 

Mustafa Efendi 

Karakurtzâde Abdullah Efendi ibni Refet Efendi 

bin Hacı Halil  

Karakurtzâde Mehmed Efendi ibni Hacı Halil 

Efendi 

Karakurtzâde Hacı Halil Efendi ibni Mehmed 

İsmet Efendi 

Sarı İmamzâde İbrahim Raif Efendi ibni Hasan 

Efendi 

Abdurrahman Efendi ibni Bilal Efendi 

Mesutzade Celal Karındaşı Çerkezzade Osman 

Efendi ibni Mehmet Ağa 

Celal Efendi ibni Halid Efendi 

İsmail Hakkı 

Çaçazâde Mehmed Efendi Oğlu Tevfik 

Çaçazâde Mehmed Efendi 

 

Mes’udiyeKazası 

Ahsenlioğlu Şerîf Ağa ibni Süleyman Çavuş bin 

Abdullah 

Gülfidar Hatun İbnete Hacı İsmail Efendi 

Gülfidar Hatun İbnete Hacı İsmail Efendi Oğlu 

Lütfi 

Gülfidar Hatun İbnete Hacı İsmail Efendi Oğlu 

Celal 

 

Mezbek Kariyesi 

Ağcaoğlu Hacı  

Veysioğlu Süleyman Kerimesi Sultan 

Veysioğlu Süleyman 

 

Mihinkâr Kariyesi 

Mihinkâroğlu Emin bin Ömer 

Kürdoğlu Osman Ağa bin Hasan bin Osman  

Kürdoğlu Osman Ağa bin Hasan bin Osman 

Molla Dursun bin Ömer bin Hüseyin 

 

Minhare Kariyesi 

Abdaloğlu Adil bin Hasan bin Abdulkadir 

 

miranpa Mahallesi 

 Yuvakim Efendi Veledi Hıralini Veledi Todor 

 

Molla Mahallesi 

Horozoğlu Ömer ibni Osman  

 

Müftü Mahallesi 

Ahmet 

Durdane 

Kemdaoğlu Kâsım Ağa 

Mehmure 

Muvazzafoğlu Ma'rûf Ağa 

Sarı Mehmedzâde Ömer 

Zehra 

Nuriye 

Ömer Lütfi Efendi 

Hacı Mehmed Efendi ibni Sadık Efendi 

Kamile 

Aişe binti Mehmed 

Salih 

Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa 

Fatıma binti Abdullah 

Kızılzâde Bahaeddin Efendi ibni Hacı İsmail 

Efendi 

Tevfik Efendi 

Kızılzâde Emin Efendi bin Kamil Efendi bin 

Hacı İsmail Efendi 

Kamile binti Tahsin 

Tuti Hatun İbnete Hacı Ömer 

Nedim 

Zekai 

Meşide 

Müşire 

Ali Rıza Efendi ibni Hacı Ömer 

Aliye 

Abdülkerim Efendizâde Arif Efendi 

Abdülkerim Efendizâde Ahmed Efendi ibni 

Sadık Efendi 

Mukidi Sarı Mehmedzâde Adil Efendi ibni Salih 

Efendi ibni Hacı Ömer 

Nadiye binti Hurşid 

Nadiye 

Hulusi 

Zülnihaye 

Hindioğlu Ahmed Ağa ibni İbrahim 

Kızılzâde Ömer Müfti Efendi ibni Süleyman Ağa  

Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi 

Sarraçzâde Mehmed Efendi ibni Ahmed Efendi 

Hacı Ali Efendizâde Halim Efendi bin Ahmed 

Efendi 

Beyazzâde Arif Ağa ibni Süleyman 

Sekücüoğlu Mustafa Efendi ibni Mehmed 

Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin bin 

Ömer 

Kerim Efendizâde Kâsım Efendi bin Sadık bin 

Abdurrahman 

Tenkilzâde Talha Efendi ibni Ömer Feyzi Efendi 

Hacı Ya’kûbzâde Nail Efendi ibni Tevfik 

Şazimet Hanım İbnete Abdullah 

Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni 

Ahmed Efendi ibni Hacı Ali bin Abdullah 

Kızılzâde Bahaeettin Efendi ibni Hacı İsmail 

Efendi ibni Emin 

Beyazzâde Arif Ağa ibni İsmail bin Hamza 

Harinpazâde Kâzım Efendi ibni Abdullah Efendi 

 Mallızâde Mustafa Efendi ibni Yusuf 

Harinpazâde Kâsım Efendi bin Abdullah  

Deliktaşlıoğlu Mehmed Efendi ibni Ömer 

 Abdullah Şükrü Efendi ibni Süleyman 

Alaybeyzâde Kerimesi Matuhei? Aişe Hanım 

İbnete Nuri 

Abdullah Şükrü Efendi 

Cacazâde Muhammed Efendi bin Ömer Efendi  

Sabuncuzâde Hacı Mehmed Efendi 

Zebur Ağa Kerimesi Sagîre Hayriye 

Kerim Efendizâde Ahmed Efendi ibni Sadık 
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Efendi 

Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih 

Efendi 

Cacazâde Mehmed Efendi 

Peyazzâde Huma? Efendi ibni İbrahim Ağacık 

Ağa 

Sarı Osmanoğlu Nuri Efendi ibni Mehmed 

Ömer Sufioğlu Ahmed Efendi ibni Hüseyin 

Baaszâde Ethem Efendi ibni Hasan Efendi 

Ya’kûbzâde Kâzım Efendi ibni Arif Ağa 

Ömer Sufîoğlu Muhtar Hamdi Efendi ibni 

Hüseyin 

Raziye binti Mütearif Şerîfe Ağa 

Kerim Efendizâde Kâsım Efendi ibni Sadık 

Efendi ibni Abdurrahman 

Behaeddin Efendi ibni Hacı İsmail ibni Emin 

Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni 

Sadık Efendi ibni Abdurrahman  

Şerîf Hamdi Efendi 

Tenkilzâde Ömer Feyzi Efendi ibni Hüseyin Ağa 

Tenkilzâde Ömer Fevzi Efendi ibni Hasan Ağa  

Harinpazâde Abdullah Efendi ibni Mehmed  

Sarı Mehmetzâde Rıza Efendi 

Tenkilzâde Lemha? Efendi ibni Ömer Fevzi 

Efendi 

Naim Yaldızzâde Rıza Efendi ibni Hasan Efendi  

Nalbantzâdeoğlu Ali Ağa ibni Mustafa 

Zezeoğlu Yusuf Ağa ibni Mehmed 

Dilber Hatun İbnete Hasan 

Hamdioğlu Hüseyin S.. Mehmed bin İbrahim 

Nalbant Zâde Mezbûr Ali Ağa ibni Mustafa 

Zezeoğlu Merkûm Yusuf Ağa ibni Muhammed 

Dilber Hatun’un Zevci Hamidoğlu Hüseyin  

Hindioğlu Ahmed Ağa ibni İbrahim bin Abdullah 

Hacı Asım Efendizâde İmam Abdülhalim Efendi 

ibni Ahmed Efendi 

Kâsım Efendi ibni Salih Efendi  

Havva Hanım İbnete Hacı Ali Efendi 

Sarı Mehmedzâde Adil Efendi ibni Salih Efendi 

ibni Hacı Ömer 

Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi 

Keçecizâde? Mehmed Efendi ibni Ömer Efendi  

Harinpaoğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed 

Hacı Ali Efendizâde Hacı Ali Efendi ibni Ahmed 

Efendi ibni Hacı Ali 

Abdülkerim Efendizâde Arif Efendi ibni Haşim 

Kemdaoğlu Kerimesi Faika Hatun 

Peyazzâde Arif Ağa ibni Süleyman’ın bin Hamza 

Hacı Ali Efendi ibni Ahmed Efendi ibni Hacı Ali 

Sabuncuzâde Ahmed Efendi 

Mansurzâde Said Efendi ibni Ebubekir bin 

Abdullah 

Mansurzâde Said Efendi Oğlu Mahmud 

Mansurzâde Said Efendi Kızı Sacide 

Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin Ağa 

Mehmed Safi Efendi ibni Mustafa Efendi  

 Sarraçzâde Mehmed Efendi ibni Ahmed Efendi 

Çuhadaroğlu Salih Ağa ibni Eşcur 

Harinpazâde Ahmed Efendi ibni Mehmed 

Sarı Mehmedzâde bin Kâsım Efendi ibni Salih 

Efendi ibni Hacı Ömer 

Mansuzâde Said Efendi ibni Ebu Şer bin 

Abdullah 

Mansuzâde Said Efendi Oğlu Mehmed Mustafa 

Hafız Abdülhalim Efendi ibni Hasan Efendi 

Abdülkerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi 

ibni Sâdık 

Hacı Alizâde Abdulhalim Efendi ibni İshak  

Dülgerzâde Mustafa Efendi ibni Osman Efendi 

Dülgerzâde Osman Efendi bin Mehmed bin 

Osman 

Ömer Sufizâde Hamdi Efeni ibni Hüseyin bin 

Ömer  

Karacaoğlu Mehmed Ağa ibni Lütfi 

Hacı Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed 

Ömer Sufioğlu Mehmed Efendi ibni Hüseyin 

Zekiye Hatun ibni Mehmed 

Osman Efendi ibni Mehmed 

Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni 

Ahmed 

Sakine Hatun İbnete Bekir 

Mansurzâde Sait Efendi 

Ebu Şer bin Abdülhalim Abdullah 

Ebu Şer bin Abdülhalim Abdullah Oğlu Mehmet 

Muzaffer 

 Abdülhalim Efendi 

Tûtî Hatun İbnete Süleyman Efendi ibni Hacı 

Ebu Şer 

Zekiye Hatun İbnete Mehmet 

Mansurzâde Müteveffâ Sait Efendi 

Hacı Alizâde Hacı Ali Efendi ibni Ahmed 

Karacaoğlu Mehmed Ağa ibni Lütfullah 

Musa Efendizâde Habib Efendi ibni Şakir Efendi  

Oralıoğlu Ahmed Efendi ibni Arif 

Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni 

Sâdık Efendi 

Kerim Efendizâde Yasir Efendi ibni Arif Efendi 

Cecezâde Mehmed Efendi ibni Ömer Efendi 

Tataroğullarından Bilal bin Ahmed 

Hafız Hacı Efendi ibni Ahmed Efendi 

Kerim Efendizâde Kâsım Efendi ibni Sadık 

Efendi 

Dilsizoğlu Bahaeddin Efendi ibni Muharrem bin 

Ahmed 

Abdülhalim Efendi ibni Ahmed bin Hacı Ali  

Hacıali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni 

Ahmed bin Hacı Ali 

Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah bin 

Mehmed  

Kerim Efendizâde Ahmed Efendi  

Tuğluzâde Ömer Şevki Efendi ibni Ömer Efendi 

Kerim Efendizâde Mûmâ-İleyh Ahmed Efendi 

ibni Sâdık 

Sarı Mehmed Oğlu Mustafa bin Bekir ibni 

Abdullah 

Peyazoğlu Arif Ağa ibni Süleyman 

Oğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin 

Abdulhalim Efendi ibni Ahmed Efendi. 

Kızılzâde Müteveffâ Ethem Efendi  

Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi 
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Şahbazoğlu Mustafa bin Hacı Ali bin Mustafa 

Azize Hanım İbnete Çepnizâde Adil 

Ferdide Hanım İbnete Ceceoğlu Hacı Şerîf Ağa 

ibni Abdullah 

Şehbazoğlu Mustafa bin Hacı Ali bin Mustafa 

Azize Hanım Emine Çepnizâde Adll Bey 

Ceceoğlu Hacı Şerîf Ağa ibni Abdullah 

Ahmed Efendi ibni Emin Efendi 

Harinparzâde Kâsım Efendi ibni Abdullah ibni 

Mehmed 

Şehbazoğlu Hacı Ali bin Mustafa 

Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa  

Fatıma Hanım İbnete Sivas Hafız Lütfü Efendi 

Ömer Sufioğlu Mezbûr Tevfik Efendi ibni 

Mustafa 

Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni 

Ahmed Efendi ibni Hacı Ali 

Ceceoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni Temur bin Hacı 

Ahmed 

 Mihri Hatun Zevci Taflanoğlu Dursun bin 

Mehmed 

Tomtomoğlu Abdülaziz Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Abdülaziz Ağa ibni Mehmed Kızı Şakire 

Abdülaziz Ağa ibni Mehmed Kızı Durdane 

Mecidoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni Mahmûd 

Abdulkadirzâde Mevlüt Efendi ibni İbrahim 

Efendi 

Tenkir Oğlu Hafız Sabit Efendi ibni Halit bin 

Abdullahın 

Zeliha 

Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa 

Kerim Efendizâde Servet Efendi ibni Arif 

Abdülhalim Efendi ibni Ahmed bin Hacı Ali 

Kerim Efendizâde Kâsım Efendi ibni Sâdık 

Efendi ibni Kerim 

Sabri Mahdûd Kâsım Efendi ibni Salih Efendi 

ibni Ömer 

Ömer Sufi Oğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa 

Ömer Sufioğlu Tevfk Efendi ibni Mustafa 

Muhiddin Efendi 

Kızılzâde Ömer Lütfü Efendi ibni Süleyman 

Efendi 

Arap Oğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed Şerif  

Arap Oğlu Yakup Ağa ibni Şerif Bey 

Muhittin Efendi 

Kızılzâde Ömer Lütfü Efendi 

Harputlu Oğlu Kerimesi Zeynep Hatun İbnete Ali 

Efendi 

Arap Oğlu Molla Yusuf ibni Ali Osman bin Ali 

Abdullah Ve Salih 

Mansurzâde Kerimesi Hatice Hanım İbnete 

Müşvika Mehmed Efendi ibni Abuş Ağa 

Beyazzâde Oğlu Arif Ağa ibni Süleyman 

Beyazzâde Hasan Efendi 

 Leyla Hanım İbnete Beyazzâde Mehmed Ağa 

ibni Hüseyin Ağa 

Leyla Oğlu Ömer Efendi ibni Mustafa 

 Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi bin 

Sadık Efendi 

Hacı Ali Efendizâde Hafız Emin Efendi ibni Hacı 

Ali Efendi ibni Abdullah 

Arife Hatun İbnete Abullah 

Mahi Hatun 

Mehmed Ali Efendi  

Şaziye binti Abdurrahman 

Hatice  

 Harinpazâde Ahmed Efendi ibni Mehmed 

Beyzâde Arif Ağa ibni Süleyman 

Kerim Efendizâde Mecnun Asım Efendi ibni 

Abdülkerim Efendi ibni Abdurrahman Efendi 

 Kazım Efendi 

Saniye 

Talat Efendi ibni Şükrü Efendi 

Sadri Mehmedzâde Ömer Efendi ibni Salih 

Efendi  

Hacı Ali Efendizâde Hafız Abdülhalim Efendi 

ibni Ahmed Efendi 

Mestan Kerimzâde Ahmed Efendi ibni Sadık 

Efendi 

İmamı Hafız Abdülhalim Efendi  

Tenkiloğlu Hafız Sâbit Efendi ibni Halit bin 

Abdullah 

Simoğlu Osman Ağa 

Behiyye Hanım 

Sirseroğlu Mehmet bin Osman  

Karamollaoğlu Abdullah Ağa ibni Ahmed 

Hefafzâde Mehmed Efendi 

Nakkaş Nail Bey ibni Mehmed Efendi ibni 

Abdullah 

Sarı Mehmedzâde Ömer Efendi ibni Salih Efendi 

ibni Ömer 

Bektaşi Nail Bey ibni Mehmed Efendi ibni 

Abdullah 

Şadiye İbnete Mehmed Efendi  

Hafızzâde Kerimesi Naime Hanım İbnete 

Mehmed Efendi 

Tomtomoğlu Temel bin Abdülaziz 

Zaim Hacı Memişoğlu Süleyman Efendi ibni 

Şükrü  

Hacı Hafız Abdülhalim Efendi ibni Ahmed 

Efendi 

Haffafzâde Kerimesi Naime Hanım İbnete 

Mehmed Sufi Efendi 

Haffazâde Mehmed Ve Sufi Efendi ibni Mustafa 

Efendi 

Büyükbaş Nail Bey ibni Mehmed Efendi ibni 

Abdullah 

Haffafzâde Mehmed Efendi ibni Mustafa Efendi 

Naime Hanım İbnete Mehmed Efendi 

Mehmed Efendi İbnete Şadiye 

Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih 

Efendi. 

Hacı Ali Efendizâde Hafız Abdullah Halim 

Efendi ibni Ahmed 

İbil Oğlu İbrahim Ağa ibni Hasan bin İbrahim 

Feride binti Kara Ali Oğlu Ali 

Araali Oğlu Abdulkadir ibni Ali Sülbiyeyi Kebir 

Oğlu Abdulaziz Efendi  

Fatıma Hatun İbnete Abdullah ibni Abdurrahman 
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 Ebiloğlu Müteveffâ Mehmed 

Mustafa Kemal bin Mehmet 

Mehmed bin Mehmet 

Cemal bin Mehmet 

Ebiloğlu Ahmed bin Abdullah 

Ebiloğlu Cemal bin Abdullah 

Ebiloğlu Mahmûd bin Abdullah 

Ebiloğlu Mustafa Kemal Ağa 

Mevtebaboğlu Ma'rûf Ağa ibni Hasan 

Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi 

Keçecioğlu Kerimesi Hava binti İlyas 

Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi  

Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi 

Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi  

Sarı Mehmedzâde Rıza Efendi bin Salih 

Mukîm Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi 

Sarı Mehmedzâde Mehmed Hulûsî Efendi ibni 

Rıza Efendi  

Sarı Mehmedzâde Ömer ibni Salih Efendi 

 Abdülkerim Efendizâde Ahmed Efendi ibni 

Sadık Efendi 

Baaszâde Cemil Efendi  

Sarı Mehmedzâde Rıza Efendi 

Sarı Mehmedzâde Mehmed bin Fehime Hanım 

İbnete Kâsım Efendi ibni Salih Efendi 

Abdülhalim Efendi ibni Hacı Ali Efendi  

Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa bin 

Ömer 

İki Tuğluzâde Ömerzâde Ömer Efendi ibni 

Ahmed ibni Abdullah  

Peyyazâde Arif Ağa ibni Süleyman 

Kızıloğlu Ahmed Ağa ibni Bekir ibni Abdullah 

Sarı Mehmed Kerimesi Fehime Hanım İbnete 

Kâsım ibni Salih Efendi 

Sarı Mehmedzâde Mûmâ-İleyh Kâsım Efendi 

Molla Bulutoğlu Abbas Ağa ibni Abdullah  

Tenkilzâde Talha Efendi ibni Ömer Fevzi Efendi 

ibni Hüseyin  

Sarı Mehmetzâde Hulusü Efendi ibni Rıza Efendi 

ibni Salih Efendi  

Hacı Ali Efendizâde İmam Abdül Halim Efendi 

ibni Ahmed Efendi 

Ceceoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni Mahmud bin 

Abdullah 

Tenkilzâde ibni Ömer Fevzi Efendi ibni Hüseyin  

Harinpazâde Kâsım Ve Mehmed Efendiler ibni 

Abdullah Efendi 

Güllü Gülsüm binti Müteveffâ Hacı Mehmed 

Gazihanoğlu Ahmed bin Gazi 

Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih 

Efendi ibni Ömer  

Cembe Oğlu Abdurrahman ibni Mehmed Efendi 

Cembe Oğlu Ahmed ibni Mehmed Efendi 

Hacı Ahmedzâde Bekir binti Melek Hatun İbnete 

Hüseyin 

Sarı Mehmedzâde Kerimesi Fehime binti Kâsım 

Efendi 

Milli Oğlu Yusuf Efendi 

Çiftçioğlu Kerimesi Fazile Hatun Zeynep İbnete 

Mehmed Ali Efendi 

Şeyhzâde Zihni Efendi ibni Hacı Ömer Efendi 

Türedizâde Mehmed Efendi ibni İbrahim 

Türedizâde Mehmed Efendi ibni İbrahim Kızı 

Naciye 

Türedizâde Mehmed Efendi ibni İbrahim Kızı 

Zehra 

İfzazâde Ahmed Efendi ibni Sadık 

Tomtomoğlu Şevki Aziz  

Nadire Hatun 

Sarı Muhammedzâde Kâsım Efendi bin Salih 

Efendi 

Tenkilzâde Tal’at Efendi  

Hafız Mehmet Efendi 

Hacı Ahmet Zade Hafız Ömer Efendi 

Salih Efendi 

Azize Hanım İbnete Çeçenzâde Adil Bey ibni 

Raşit 

Nakkaşoğlu Hüseyin Ağa ibni Şa’bân bin 

Abdullah 

Payaz Oğlu İbrahim Ağa ibni Ahmed 

 

Münaşir Kariyesi 

 Abdaloğlu Salim Ağa ibni İbrahim 

Deli Hüseyinoğlu Ali bin Hasan 

Deli Hüseyin Oğlu Ali bin Şakir  

Deli Hüseyin Oğlu Ali bin Şaban 

Uzun Alioğlu Mustafa bin Aziz  

Deli Hüseyinoğlu Arif bin Süleyman 

 

Münhare Kariyesi 

Abbasoğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed  

 

Müyekkel Kariyesi 

Kasım 

Fatıma 

Kör Hasan 

Mehmed 

Penbe 

Ali 

Abdülkadir 

Boz Mahmûdoğlu Yahya bin Mehmed 

Kütükoğlu Mustafa Ağa bin Mehmed bin 

Abdurrahman 

Nurkin Alioğlu Süleyman Ağa bin Salih bin 

Abdullah 

Boz Mahmûdoğlu Müteveffâ Hâlid 

Hatice Hatun İbnete Halil ibni Abdullah 

Boz Mehmed Oğlu Halid bin Mehmed bin 

Mahmud 

Telli 

Boz Mehmed Oğlu Yahya Ağa ibni Mehmed 

İmam Oğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed  

Türkmen Ali Oğlu Süleyman bin Ali  

Türkmen Ali Oğlu Hüseyin bin Abdullah 

Habibzâde Hasan Ağa ibni Habib 

 

nazımzâdemahalli 

Zaimoğlu Mahmûd bin Osman 

 

Nebcioğlu Kariyesi 
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Nebcioğlu Tahîr Kerimesi Saadet  

Nebcioğlu Tahîr  

 

NişKazası 

Arab Hasan Efendioğlu Esad Ağa bin Hasan 

 

Nurseken Mahallesi 

Mevlüt Efendi ibni İbrahim Efendi bin 

Abdülkadir 

Kırıklıoğlu Durmuş Efendi ibni Halil bin Ömer 

 

Nurşin Mahallesi 

 Dedeoğlu Müteveffâ Mustafa 

Dursun 

Esraoğlu Şükrü 

Kemda Oğlu Merkûm Kâsım Ağa 

Mevlüt 

Nalbandzâde Hacı Ahmed Ağa 

Palabıyıkoğlu Durmuş 

Palabıyıkoğlu Muharrem 

Süleyman Ağa 

Azime 

Şükrüoğlu Hüseyin Ağa ibni Osman 

Zihni 

Hacı Yetim Oğullarından Mahmûd bin Abdullah 

Emine Hatun İbnete Abdullah 

Emine Hatun İbnete Abdullah Oğlu Ömer 

Emine Hatun İbnete Abdullah Oğlu Ali 

Emine Hatun İbnete Abdullah Oğlu Abdülkadir 

Emine Hatun İbnete Abdullah Oğlu Ziyaeddin 

Cecezâde Mehmed Efendi bin Ömer Efendi 

Kemdaoğlu Hacı Hasan Ağa ibni Ali 

Hüseyin bin Hacı Ömer 

Lazoğlu Süleyman Ağa ibni Rıfat  

Mevlüt Efendi ibni İbrahim bin Abdülkadir  

Hacı Yetimoğlu Ömer bin Mehmet 

Veli Haliloğlu Sadık Halil Efendi ibni Ahmet 

ibni Abdullah 

Veli Haliloğlu Sadık Halil Efendi Oğlu Mustafa 

Veli Haliloğlu Sadık Halil Efendi Oğlu Ahmed 

Veli Haliloğlu Surûri Halil Efendi ibni Ahmed 

bin Abdullah 

Veli Haliloğlu Surûri Halil Efendi Oğlu Mustafa 

Veli Haliloğlu Surûri Halil Efendi Oğlu Hasan 

Nalbantzâde Kâzım Efendi ibni Tahir Efendi  

Said İbrahim Efendi Bey 

Kâsım Ağa bin Durmuş Azadan Acemoğlu 

Mehmed Ali 

Abdülkadir Zâde Mevlüt Efendi 

Ümmioğlu Hüseyin Ağa Receb bin Mahmûd 

Ümmioğlu Hüseyin Ağa Kızı Kerime 

Topaloğlu Kerimesi Hacer Hatun İbnette 

Mustafa  

Şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni Hacı 

Mehmed 

Kelikçizâde Ömer Lütfü ibni Mehmed Ağa 

Feyzullahoğlu Durmuş Ağa ibni Hüseyin 

Veli Haliloğlu Müderris Halil Efendi ibni Ahmed 

bin Abdullah 

Şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni Hacı 

Mehmed bin Ahmed  

Kırıklıoğlu Durmuş Efendi ibni Halil  

Deriğoğlu Kızı Dirihu binti Nişanyan 

Durmuş Efendi ibni Halil 

Abdülkadir Müzâde Mevlüd Efendi ibni İbrahim 

bin Mahmûd 

Asım Ağa ibni Şakir bin Bergüzar 

Kelikçizâde Ömer Efendi ibni Mehmed Ağa 

İribaş Oğlu Şakir Ağa ibni Veli Kemdaoğlu 

Kâsım Ağa ibni Ömer 

Celeb Oğlu Kerimesi Aişe Hanım İbnete Ali 

Berber Oğlu Süleyman ibni Ahmed 

Aişe Hatun 

 İribaş Oğlu Mezbûr Şakir Ağa 

Kemdaoğlu Kâsım bin Ömer  

Kemdaoğlu Kasım bin Ömer  

Şahkuloğlu Kerimesi Veliye Hatun İbnete 

Hüseyin Efendi ibni Ahmed 

Zihni bin Abdullah 

Şehul Oğlu Kerimesi Veliye Hatun İbnete 

Hüseyin bin Abdullah 

Şerafettin 

Nazire 

Emiroğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Abdullah bin İsmail 

Abdullah bin Mustafa 

Abdullah bin Hanım 

Kemdaoğlu Kâsım Ağa İbn'i Ömer Ağa 

İshakoğlu Mustafa Ağa ibni Hasan 

Ümmioğlu Ahmed Ağa ibni Şerîf  

Efendioğlu Asım Efendi ibni Şakir bin Abdullah 

Nebi Efendioğlu Asım Efendi ibni Şakir bin 

Abdullah 

Miktaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer 

Kemdaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer 

Kaltakcı Oğlutahsin bin Mehmed  

Kaltakçıoğlu Hüsnü ibni Şerîf bin Abdullah 

Kaltakçıoğlu Zühti Ağa ibni Şerîf bin Abdullah 

Alioğlu Hasan Çavuş ibni Mehmed Ağa 

Kaltakçıoğlu İbrahim Efendi ibni Ahmed 

 Ali Başzâde Muhittin Efendi ibni Arif  

Kurtzâde Kerimesi Emine Hanım İbnete Zihni 

Efend 

Kaltakçı Oğlu Tahsin Efendi  

Hüseyin Ağa ibni Mehmed bin Hüseyin 

 Alibaşzâde Muhittin Efendi ibni Arif 

Nalçacıoğlu Süleyman Ağa ibni Şerîf 

Nalçacıoğlu Rasim Efendi ibni Şerîf  

Mevlüd Efendi ibni İbrahim bin Mehmed 

Durmuş Efendi ibni Halil bin Abdullah 

Hamdi Ağa ibni Mustafa bin Abdurrahman  

Nalçacıoğlu Rasim Ağa bin Şerîf bin Osman 

Harinpazâde Müteveffâ Sarac Mehmed Ali Ağa 

Hamide Hanım İbnete Hacı Osman Ağa 

 Hacı Sarızâde Osman Efendi  

Hacı Feyzullah Efendi 

Nalbantzâde Kazım Efendi ibni Tahîr 

Dizdaroğlu Şerîf Ağa ibni Hacı Mehmed 

Habiboğlu Kerimesi Aişe binti Ahmed  
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Veli Osmanoğlu Kerimesi Güller binti Aziz 

Karnıyarıkoğlu Talip bin Osman 

Yularsızoğlu Şükrü bin Ahmed 

Emmioğlu Hasan Çavuş bin Mehmed 

Kunuşoğlu Hacı Dursun ibni Abdullah 

Piribaşoğlu Şakir Ağa 

Hurşid Oğlu Ali bin Ethem 

Kaltakçıoğlu İbrahim Efendi 

Emmioğlu Mehmed 

Eminoğlu Hasan Çavuş 

Kaltakçıoğlu İbrahim bin Ahmed 

Emmioğlu Mehmed Kız Karındaşı Nefise Hatun 

Acemoğlu Zihni bin Abdullah  

Malkoçoğlu Mustafa bin Nuri 

Muruoğlu Asım Ağa ibni Ahmed 

Müezzin Oğulları Hüsnü  

Kalpakçıoğlu İbrahim Efendi  

Suşehri Oğlu Mehmed Ağa ibni İbrahim 

Nalbantzâde Hacı Ahmed Efendi ibni Mustafa 

Nalbantzâde Hacı Ahmed Efendi ibni Mustafa 

Oğlu Rasim 

Nalbantzâde Hacı Ahmed Efendi ibni Mustafa 

Oğlu Mehmet 

Nalbantzâde Hacı Ahmed Efendi ibni Mustafa 

Oğlu Mustafa 

Nalbantzâde Hacı Ahmed Efendi ibni Mustafa 

Oğlu Kemal 

Nalbantzâde Hacı Ahmed Efendi ibni Mustafa 

Kızı Cemile 

Palabıyıkoğlu Gâib Bilal 

Palabıyıkoğlu Gâib Arif 

Seyyid Alioğlu Esad Ağa 

Battaloğlu Hacı Yusuf Kerimesi Penbe Hanım 

Feyzullah Oğlu Dursun Oğlu Sururi Oğlu Asım 

Efendi 

 

Orakel Kariyesi 

Uciloğlu Akif bin Mehmed 

Çavuşoğlu Ali Çavuş ibni Halil 

Çavuşoğlu Receb bin Şerîf  

Süleyman bin İsmail Efendi  

 

Orakil Kariyesi 

Avcılıoğlu Mehmed Ağa 

Kurnazoğlu Receb Ağa ibni Arif  

Avsulu Oğlu Merkûm Mehmed Ağa ibni Durmuş 

Çavuşoğlu Süleyman bin Durmuş 

 

Orta Mahallesi 

Beyler Oğlu Şahnur 

Lon 

Yervande 

Kadızâde Ali Surûri Efendi ibni Asım Efendi 

Sarraçzâde Mehmed Efendi ibni Ahmed Efendi 

Muhittin Efendi 

Şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni Hacı 

Mehmed 

Nalçacıoğlu Rasim Efendi ibni Şerîf  

Şilederoğlu Hamdi bin Durmuş 

 Hacı Feyzullahoğlu Mehmed Efendi ibni 

Feyzullah Ağa 

Hacı Ya’kûbzâde Adîl Efendi ibni Arif Efendi 

Hacı Ya’kûbzâde Rüşdü Efendi 

Hacı Ya’kûbzâde Rüşdü Efendi ibni Şükrü 

Efendi 

Abbas Efendizâde Habib Efendi ibni Şâkîr 

Efendi 

Hasekizâde Kerimesi Dursune 

Çinicizâde Ahmed Efendi bin Mehmed 

Hacı Musazâde Halil Efendi ibni Mehmed Efendi 

Arşak Veledi Misak  

Arife Hatun İbnete Osman 

Abdulkadir bin Abdullah Oğlu İlyas 

Abdulkadir bin Abdullah Oğlu Yunus 

Abdulkadir bin Abdullah Kızı Ayşe 

Abdulkadir bin Abdullah Kızı Fatıma 

Raife Hanım İbnete Tâhîr Efendi 

Çinicioğlu Ömer Efendi ibni Ahmed 

Kazımzâde Ali Sururi Efendi ibni Asım Efendi 

Hafız Hocazâde Muhittin Efendi ibni Arif Efendi 

Kadı Ya’kûbzâde Tal’at ibni Şükrü Efendi 

Çil Ömeroğlu Durmuş Efendi ibni Ethem bin 

Abdullah 

Çil Ömeroğlu Durmuş Efendi Oğlu İbrahim Said 

Hatice Hatun İbnete Mehmed 

Çil Ömeroğlu Mütevaffâ Durmuş Efendi 

Hatice Hatun İbnete Mehmed bin Ali  

Hacızâde Sami Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi 

Barkutoğlu Hüsni Efendi ibni Nuri Mustafa 

Kuru Velioğlu İbrahim bin Halil Ağa ibni 

Abdullah 

Kuru Velioğlu İbrahim Oğlu Refet 

Nalçacıoğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed 

Hacı Feyzullahoğlu Kâsım Efendi ibni Feyzullah 

 Eyinli Oğlu Osman Efendi ibni Hacı Hüseyin 

Efendi ibni Ahmed 

Zekiye Hanım İbnete Ömer 

Husi Ağa Birvand Efendi 

Kurt Velioğlu İbrahim Ağa bin Halil bin 

Abdullah 

Hacı Ya’kûboğlu Hacı Akif Efendi ibni Hacı 

Lütfi 

Hamaloğlu Ahmed Efendi ibni Emin Efendi 

Alibaşzâde Mehmed Efendi ibni Arif bin Ahmed 

Nalçacı Muharrem Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Hacı Feyzullahoğlu Kâsım Efendi ibni Feyzullah 

bin Abdurrahman  

Mevlüd Efendi ibni İbrahim Efendi ibni 

Abdulkadir 

Zihni Efendioğlu Asım Ağa ibni Şakir  

Nalçacıoğlu Süleyman bin Şerîf bin Osman 

Serabivon Oğlu Minseci 

Serabiyun 

Etamek Verâsetini 

Kıloğlu Ahmed Efendi ibni Hacı Abdullah 

Dede Oğlu Papkin Veledi Livan  

 Dedeoğlu Papçin Veledi Lon 

Nalçacı Oğlu Rasim Efendi ibni Şerif 

Beyleroğlu Karabet Veledi Erakir Veledi Erakil 
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Ağavni binti Karabet  

Artin 

Karalin 

Mehmet Efendi 

Arif Efendi 

Alibaşzâde Muhittin  

Hafize Hatun İbnete Mehmed  

Filoğlu Kerimesi Fatıma Hatun İbnete Mehmed 

Efend 

Karslıoğlu Cemal Efendi ibni Hacı Mehmed 

Tuğluzâde Ömer Efendi 

Ziloğlu Ahmet Efendi  

Hocazâde Muhittin Efendi ibni Arif Efendi 

Beyleroğlu Şahnur Veledi Serup 

Erzurumlu Oğlu Krikor Veledi Avnik 

Hacı Feyzullahoğlu Ahmed Ağa ibni Raşid bin 

Tahîr 

Raife Hatun İbnete Ömer 

Beyazoğlu İbrahim Ağa ibni Ahmed Ağa  

Hocazâde Mehmed Tevfik Efendi ibni Şakir 

Efendi  

Hacı Feyzullah Efendi Kâsım Efendi ibni 

Feyzullah 

Alibaşzâde Muhittin Efendi ibni Arif 

Cemiloğlu Ahmed Efendi ibni Hacı Abdullah 

Ali Paşazâde Muhyiddîn Efendi bin Ali  

Alibaşzâde Muhyiddin Cafer bin Arif 

Ali Başzâde Muhittin Efendi ibni Arif. 

Diverkellizâde Hüsnü Efendi ibni Müteveffâ Ali 

Efendi ibni Abdullah 

Filoğlu Ahmed Efendi ibni Hacı Abdullah 

Ali Başzâde Muhittin Efendi ibni Arif Efendi 

Bakır Efendizâde Tevfik Efendi ibni Bakır 

Efendi 

Alibaşoğlu Mehmed Çavuş ibni Arif 

Alibaş Oğlu Mütevefa Arif Efendi 

Nalçacıoğlu Muharrem ibni Mehmed bin İbrahim 

Alibaşzâde Sadettin Efendi ibni Muhittin Efendi 

Şahnur Veledi Serup 

Dehancıoğlu Mustafa ibni Abdulkadir bin 

Abdullah 

Arapkirli Sufîzâde Yusuf Efendi ibni Mehmed 

bin Abdullah 

Arapkirli Sufîzâde Yusuf Efendi ibni Mehmed 

bin Abdullah Kızı Mehmure 

Arapkirli Sufîzâde Yusuf Efendi ibni Mehmed 

bin Abdullah Kızı Mesrure 

Nalçaçıoğlu Mehmed Ağa ibni Mehmed 

Hacı Ya’kûbzâde Rüştü Efendi ibni Şükrü Efendi 

Yakutzâde Hasan Efendi ibni Mustafa 

Huhusoğlu Birvandik  

 

Ozanlı Kariyesi 

Deliceoğlu Molla Mustafa bin Mehmed bin 

Mustafa 

Abuşoğlu Abuş Ağa ibni Haşim 

Ali Hocaoğlu İbrahim Ağa ibni Ali bin Hasan 

Muyoğlu Mustafa Ağa ibni Musa 

Muyoğlu Hasan Ağa ibni Süleyman 

Muyoğlu Yusuf’un Ağa ibni Ahmed 

Molla Aziz Kerimesi Emine 

Molla Aziz Kerimesi Zernube 

Molla Aziz  

Muyoğlu Mustafa Ağa ibni Muy bin Kadir 

 

Repce Kariyesi 

Hüseyinoğlu Mehmed Efendi ibni Abdullah 

Kürtoğlu Sagîr İbrahim 

 

Rum Mahallesi 

Manifaturacı Tüccarı Avram Efendi Veledi 

İstakyusun 

 

Salıncal Kariyesi 

Kart Hasanoğlu Mehmed Ağa ibni Abdullah 

Karacaoğlu Bekir Ağa ibni Mustafa  

Keçeoğlu Ahmed Ağa ibni Abdülaziz 

Karacaoğlu Musa Çavuş ibni Hasan bin Abdullah 

Receb Beyoğlu Hasan bin Ali bin Abdurrahman 

Keçeoğlu Abdülaziz bin Hüseyin bin 

Abdurrahim  

Karacaoğlu Receb bin Arif bin Halil  

Karacaoğlu Abdullah bin Ömer bin Hüseyin 

Karacaoğlu Bekir ibni Mustafa 

Kart Hasanoğlu Kerimesi Fatıma Hatun İbnete 

Osman 

Cermikoğlu Hüseyin bin Ali bin Abdurrahman 

Karacoğlu Abdullah bin Ömer bin Hüseyin 

 

Saraycık Kariyesi 

Poturoğlu Durmuş Ağa ibni Halil 

Poturoğlu Zühtü bin Hasan 

 

Sarınca Kariyesi 

Şeyh Ya’kûboğlu Osman bin İbrahim 

Şeyhoğlu Şerîf Efendi ibni Mustafa 

Kesikoğlu Arif Ağa ibni İbrahim 

 

Serare Mahallesi 

Köse Alizâde Ali Efendi 

Köse Alizâde Ali Efendi Zevcesi Said Beyzâde 

Kerimesi Hatice Nar Hanım İbnete Süleyman 

Köse Alizâde Ali Efendi ibni Mehmed 

 

Seraycık Kariyesi 

Gülnar Hanım 

Gülnar Hanım Oğlu Süleyman 

Sadıkoğlu Kerimesi Behiyye  

Mustafa Zevcesi Dursune Hatun 

Kesikoğlu Durmuş Ağa ibni Şerîf 

Kesikoğlu Durmuş Ağa ibni Feyzullah 

Poturoğlu Hüseyin Efendi  

Poturoğlu Zihni bin Receb 

Kesikoğlu Arif bin İbrahim 

Şeyhoğlu Hasan bin İbrahim Rasim 

Uzun Mehmedoğlu Dursun bin Hasan 

Gülnar Hanım Kızı Nazire 

 

Seyrantepe Mahallesi 

Dursunoğlu Yasif Veledi Todor  
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Yurdamoğlu Yasif Veled-İ Bavli 

Yasif Ağa Veledi Bavli  

Eminoğlu Fethi Ağa Veledi Hıristifâr 

İmamoğlu Kosta Ağa Veledi Ertetfur 

Küçükoğlu Nikir Veledi Nikola 

 

sipahi Kariyesi 

Alemdar Oğlu Mevlüt 

Osman Ağa 

Alemdaroğlu Hasan Ağa ibni Yusuf bin Abdullah  

Alemdaroğlu Hasan Ağa ibni Yusuf 

Pankudusoğlu Osman Ağa ibni Muhammed bin 

İbrahim 

Tenimoğlu Alim Ağa ibni Ömer bin Abdullah  

Alemdaroğlu Süleyman bin Mustafa 

Aişe Hanım binti Ali  

 

Siran Mahallesi 

Kazgancı Oğlu İsalyanus Veledi Yor 

 

Sivas 

Râmiz Efendi 

 

Subak Kariyesi 

Hacı Mehmed Efendi 

Sağiroğlu Durmuş Ağa ibni Hüseyin 

Muratoğlu Lazar Veledi Murat 

Sefiloğlu Sagîr Murat Veledi Sefil  

Mihailoğlu Mihail Veledi Yorika Veledi Mirerse 

Sefil Oğlu Murat Veledi Sefil 

Muhtar Köse Beraş Oğlu Yorgi Veledi Pali  

Tekirdağlı Oğlu Nicola Veledi Bedirnik 

 Saye binti İstavril 

Anika 

 

Sufiler Mahallesi 

Şenol Zevci Tenkiloğlu Mehmed 

 

Şehsı Kariyesi 

Ekfuroğlu Yorika Ve Veledi Hiralneb?İ 

Durnaoğlu Yani Veledi Nikola 

Musa Efendioğlu Şerîf Efendi ibni Hasan  

Evşatoğlu Rıza ibni Süleyman 

 

Şenciler Kariyesi 

Karadağoğlu Emir bin Mustafa Ali 

Hanife binti İsmail  

Şeyhzâde Hayri Efendi ibni Derviş 

 

Şeyhli Kariyesi 

Müşiroğlu Hasan bin Osman bin İbrahim 

Nazife binti Mehmed 

Kezban binti Hasan 

Şükrü bin Hasan 

 

ŞiranTepe Mahallesi 

Yurisoğlu Hampu Efendi Veledi İstefan 

Kazancıoğlu İşliyan Veledi Yor  

Keşişoğlu Mihail Veledi Todor Veledi Yani  

Yordanoğlu Yasef Veledi Bavli 

Kastıoğlu Bandile Veledi Demir Veledi Yani 

 Lambacıoğlu Kızı Bilaye binti Papaz Bavli 

Veledi Nikol 

Emdirbaoğlu Kosta Veledi Endria 

Mihail Oğlu Mihail Veledi Nikola 

 Papas Vasîl Efendi Veledi Yorgi 

Muhtar Funaye Veledi Gregi 

Kurtoğlu İsak Veledi Dermit  

Mihailoğlu Nikazun Veledi Krikor 

Papas Vasîl Efendi Veledi Yorgi 

Muhtar Funa Yani Veledi Gregi Veledi Yani 

Estilyanos Veledi Lazar Veledi Yor 

Konakoğlu İsak Veledi Dimitri Veledi Adem  

 

Tamdere Kariyesi 

Tataroğlu Ahmed Efendi ibni Halil 

 

Tamzara Kariyesi 

 Elyalusa 

Agop 

Ahmed Ağa 

Ahmed Ve Ethem Ağalar 

Elyuvalusa 

Hacı Muhammedzâde 

Haykanuş 

Hegune' 

Karabet 

Küçükzâde Receb 

Şugaga 

Zanazana 

Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Ömer Lütfü Efendi 

Adile Hatun 

Artin 

Kara Mehmetoğlu İsmail bin Mustafa 

Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa 

Şişmanzâde İlyas Efendi ibni Hacı Osman Efendi 

ibni Mustafa 

Küçükzâde Kerimesi Azime Hanım İbnete Elhac 

Abdullah Efendi ibni Hacı Ali  

Zaimoğlu Hasan bin Ahmed Ağa ibni Abdullah 

Hacı Mehmedoğlu Hacı Mehmedoğlu Hacı Ali 

Ağa 

Musa Efendioğlu Ethem Ağa ibni Ali 

Abdulbaiszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi 

ibni Hüseyin 

Selimoğlu Yusuf Ağa ibni Mehmed 

Şişmanoğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa bin 

Abdullah  

İkincioğlu Nakfus Veledi Artin 

Şişmanoğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa bin 

Osman 

Küçükzâde ibni Hüseyin bin Süleyman 

Minat Oğlu Kefurk Veledi Artin Veledi Etamek 

Karanik 

Ekinlioğlu Agop Veledi Buzik Veledi Etamek 

Denkıroğlu Havrin Veledi Sivaka 

Manasoğlu Sevkiyas Veledi Evhanis Veledi 

Etamek 

Denkraoğlu Nursisi Veledi Markat Veledi 
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Etamek 

Miram binti Karamet 

Enkraoğlu Turus Veledi Avak Veledi Etamek 

Kaşteroğlu Artin Veledi Evhanis Veledi Etamek 

Topal Oğlu Şerif Efendi ibni Hüseyin 

Şadiye 

Küçükzâde Oğlu Ali Efendi Ahmet ibni Hacı 

Abdullah Efendi 

Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa 

Kara Mehmed Ağa İsmail Ağa ibni Mustafa 

Kara Mehmedoğlu İsmail bin Mustafa 

Küçükzâde Tevfik Efendi ibni Hacı Abdullah 

Küçükzâde Tevfik Efendi ibni Mezbûr Hacı 

Abdullah Efendi ibni Hacı Ali  

Zeydzâde Hacı Ömer Ağa ibni Hacı Mehmed 

Hatice binti Ahmed 

İnce Karaoğlu Mehmed Ağa ibni Abdurrahman  

Kara Mehmedzâde İsmail Kâzım Efendi ibni 

Hacı Mehmed bin Feyzullah 

Küçükoğlu Ahmed Ağa ibni Hasan bin Hacı Ali 

bin Ali  

Şişmanoğlu Hasan Ağa ibni Mustafa bin 

Abdullah 

Hasan Efendi ibni Şakirbin Numan 

Zayimoğlu Mustafa ibni Salih 

Kıydırbeyoğlu Mezbur Agop Veledi Erakil 

Küçükoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin bin 

Abdurrahman 

Hacı Kara Mehmedzâde İsmail Kâzım Efendi 

ibni Hacı Mehmed Efendi ibni Feyzullah 

Musa Efendizâde Şerîf Efendi ibni Hasan bin 

Süleyman 

Kayaoğlu Ahmed bin Mustafa bin Abdullah 

Kayaoğlu Mustafa bin Mehmed bin Mustafa 

Zaim Oğlu Ali Osman Ağa ibni Salih 

Küçük Oğlu Aza Ahmed Ağa ibni Hüseyin 

Kürt Oğlu Aza Hüseyin Ağa ibni Osman 

Şişman Oğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa 

Selami Şerif Efendi  

Kutlu Oğlu Markar Veledi Artin Veledi Etamek 

Epva binti Krikor 

Geranuhi  

Ahmed Efendi Mustafa 

 Şişman Oğlu İsmail Ağa ibni Mustafa 

Zaimoğlu Mustafa Ağa ibni Salih 

Kutlucsalı Namı Diğer Babus Opğlu Dekran 

Veledi Erakel Veledi Etamek 

Diruhi binti Etam 

Erakil 

Küçükoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin 

Digaloğlu Aynuk Veledi Apik  

Haydaroğlu Hüseyin bin Ali bin Abdullah 

Yaşar Oğlu Sıdkı Ağa ibni Ahmed 

Barun Vartaoğlu Avanis Zevcesi Asik binti Artin' 

Veledi Etamek 

Enkıroğlu Vartiris Veledi Tarus 

Vasîloğlu Ağya Veledi Hamik Veledi Etamek  

Ekinlioğlu Aynuk Veledi Aypek 

Serap binti Evhancan 

Nazali binti Haçek 

Virgene 

Miram 

Miram binti Agop 

Hacı Alizâde İshak Efendi ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Bölukoğlu Arif Ağa ibni Hasan 

Hacı Mehmed Oğlu Hacı Ali Ağa ibni Mehmed 

Mustafa bin Hacı Alizâde İshak Efendi ibni 

Mehmed 

Mehmet bin Hacı Alizâde İshak Efendi ibni 

Mehmed 

Mahmud bin Hacı Alizâde İshak Efendi ibni 

Mehmed 

Hacı Alizâde Ya’kûb Efendi ibni Mehmed bin 

Abdullah 

Hasan Ketb Hudazâde Nazım Efendi ibni Osman 

Şişmanzâde Mustafa Efendi ibni Hacı İbrahim 

Kaşteroğlu Artin Veledi Evhanis Veledi Kirikor 

Kaşteroğlu Artin Veledi Evhanis Veledi 

Sevkiyas 

Zaimoğlu Ali Osman Ağa ibni Salih 

Zaimoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed 

Hacı Şakir Ağazâde Hüseyin Efendi ibni Hacı 

Şakir Ağa 

Hacı Mehmedzâde Nuri Efendi ibni Muharrem 

Efendi 

İsmail Kazım Efendi ibni Hacı Mehmed bin 

Feyzullah  

Hasan Ağa ibni Mustafa ibni Alim 

Hudazâde Nazım bin Hüseyin 

Dizdarzâde Mehmed Hulûsî ibni Hasan Efendi 

Küçükzâde Receb Zevcesi Nadire 

Nalbantoğlu Receb bin Yusuf 

Nalbantoğlu Süleyman Sadık Efendi ibni Yusuf  

Nalbantoğluoğlu Şükrü bin Yusuf 

Nalbantoğlu Hüseyin bin Hasan 

Şişmanoğlu Nehabet Efendi ibni Ahmed 

Kara Mehmedoğlu Ahmed Efendi ibni Ali 

Kürtoğlu Osman Efendi ibni Hüseyin  

Zaimoğlu Asım bin Mehmed 

Kalubetoğlu Enük Veledi Hanik 

 

Taş Mahallesi 

Çörekoğlu Ahmed 

Dursun Ağa 

Ebnan Mehmet 

Fatıma Hatun Merkûm Ahmed Ağa 

Fatıma Yumak 

Hacı Ahmedoğlu Hacı Ahmed Ağa 

Hacı Ahmedoğlu Hacı Süleyman 

Hacı Osmanoğlu Mehmed 

Hasan 

Mustafa Ağa 

Osman 

Penbe 

Recep 

Şaban 

Emine 

Ali 

Zekiye 
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Alaşoğlu Mehmed Ağa İbn Hüseyin bin Mustafa 

Muhsine binti Ömer 

Azize 

Ağca İmamoğlu Mehmed bin Salih bin Abdullah 

Tuti 

Gülfidar Hatun İbnete Eyüp  

Dizdar Oğlu Hasan Efendi ibni Hurşit 

Arap Oğlu İbrahim Ağa ibni Ali 

Cağcağzâde Niyazi 

Cağcağoğlu Müteveffâ Mustafa Efendi Kerîmesi 

Dursune 

Araboğlu İbrahim Ağa bin Ali  

Küpelioğlu Mehmed Ağa bin Şa'ban 

Cağcağzâde Niyazi Bey bin Mustafa Efendi 

Sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Elhac Derviş 

Efendi  

Aişe Hanım İbnete Nuriye ibni Tâhîr Bey 

 Sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş 

Efendi 

Kalenderoğlu Kerimesi Gülfidar Hatun İbnete 

Eyüb 

Ağca İmamoğlu Mehmed bin Salih bin Abdullah 

Penbe 

Ağca İmamoğlu Mehmed bin Salih bin Abdullah 

Emine 

Ağca İmamoğlu Mehmed bin Salih bin Abdullah 

Tutî 

Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed 

Sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Derviş Efendi 

Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşit 

Nalbantoğlu Molla Mustafa ibni Tahîr 

Ağca İmamoğlu İbrahim bin Hüseyin bin 

Abdullah  

Ağca İmamoğlu İbrahim bin Hüseyin bin 

Abdullah Oğlu Hüseyin 

Ağca İmamoğlu İbrahim bin Hüseyin bin 

Abdullah Kızı Fatıma Yumak 

Sekucuzâde Rahman Efendi ibni Hacı Derviş 

Henuloğlu Kerime Behiyye Hatun ibni 

Müteveffâ Ömer 

Hemvâloğlu Kerimesi Bahar Hatun İbnete Ömer  

Sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Hacı Kaysi 

Efendi ibni Hacı Ahmed 

Şerîf Ağa ibni Mehmed bin Halil 

Dizdaroğlu Hasan Efendi ibni Abdullah bin 

Abdurrahman 

Suvakçıoğlu Receb Ağa ibni Arif  

Ahvarcıklı Oğlu Abdülkadir Ağa ibni Ahmed 

Mumcu Paşaoğlu Kamil Ağa ibni Süleyman bin 

Hasan  

Kerimoğlu Ahmed Ağa ibni Şa’bân 

Kuduzoğlu Mehmed bin Mustafa bin Abdullah 

Havva binti Mehmed 

Hüseyin bin Mehmed 

Deli Bekiroğlu Receb Ağa ibni Arif 

Kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni İbrahim 

Kacur Oğlu Nazif Çavuş ibni Veli 

Selüloğlu Ahmed Rahmi Efendi Mehmed Derviş 

bin Hacı Ahmed  

Odabaş Oğlu Şerif Ağa ibni Halil bin Abdullah 

Kızıloğlu Hamdi Ağa ibni İbrahim bin Abdullah 

Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşit bin 

Abdurrahman  

Nalbantoğlu Abdulkadir ibni Mehmed 

Kara Mehmed Oğlu Hasan Ağa Oğlu Hüseyin 

Kara Mehmed Oğlu Hasan Ağa Oğlu Hamdi 

Zerbab Hatun İbnete Salih 

Sivakçıoğlu Rıza Ağa ibni Arif  

Dervişoğlu İsmail Ağa ibni İsa 

Hamitoğlu Kerimesi Dürdane Hatun İbnete Hepe 

Çopuroğlu Vehbi Ağa ibni Mustafa 

Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin Halil 

Reyisoğlu Mehmed bin Osman  

Sekücüzâde Ahmed Hamdi Efendi ibni Hacı 

Derviş Efendi ibni Hacı Ahmed  

Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Halil bin Mehmed 

Kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni İbrahim bin 

Mehmed 

Rahime Hanım İbnete Ahmed 

Kızıloğlu Ali Hamdi  

Çavuş ibni İbrahim bin Mehmed 

Karamolla Oğlu Abdullah Ağa ibni Ahmed 

Karamollazâde Abdullah ibni Ahmed 

Ağca İmamoğlu Kerimesi Fatıma Yumak binti 

İbrahim 

Ağca İmamoğlu Babam İbrahim Ağa ibni 

Hüseyin 

Ağca İmam Oğlu Mecnun Hüseyin bin İbrahim 

bin Hüseyin 

Behiyye binti Ömer 

Şerif  

Salim 

Nazire binti Mezbûr Abdullah  

Karamollaoğlu İsmail Ağa ibni Ahmed 

Nalbantzâde Abdülkadir Efendi ibni Hacı 

Mehmed Efendi 

Kadızâde Sami Efendi ibni Hacı ... Efendi 

Ağca İmamoğlu Salim ibni Mehmed Ağa 

Mehmed Ağa ibni Salih 

Henuloğlu Mustafa Ağa ibni Ömer 

Ağca İmamoğlu Hasan Ağa ibni Mehmed Ağa 

Dervişoğlu İsmail Ağa ibni Ahmed 

 Cacazâde Niyazi Efendi ibni Hacı Mustafa 

Efendi ibni Haşim Efendi 

Hayri bin Haşim 

Hacı Mustafa bin Haşim 

Hacı Mustafa bin Dursune 

Güpyelioğlu Mehmed Ağa ibni Şa’ban bin 

Abdullah 

Yusufoğlu Hüseyin Ağa ibni Yusuf 

Küçük Mehmedoğlu Kerimesi Bile binti Ali 

Nalçacıoğlu Veysel bin Abdulkadir 

Çilingiroğlu İbrahim Zevcesi Şadiye binti Hacı 

Mehmed 

Çilingiroğlu İbrahim bin Abdullah bin 

Abdurrahman 

Dülger Topal Osman bin Mehmed Ağa ibni 

Osman  

Sekücüzâde İmam Rıza Efendi ibni Hasan Derviş 

Efendi 
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Tenbeloğlu Ahmed Ağa bin Mehmed 

Dizdarzâde Mehmed Efendi ibni Hacı 

Dizdarzâde Minnetoğlu Receb Ağa ibni Yusuf 

Kara Yusuf Oğlu Kerimesi Zeynep Hatun İbnete 

Mehmed  

Nebi Efendioğlu Abdullah 

Kazlıoğlu Kerimesi Gülsüm Hatun İbnete 

Mehmed Ağa 

Dizdaroğlu Mehmed ibni Nuri 

Nalbantoğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah 

Nalbantoğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah Oğlu 

Hirale 

Nalbantoğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah Oğlu 

Emrah 

Kütükçüoğlu Rahmi  

Dizdaroğlu Hüseyin Hüsni Efendi 

Kızıloğlu Hamdi bin İbrahim 

Bilal Çavuş Arapoğlu Temur bin Ahmed  

Çağçağzâde Kazım bin Mehmed 

Çağçağzâde Osman bin Mustafa 

Çağçağzâde Hacı İbrahim 

Gelgelcioğlu Serdar Mustafa bin Hasan 

Kara Ahmedoğlu Aziz bin Hasan 

Tatarhan Ahmed Efendi 

Tatarhan Ahmed Efendi Mahdûmu Rasim Zevci 

Kerimi binti Asım 

Şahbaz Oğlu Kerimesi Faika Hanım İbnete Emir 

Ağa 

Hüseyin Oğlu Hüseyin Bey 

Reisoğlu Abdurrahman Efendi bin Mehmed 

Efendi 

Reisoğlu Abdurrahman Efendi bin Mehmed 

Efendi Kızı Sabire 

Abdi Hacı Süleyman Biraderi Şerîfin Mahdûmu 

Hacı Ahmed 

Caniklioğlu Hamdi bin Şerîf 

Caniklioğlu Hamdi Zevcesi Fatıma 

Caniklioğlu Hamdi Zevcesi Fatıma Oğlu 

Mehmet 

Caniklioğlu Hamdi Zevcesi Fatıma Oğlu Şerife 

Parlak 

Kanburoğlu Talib 

Sekücüzâde Rahmi Efendi 

 Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşid 

Kara Mehmedoğlu Hasan Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah 

 

Taştemur Kariyesi 

Musa Kerimesi Aişe 

 

Temeltepe Kariyesi 

Tenkiloğlu Hüseyin Ağa ibni Hâlid bin 

Abdulkadir 

 

Temkar Kariyesi 

Arapoğlu Ömer Ve Osman Ağa ibni Şerîf 

Arapoğlu Mehmed Ağa ibni Müteveffâ Ya’kûb 

 

Temurcilik Mahallesi 

Nalçacıoğlu Mustafa 

Erzurumluoğlu Rubin Veledi Avalik  

Nalçacıoğlu Halil 

Nalçacıoğlu Mustafa Zevcesi Fatıma Hatun 

Ömer Efendioğlu Mahmûd Efendi ibni Ömer 

Maurufoğlu Necib bin Süleyman 

 

Tokluağıl Kariyesi 

Gülsüm Hanım 

Arslanoğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa 

Fahrioğlu İsmail bin Mustafa bin Ali  

Arslanoğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa bin 

Abdullah 

Firdevs 

Ersidan?Oğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa bin 

Abdullah 

Bozoğlu Hasan bin Veliiddin 

 

Turuncu Kariyesi 

Yasef Kirbakioğlu İstefan 

Yordam Kirbakioğlu İstefan 

 

Tus Kariyesi 

Mahmûdoğlu Temel bin Mehmed Ali 

 

Yaycı Kariyesi 

 Begus 

 İhram 

Barnak 

Kaluk 

Kavkasa 

Kegam 

Köyr 

Kuyur 

Mankegam 

Manuk 

Mânuşak 

Parnak 

Pervandusak 

Pesak 

Sahak 

Tırısın Babas 

İbrahim 

Artin 

Mehmur Oğlu Begus Veledi Ve Krikor Veledi 

Etamik 

Ariknaza  

Zaruhiye 

Uti Oğlu Zevcesi Durik binti Manuk 

Bal Oğlu Zevcesi Uskik? binti Krikor 

Ovsikin 

Ahim  

Parsinmik Sıylioğlu 

 Hiram 

 Sahak Efendi 

Tuti Oğlu Zevcesi Dürik binti Manuk  

 Dede Oğlu Paykin Veledi Lunu 

Serkes Oğlu Nişan Veledei Makru Veledi 

Hirebeti 

Anası Marim binti Enam 

Nişanın Babası Merhum Makri 
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Virak Tatyusa 

Tuti Zevcesi Devrik binti Manuk 

Dede Oğlu Papkin Veledi Lon  

Tufi Manukun 

Hiresyusa 

Serkesoğlu Manuk Veledi Barsih Veledi Hiretik 

Nursisioğlu Artinoğlu Halil 

Hasan Alioğlu Mustafa Zevcesi Melek 

Hasan Alioğlu Mustafa Ali 

Mustafa Zevcesi Melek binti İbrahim 

Gümüşhaneli Hasan Alioğlu Mustafa 

 

Yedibekar Kariyesi 

Boyacıoğlu Süleyman ibni Durmuş bin Musa  

 Boyacıoğlu Receb Ağa ibni Yusuf  

Bubacıoğlu Süleyman Ağa ibni Durmuş 

 

Yeni Mahallesi 

Keleşoğlu Ahmed Efendi ibni Halil bin Abdullah 

 

Yıltarıç Kariyesi 

Burunoğlu Mustafa Zevcesi Zekiye 

 

Yumrucaktaş Kariyesi 

Habiloğlu Mehmed bin Hüseyin bin Ali 

 

Yusufiye Kariyesi 

Molla Hasanoğlu Ahmed Çavuş ibni Hasan  

 

Zapabala Kariyesi 

İbacoğlu Hasan 

 İbacoğlu Hasan Zevcesi Zerbab 

Emucezâdesi Dursun 

Karamolla Oğullarından İbrahim Durmuş 

Zevcesi Aişe 

Karamolla Oğullarından İbrahim Durmuş 

Kazaskeroğlu Mehmed Ağa Binali bin Abdullah 

 

Zil Kariyesi 

Karabeyoğlu Mehmed 

Kuduzoğlu Süleyman Ağa 

İmam İbrahim 

Karavelioğlu Mehmed Zevcesi Aişe 

Karavelioğlu Mehmed Ali 

Seracoğlu Salih Zevcesi Firdevs 

Seracoğlu Salih 

Musa Oğlu Salih 

Ali Sipahioğlu Abdi Kerimesi Emine 

Karavelioğlu Eskinaz 

Hasan Beyoğlu Salih 

Caferoğlu Hüseyin 

Ali Sipahioğlu Ömer Çavuş Kızı Arif 

Ali Sipahioğlu Ömer Çavuş 

Bahaeddinoğlu Akif Ağa ibni Mehmed bin 

Mustafa 

Pehlivanoğlu Ali ibni Mehmed bin Abdullah 

Karaahmedoğlu Aziz Ağa ibni Abdullah 

Kilcioğlu Hamdi Ağa ibni Hüseyin 

Kilcioğlu Mustafa Ağa ibni Hasan 

Sakaoğlu Mahmûd Efendi ibni Mustafa 

 Kara Ahmedoğlu Aziz Ağa ibni Hüseyin 

Bahaeddinoğlu Salih Ağa ibni Mehmed  

Pehlivanoğlu Akif Ağa ibni Mehmed bin Mustafa 

Kurtzâde Hasan Efendi ibni Ahmed Efendi ibni 

Hasan 

İbrahimoğlu Hasan bin İbrahimoğlu Mehmed 

Ahmed Efendi 

 

Zodama Kariyesi 

Ahmed Oğlu Mustafa 

Küçük Mevlüd 

Molla Abdurrahman Oğlu Ya’kûb 

Rıdvan Oğlu Yusuf  

Sakaoğlu Halil Kerimesi Zahide 

Rıdvan Oğlu Yusuf Zevcesi Kamer 

Küçük Hüseyin 

Kulaoğlu Yusuf Kerimesi Zeliha 

 

Zun Kariyesi 

Turapoğlu Ali Zevcesi Gülşen 

Turapoğlu Ali  

İdrisoğlu Abdullah Zevcesi Fatıma 

İdrisoğlu Abdullah 

 

Zürmene Kariyesi 

Kahvecioğlu Süleyman Pir Ağa 

 

Ağca Böyke 

Mevlude Hatun binti Ahmed 

 

Ali Efendi Mahallesi 

Kalaylıoğlu Ömer Ağa ibni Şükrü 

 

Alucra Kazası 

Molla Oğlu Durmuş 

Eşkioğlu Karındaşı Şevket Efendi 

Mehmed Efendi Abdullah bin Abdurrahman 

Davarzâde Halil Efendi ibni Hacı Mehmed 

Efendi 

Hireoğlu Mehmed Ağa ibni İsmail 

Molla Oğlu Hasan Hüseyin 

Emine 

Karakaşoğlu İsmail Zevcesi Hatice 

Karakaşoğlu İsmail 

Kara Veli Oğlu Mehmed Ali 

Aişe Hanım 

 

Diyarbekir Vilayeti Merkez Mahallatı 

Esma Hanım İbnete Abdullah 

Pamukçuoğlu Mehmed Salih Efendi ibni Elhac 

Abdulkadir Efendi ibni Elhac Raşid Efendi 

 

Elma Ağacı Kariyesi 

Hıdıroğlu İbrahim bin Yusuf ibni Ahmed 

Poturoğlu İstavril Veledi Yali Veledi Yani  

 

Emin halife Mahallesi 

Kölegözoğlu Mehmed Ağa ibni İbrahim bin 

Ömer  

Kerşincioğlu Abdullah Ağa 
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Emin Sinan Mahallesi 

Mehmed Müf'id Efendi ibni İshak Suret Paşa ibni 

Abdullah 

 

Endires Kazası 

Kel Osmanoğlu Mustafa Ağa ibni Süleyman 

 

Ermeni Bülbül Mahallesi 

Erşak 

Kacazuruk 

Karamanuş 

Mildivan Oğlu Kerup Veledi Karabet Veledi 

Etamek 

Şahin binti Esteban 

Mestamiyun 

Hulcazâde Ahmed Efendi ibni Hüseyin Efendi 

Yazdanoğlu Manuk Veledi Hiclik 

Çavartlioğlu Varkan Veledi İsadur Veledi 

Etamek  

Fatıma İnayet binti Abdullah 

Serma binti Yavs 

Çiftçioğlu Şerîf Ağa ibni Durmuş 

Sercanoğlu Serup Kerimesi Ernasun 

 

Erzurum Ahalisinden 

Ahmed Remzi Efendi ibni Abdullah 

 

Kırık Kariyesi 

Hasan Ağa 

Kör Ömer Oğlu Ahmet Ağa ibni Hasan Hacı 

İbrahim 

 Fevzi Ağa 

Mustafa Ağa ibni Bekir 

 Hüseyin Ağa ibni Bekir 

Ahmed Ağa ibni Halil 

Kuru Mehmed Oğlu Mehmed Emin Efendi  

Orakcılı Oğlu Hasan Ağa bin Mehmed 

Ezbiderli Oğlu Abdullah Ağa bin Abdulkadir  

 

Endires Kariyesi 

Çetinoğlu Mustafa Ağa ibni Ali bin Mustafa 

Abdioğlu Emin Ağa  

 Emine binti Abdullah 

Kiraz binti Mustafa 

Kiraz binti Mustafa Kızı Fatıma 

 

Ustu Kazası 

Habiboğlu Hamdi Efendi ibni Habib 

 

Uzunca ova Mahallesi 

Ahvarcıklı Hafız Abdurrahman Efendi ibni 

Ahmed 

 

Yeğin Ağa Mahallesi 

Çepiçizâde Mürsel ibni Şevket Efendi 
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5. 392 NUMARALI ŞER’İYYE SİCİLLERİNİN TRANKRİPSİYONU 

 
 Sıra No: 1 Sayfa: 2 Numro: 4 Konu: Ramazan i'lân 

 Hicri 20.08.1333 / Miladi 03.07.1915 Rumi 20.06.1331 

Ma‘rûz-u dâîleridir. Tarih-i hicret-i fahrî kainat aleyhi ve ala âlîhî efdalü’s-salavat ve ekmelü't-tahiyyât 

Efendimiz Hazretleri’nin 1333. sal-i ferhunde fâli şehri Ramazanü'l-mübârek gurresi el-yevm re'yü'l-ayn rü’yet 

ve müşahede olunmamağla şehr-i Şa’banü’l-muazzamın gurresi darü’l-hilafeti'l-aliyye kadılığının 2 Şa’ban 333 

tarihli i‘lâmı şer’isi mûcibince yevmi pazartesi gününden sâbit ve müseccel olmağın tekmîl-i seleseyn itibariyla 

şehr-i Ramazan-ı mağfiret-nişan’ın gurresi yarınki çarşanba günü olmak itibarıyla keyfiyetin cümleye i‘lâm ve 

cevami ve mesacidin ikad-ı kanadil ile tezyini iktizâ eylediği Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkeme-i 

şer’iyyesinden huzûr-ı âlilerine ilâm olundu. Hurrire fi'l-yevmi's-selâsin min Şa’bani’l-muazzam li-sene selase 

ve selâsîn ve selase mie ve elf . 

 

 Sıra No: 2 Sayfa: 2 Numro: 5 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 01.09.1333 / Miladi 13.07.1915 Rumi 30.06.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden ve Medine-i mezkûre polis efrâdından 

iken bundan akdem şehiden vefât eden Sarraçzâde Tevfik Efendi İbni Hacı Ahmed bin Abdullah'ın verâseti 

Zevce-i menkûhe-i metrûkesi Emine binti Hüseyin ile Sülbiye-i sagîre kızı Reşide ve tahminen iki aylık haml-i 

mevkûfe münhasıra tashîh-i mes’ele-i mirâsları bi-hükmi'l-ferâizü’ş-şer’iyye 24 sehmden olup sihâm-ı 

mezbûrdan üç sehmi zevce-i mezbûre Emine’ye ve 14 sehmi haml-i mevkûfeye ve yedi sehmi binti mezbûre 

Reşîde’ye isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yi mûmâ-ileyhin veresi-i mezburundan başka varisi ve 

terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer 

şahidlerin şehadetleri ile sabit olmağın mucibince varisûn-ı mezburunun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm 

olunduğu i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-gurre min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene selâse ve selâsîn ve selâse mie 

ve elf 

 

 Sıra No: 3 Sayfa: 2 Numro: 6 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 07.09.1333 / Miladi 19.07.1915 Rumi 6.07.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Medine-i mezbûre defter-i hakani Başkâtibi müteveffâ Zühdü Efendi zevcesi Seyide Atike Hanım ibnete 

Abdullah bin Ahmed verâseti hale silk-i askeriyede müstahdem sadri kebir oğlu Celal Efendi ibni mûmâ-ileyh 

Zühdü Efendi mahalle-i mezkûrede sakine sadriye-i kebire kızı Münire Hanım ibnete mûmâ-ileyh Zahide 

Efendi’ye münhasıra ve tashîh-i mesele-i mirâsları bi-hükmi’l-ferâiz’i-ş-şer’iyye üç sehmden olup bir sehmi 

mezbûrundan iki sehmi ibni mezbûr Celal Efendi’ye ve bir sehmi dahi binti mezbûre sâniye Hanım’a isâbeti 

tahakkukundan sonra müteveffâ-i mezbûrdan verese-i mezbûrandan başka verese ve terekesine müstehikk-i âharı 

olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdetleri ile 

sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerin hükm olunduğu tescîl ve i‘lâm 

olundu. fi'l-yevmi'l-sabi min şehri Ramazan li-sene selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 4 Sayfa: 2 Numro: 7 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.09.1333 / Miladi 01.08.1915 Rumi 19.07.1331 

 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bi-hesâbı Rumî 1333 senesi 

Hâzıran’ı ikinci günü şehidân vefât eden Medine-i mezkûre süvari tahsîldarı Kızılzâde Emin Efendi bin Kamil 

Efendi bin Hacı İsmail Efendi’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Kamile binti tahsin ile validesi Tûti 

Hatun ibnete Hacı Ömer sülbiye-i sagîre oğulları Nedim ve Zekai ve sulbiye-i sagîre kızları Müşire ve Müşerref 

münhasıra ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizü’ş-şer’iyye 144 kırk dört sehmden olup siham-ı 

mezbûrdan 18 sehmi zevce-i mezbûre Kamile’ye 24 sehmi mezbûre Tûti Hatun’a 34’er sehmden cem'an altmış 

sekiz sehmi ebnânı mezbûran Nedim ve Zekai’ye ve on 17’şer sehmden cem'an otuz dört sehmi dahi bintânı 

mezbûretan Müşire ve Müşerref’e isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-i mezbûrun başka varisit ve terekesine 

müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şâhidlerin 

şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu 

tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-aşrin min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 5 Sayfa: 3 Numro: 8 Konu: Veraset ( Miras )  
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 Hicri 22.09.1333 / Miladi 03.08.1915 Rumi 21.07.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden jandarma 

mütekâidlerinden Alaşoğlu Mehmed Ağa ibn Hüseyin bin Mustafa'nın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Muhsine binti Ömer ile hâlâ silk-i askeriyede müstakdem sulbi-i kebire oğlu Receb ve sulbiyye-i kebire kızı 

Azize’ye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâiz’i-ş-şer’iyye 24 sehmden olup sehmi mezbûrdan 3 

sehmi zevce-i mezbûre Muhisine’ye ve 14 sehmi ibni merkûme Receb’e 7 sehmi dahi binti mezbûre Azize’ye 

isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-i merkûmun verese-i mezbûrandan başka verâset ve terekesine 

müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şâhidlerin 

şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu 

tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâni ve’l-aşrin min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene ve selâsîn ve selase mie 

ve elf  

 

 Sıra No: 6 Sayfa: 3 Numro: 9 Konu: Ramazan i'lân 

 Hicri 20.09.1333 / Miladi 01.08.1915 Rumi 19.07.1331 

Ma‘rûz-u dâîleridir. Tarih-i hicret-i fahrî kainat aleyhi ve ala efazılu’-s-salavatü ve ekmelü't-tahîyyât Efendimiz 

Hazretleri’nin iş bu 1333 sali farzinde fali şehri Ramazanü’l-mübârek gurresi rü'yet ve müşahede olunmağla şehri 

Şa’ban'il-muazzamının gurresi darül hilafet'ül-âliye kadılığının 1333 senesi Şa’ban'il-muazzamı ikinci günü 

tarihli i‘lâmı şerrisi mûcibince yevmi pazartesi gününden sâbit ve müseccel olup tekmîl selâsîn şehri 

Ramazanü’l-mübârek gurresi Çarşamba günü olmak itibarıyle halen şehri Şevvâli'l-mükerrem’i gurresi havada 

gayim olduğundan rü'yet ve müşahede olunmamağla şehri Şerîfi mezkûr tekmîl selâsîn ile yârinki yevmi Cuma 

günü ıyd-i saide fıtıra olunmak itibarı ile keyfiyetin cümleye i'lân ve eş'ası zımnında Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahkemeyi şer’iyyesinden huzûru aliylerine i‘lâm olundu. tahrîren fi'l-yevmi'l-selâsîn min şehri 

Ramazanü’l-mübârek li-sene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 7 Sayfa: 3 Numro: 10 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.10.1333 / Miladi 31.08.1915 Rumi 18.08.1331 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden ve Medine-i mezkûre jandarma süvari 

efrâdından iken bundan akdem vefât eden Çavuşoğlu Sami bin Muharrem Esad'ın verâsetini zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Aişe binti Ömer ile babası mezbûr Muharrem ve sülbiye-i sağire oğlu Esad ve tahminen yedi aylık 

hamli mevkûfe mahzarda ve bade kıbeli’l-aksama ebi mezbûr Muharrem dahi vefât edip verese-i zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Fatıma binti Ahmed ile sülbiye-i kebire kızları ganime ve Hatun ve sagîr-i mezbûr Esad ve 

hamli mevkûfe merkûme mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi’l-münasebetü’ş-şer'iyye 288 sehmden olup 

sehmi mezbûrunden 36 sehmi mezbûre Aişe'ye, ve 50 sehmi mezbûre Fatıma'ya ve 107 şer sihâmdam cem'an 214 

sehmi mezbûran Esad ve hamli mevkûfeye 16 şar sihâmdam cem'an 32 sehmi dahi mezbûrtan Ganime ve Hatun'a 

isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mezbûru verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine 

müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu 

tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’min Şevvâli'l-mükerrem li-sene sülüs ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 8 Sayfa: 3 Numro: 11 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 11.10.1333 / Miladi 22.08.1915 Rumi 9.08.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden süvari jandarma efrâdından iken 

bundan akdem vefât eden Şah Nâzıroğlu Şâni bin Mehmed bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

ganime binti Muharrem ile sülbiye-i sağire oğlu Durmuş ve sulbiye-i sagîre kızları Azime ve Sâlise'ye mahzarda 

ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâizü'ş-şer'iyye 32 sehmden olup sehmi mezbûrundan 4 sehmi zevce-i 

mezbûre Ganime'ye ve 14 sehmi ibni merkûm Durmuş'a ve 7'şer sehmden cem'an 14 dahi bintânı mezbûrtan 

Azime ve Sâlise'ye isâbeti tahakkukundan sonra ve müteveffâ-yı merkûmun verâset-i mezbûrundan başka 

verâseti ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde 

isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrun bervech-i muharrer 

verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-hâdi aşer Şevvâli'l-mükerrem li-sene sülüs ve 

selâsîn ves selase ve elf 

 

 Sıra No: 9 Sayfa: 3 Numro: 12 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 19.10.1333 / Miladi 30.08.1915 Rumi 17.08.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Alucra Kazası ikinci sınıf jandarma 

süvari efrâdından iken bundan akdem şehidân vefât eden Hacı Kâsımoğlu Mustafa bin Halil bin Abdullah'ın 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zübeyde binti Ahmed ile sülbiye-i sagîre oğulları Halil ve Hüseyin ve 
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Ahmed ve sulbiye-i sagîre kızları Huriye ve Nuriye'ye mazharda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l 

ferâizü'ş-şer'iyye 64 sehmden olup sehmi mezbûrundan sekiz sehmi zevce-i mezbûre Zübeyde'ye ve on dört 

sehmden cem'an kırk iki sehmi bünun-u merkûmun Halil ve Hüseyin ve Ahmed'e ve yedişer sehmden cem'an on 

dört sehmi dahi büntânı mezbûrtan Huriye ve Nuriye'ye isâbeti tahakkukundan sonra muteveffâ-yı merkûmun 

verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra 

kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle sâbit olmağın mûcibince verese-i 

mezbûrundan bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşer 

Şevvâli'l-mükerrem li-sene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 10 Sayfa: 3 Numro: 13 Konu: Vekalet  

 Hicri 04.10.1333 / Miladi 15.08.1915 Rumi 2.08.1331 

Sivas vilayeti dahilinde Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Temeltepe Kariyesi ahâlîsinden Tenkiloğlu 

Hüseyin Ağa ibni Hâlid bin Abdulkadir Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'i enverde takrîr-i 

kelâm ve ifâde-i merâm edip başında hâkâni tahtı Temellük ve ta'rifimde olan Derâliyede Medine-i Üsküdar 

mahallâtından selami Ali Efendi Mahallesinde vaki olup mahallince tahdid ve tavsifinden müstefî’inde’l-ahali 

ve’l-ceyran ma’lûmu’l-hudûd 49 numara ile merkûm müteveffâ ve ticâreti bir bab hane ve i’tis'alinde 380 arşun 

miktarı bir kıt’a bahçe ve her biri bundan akdem 3 sene müddetle ve Derâliye'de nükdu mevkûfe sanduğundan 

istikrâz ve ahz ve kabz ve kendi umûru ile sarf ve istihlâk eylediği 75 adet lira-i Osmani mukabelesinde sanduğu 

mezkûre bey’bi’l-vefa tarîk-iyle bey ve terhîn itmiştim. lâkin müddeti mezkûre mürûr edip meblağ-ı mezkûru eda 

ve ifaya adimü'l-iktidar bulunduğumdan mezkûr bahçe ve hane mahdûd mezkûrdan meblağ-ı mezkûr 

mukabilinde sanduk-u mezkûrde tecdiden bey ve bi’l vefa tarîk-iyle terhîn ile muâmele-i ferağiyesine me’mûru 

mahsûs huzûrei takrîre ve icab eden evrakı kendi maharreriyle kabûl ve taktime ve kendisinden hakkani tahtı 

Temellük ve târifimde bulunan salifü'l-beyân selami Ali Efendi Mahallesinde ..olup yine mahallince tahdit ve 

tavsifinden inde’l-ahâlî ve’l-ciran ma’lûmul hudûd fevkanı?.... bir bab hanemi talebine misliyle icar bedeli icarını 

ahz ve kabz ve hanei mezkûrun muhtara teamid olan mahallerini icarei mezkûrdan harc ve sarfu geriye kalan 

meblağı bana irsâl ve isla ve’l-hasıl bunların mütevakıf olduğu umûrun külisine ale'l-icab bu babda me’zûniyet 

ve vereceğim zâtı bervchi muharrer tenkil ve azle me’zûn olmak üzere tarafımdan aynelasl marü’l-beyân 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muhallatından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup salifü'l-beyân selami Ali Efendi 

Mahallesinde li-eceli’l-ticâre sakin kaim biraderim kalaylıoğlu Ömer Ağa ibni Şükrünü kabûlüne mevkûfe 

vekâleti mutlakai sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikde ma-vâki’bi't-talep ketb 

olunduğu fi'l-yevmi'l-râbi’min Şevvâli mükerrem li-sene selase ve sülüse mie ve elf 

 

 

 

 Sıra No: 11 Sayfa: 4 Numro: 14 Konu: Ermeni Yetimi Evlatlık  

 Hicri 27.10.1333 / Miladi 07.09.1915 Rumi 25.08.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî komiseri Ali Rıza Efendi ibni Hacı Ömer meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm 

ve ifâde-i merâm edip yedimde olup mezkûr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mutasarrıf vekâletine bin üç yüz otuz bir 

senesi Ağustos’un yirmi altıncı günü tarih 1234-altıyüz yirmi üç numaralı mahkeme-i şer’iyyeye irsâl kılınan bir 

kıt’a müzekkere mûcibince Medine-i mezkûre öksüz yurdunda bulunan Ermeni eytâmından olup ebeveyn ve 

akrabasından kimesneleri bulunmayan ve isimleri Ali’ye ve Zehra tesmiye kılınan iki nefer namı sağireleri ben 

evlatlığa kabûl eylediğimden lazım gelen mua’mele-yi şer’iyyenin icrası ile yedime bir kıt’a hüccet-i şer’iyye i'ta 

kılınmasını talep ederim dedikte hali mûmâ-ileyh Ali Rıza Efendi’nin bast eylediği minvâl üzere olduğu ve 

müzekkerei mezkûrei mündericâtından anlaşılmış olmağla ol vechile sağirtanı mezbûrtan Ali’ye ve Zehra namı 

sağirlerin mûmâ-ileyh Ali Rıza Efendi’ye evlat olmak üzere iş bu vesikâyı Atike bi't-talep ketb ve imla ve 

mûmâ-ileyh in yedine i'ta kılındı.fi'l-yevmi'l-sabi ve’l-aşrin min Şevvâli'l-mükerrem li-sene selase ve selâsîn ve 

selase mie ve elfŞuhudû’l-hal Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Hüseyin ibni Rıza Efendi Avutmuş 

Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

 

 Sıra No: 12 Sayfa: 4 Numro: 15 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 11.10.1333 / Miladi 22.08.1915 Rumi 9.08.1331 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden ve onsekizinci fırka karakol jandarma 

süvari efrâdından iken bi-hesâbı Rûmî 1331 senesi Nisan 11. günü vefât eden Çelebi oğullarından Şerîf bin 

Mustafa bin Halil’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma binti Mahmûd ile babası mezbûr Mustafa ve 

validesi Aişe Hatun ibnete Hacı Ali’ye mazharda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi'l-şer'iyye 4 

sehmden olup sehmi mezbûrundan bir sehmi zevce-i mezbûre Fatıma’ya ve iki sehmi ibni merkûm Mustafa’ya 

ve bir sehmi dahi ümmü mezbûre Aişe Hatun’a isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmdan verese-i 
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mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı, sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan 

zabıt ceridesinde muharer şahitlerin şehâdetleriyle sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrdan bervech-i 

muharrer verastlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-hadi aşer Şevvâlin mükerrem li-sene 

selase ve süliseyn selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 13 Sayfa: 4 Numro: 16 Konu: Ermeni Yetimi Evlatlık  

 Hicri 20.10.1333 / Miladi 31.08.1915 Rumi 18.08.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesinde mukîm mütekâid KolAğası Emin Efendi bin 

Mustafa meclîs-i şer'i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifade-i meram idüb yedimde olub mezkûr Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mutasarif vekâletinin 1331 senesi Ağustos 27. günü tarihli 1256/942 numaralı mahkeme-i 

şer'iyye'ye irsâl kılınan bir kıt'a müzekkeresi mücibince Medine-i mezkûre Öksüz Yurdu'nda bulunan Ermeni 

eytâmından olub ebeveyn ve akrabasından kimesnesi bulunmayan ve ismi Meşkure tesmiye kılınan tahmînen 12 

yaşında nam-ı sağîreyi ben li-ecli't-terbiye evladlığa kabûl eylediğimden lazım gelen muâmele-i şer'iyyesinin 

icrasiyle yedime bir kıt'a hüccet-i şer'iyye i'ta kılınmasını taleb iderim didikde hali mûmâ-ileyh Emin Efendi'nin 

bast eylediği minvâl üzere olduğu ve müzekkire-i mezkûre mündericâtından anlaşılmış olmağla ol vechile 

sağîre-i mezbûre Meşkure mûmâ-ileyh Emin Efendi'ye li-ecli't-terbiye evlad olunmak üzere iş bu vesîka-i atîka 

bi't-taleb ketb ve imla ve mûmâ-ileyh yedine i'ta kılındı.Fi'l-yevmi's-selâsîn min Şevvâli'l-mükerrem li-sene 

selase ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 14 Sayfa: 4 Numro: 17 Konu: Ermeni Yetimi Evlatlık  

 Hicri 01.11.1333 / Miladi 10.09.1915 Rumi 28.08.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden ve tedrisâtı ibtidâiye müfettişi Ahmed 

sıtkı Efendi ibni Hüseyin meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüp yedimde olup mezkûr 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mutasarrıf vekâletinin 1331 senesi Ağustos'unun 29. günü tarihli ve 966 numaralı 

mahkeme-i şer’iyyeye irsâl kılınan bir kıt’a müzekkere mûcibince Medine-i mezkûre öksüz yurdunda bulunan 

Ermeni eytâmından olup ebeveyn ve akrabasından kimesnesi bulunmayan ismi Hakkı tesmiye kılınan namı sagîri 

li-eceli’l-terbiye evlatlığa kabûl eylediğimden lazım gelen muâmeleyi şer'iyyenin icrasıyla yedime bir kıt’a 

hüccet-i şer’iyye i'ta kılınması matlûbumdur dedikde hal-i mûmâ-ileyh Ahmed sıtkı Efendi’nin bast eylediği 

minvâl üzere olduğu ve Medine-i mezkûre mündericadından anlaşılmış olmağla ol vechile sagîr-i mezbûr hakkı 

mûma-ileyh Ahmed sıdkı Efendi’ye li-eceli’l-terbiye olunmak üzere işbu vesikâi ibka bi't-talep ketb ve imla ve 

mûmâ-ileyh yedine i'ta kılındı. Şuhudû’l-hal Bülbül Mahallesi'nden Palabıyıkoğlu Muharrem Ağa ibni Mahmûd 

Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi  

 

 Sıra No: 15 Sayfa: 4 Numro: 18 Konu: Ermeni Yetimi Evlatlık  

 Hicri 03.11.1333 / Miladi 12.09.1915 Rumi 30.08.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkıye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden topaloğlu Şerîf Efendi ibni Hüseyin meclîs-i 

şer’i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip yedimde olup mezkûr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mutasarrıf vekâletine 1331 senesi Eylülü birinci günü tarihli ve 1012 numaralı mahkemeyi şer’iyyeye irsâl 

kılınan bir kıt’a müzekkeresi mûcibince Medine-i mezkûre öksüz yurdunda bulunan Ermeni eytâmından olup 

ebebeyin ve akrabasından kimesnesi bulunmayan ve ismi Şadiye tesmiye kılınan tahminen 7 yaşında namı 

sağireye li-ecelit-terbiye evlatlığa kabûl eylediğimden lazım gelen muâmele-i şer’iyyenin icra ile yedime bir kıt’a 

hüccet-i şer’iyye i'ta kılınmasını talep iderim dedikde hali mûma-ileyh Şerîf Efendi’nin bast eylediği minvâl 

üzere olduğu ve müzekkereyi mezkûre mündericâtından anlaşılmıış olmağla ol vechile sağire-yi mezbûre 

Şaziye’nin mûmâ-ileyh Şerîf Efendi’ye li-ecli’t-terbiye evlat olmagın üzere işbu vesikâyı atika bi't-talep ketb ve 

imla ve mûmâ-ileyh i yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-sâlis min Zilka’de-i Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve selase 

mie ve elf Şuhudû’l-hal kaley-i mezkûreden Küçükzâdeoğlu Ali Efendi Ahmet ibni Hacı Abdullah Efendi 

mezkûr Tamzara Kariyesi’nden Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa 

 

 Sıra No: 16 Sayfa: 5 Numro: 19 Konu: Ermeni Yetimi Evlatlık  

 Hicri 05.11.1333 / Miladi 14.09.1915 Rumi 01.09.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mektebi idâdi Muallimi Ahmed Faid ibni Abdullah Efendi meclîs-i şer’i şerîf-i 

enverde takrîr kelâm ve ifâde-i merâm edip yedimde olup mezkûre Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mutasarrıf 

vekâletinden 1331 senesi Ağustos 26. günü tarihli 1372/931 numaralı mahkeme-i şer’iyyeye irsâl kılınan bir kıt’a 

müzekkeresi mûcibince Medine-i mezkûr öksüz yurdunda bulunan Ermeni eytâmından olup ebeveyn ve 

akrabasından kimesnesi bulunmayan ve ismi Naciye tesmiye kılınan tahminen on üç yaşında namı sağireye 

li-eceli’l-terbiye evlatlığa kabûl eyledim lazım gelen muâmeleyi şer’iyyenin icrasıyla yedime bir kıt’a hüccet-i 

şer’iyye i'ta kılınmasına talep ederim dedikte hali mûmâ-ileyh Ahmed Faid Efendi’nin bahst eylediği minvâl 
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üzere olduğu ve müzekkerei mezkûre mündericâtından anlaşılmış olduğu ol vechile sağire-yi mezbûre naciye 

mûmâ-ileyh Ahmed faid Efendi’ye li-ecli’t-terbiye evlatlığa olmak üzere iş bu vesikâyı Atike bi't-talep ketb ve 

imla mûmâ-ileyh in yedinde i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-hamis min Zilka’deyi Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve 

selase mie ve elf Şuhudû’l-hal:Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan ibni İbrahim Müftü Mahallesi'nden 

Kızılzâde Bahaeddin Efendi ibni Hacı İsmail Efendi. 

 

 Sıra No: 17 Sayfa: 5 Numro: 21 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 01.12.1333 / Miladi 10.10.1915 Rumi 27.09.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden ve birinci sınıf süvari neferâtından iken 

bundan akdem vefât eden Tenbuloğlu Şükrü bin Halil bin Süleyman verâseti sülbiye-i kebire kızı Hatice ve 

sülbiye sagîre kızları Fatıma ve Aişe ve li-ebeveyn kız karındaşı Şakire mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâizi'l-şer’iyye 9 sihandan olup sehmi mezbûrdan ikişer sehmden cem'an 6 sehmi büntânı 

mezbûrtan Hatice ve Fatıma ve Aişe’ye ve 3 sehmi dahi mezbûre Şakireye isâbeti tahakkukundan sonra 

müteveffâ-yı merkûmun verâset-i mezbûrundan başka varisi ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı, ser'an ve 

alanen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri ve şahitlerin şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince 

verese-i mezbûrun bervech-i muharrer verâsetlerine hükmolunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-hadi min 

Zilka’de-i Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve selase mi elif 

 

 Sıra No: 18 Sayfa: 5 Numro: 22 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 27.11.1333 / Miladi 06.10.1915 Rumi 23.09.1331 

Tahkîk-i inde’ş-şer'iyye binaen husûsu atiü'l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîri içün savb-ı şeri enverden 

me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Sivas vilayeti dahilinde Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde vaki Abdülkerim Efendizâde Arif Efendi’nin odasına varup 

zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer’eyledikte fi'l-asıl Arapkir 

Kazası ahâlîsinden olup Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesinde misafiren sakin iken bundan 

akdem vefât eden Yaldızzâde Sabri Efendi ibni Ali bin Mustafa'nın verâse-i her biri mezkûr Müftü Mahallesinde 

sakinler zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe Hanım ibnete Mehmed ile sülbiye-i kebire oğulları Rıza ve Şükrü 

Efendiler ve salifü'l-beyân Arapkir kazasında sakine sülbiye-i kebire kızı Saniye Hanım’a mahzarda olduğu halde 

lede'l-şeri'l-enverde zâhir ve nemâyân olduklarından sonra verese-i mezbûrundan olup zatları meslumunu 

mezbûrun târifleriyle ma'rûf olan zevce-i mezbûra Aişe Hanım ve ebnan-ı mûmâ-ileyh Rıza ve Şükrü 

Efendilerden her biri meclisi ma'kûdu mezkûrda bi't-tavahim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip pederimiz 

mevrûsumuz müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Sabri Efendi ibni Ali bin Mustafa'nın hayatında ve başında hâkâni sal ve 

mülki olup laabdu vefâten bizimle kızı Aişe’ye mezbûre sâniye Hanım mevrûs olarak Dersaadette İshak Paşa 

Mahallesinde vaki olup mahallince tahdit ve tevsifinden müstefi inde’l-ahâlî ve'l-ceyran ma’lûmu'l-hudûd 2 ve 4 

numara ile merkûm bir kıt’a arsada pederimiz mevrûsumuz müteveffâ-yı mûmâ-maileyh in 6 sihâm itibari ile 1 

sihâm hisse-i şayiasından 40 sihâm itibari ile 33 sihâm hisse-i ersiye-i şer’iyyemizi semeni mesleble talebine 

binaen ve sahihen bey-i temlik ve teslime ve semeni ahz ve kabz ve bize irsâl ve isâle ve vuku'l-bey-i mezkûr 

mahallinde me’mûru mahsûs huzûrunda takrîr ve istimâ’ ve lede’l-hâce hisse-i mezkûrumuza tarîk-i ahzden 

müdahale vuku’bulur ise müdehale-i vakinin münifi ait olduğu mahkemede talep ve da‘vaya ve husûsu mezkûra 

hakkında aleyhimize da‘va-ı vuku'nda yine ait olduğu mahkemede husûmet ve red cevaba ve iş bu ciheti 

hakkında da ledel iktizâ i’tirâz ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîze ve lehimize istihsâl edecekleri i‘lâmatı 

ahkamın icrasına talep ve evrak-ı lazımeye kendi imzalarıyla kabûl ve takdim ve bunların mütevakıf olduğu 

umûrun küllisine tarafımızdan dersaadette Hoca Kâsım Kevtani Mahallesinde sakin da‘va vekillerinden Ali Rıza 

Efendi ile ayne'l-asl mezkûr Arapkir kasabası ahâlîsinden olup hâlâ derseadette pakit postahanesinde 

li-eceli’l-ticâre sakin Mehmed Tahîr Efendi'den her birinin kabûllerine mevkûfe vekâleti mutlakayı sahihe-yi şer 

ile vekil ve naib münâb nasb ve tâyin eyledik dediklerinde katibi mûmâ-ileyh mahâlînde ketb ve tahrîr ve mean 

meb’us emna-yı şer'le meclîs-i şer'e gelüp ale’l-vukua inha ve takrîr etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşrin min Zilka’de-i Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf 

Şuhûdü'l-hal:Kızılca Mahallesi'nden küçük mollaoğlu Abdulaziz Ağa ibni Hacı Hüseyin Müftü Mahallesi'nden 

Abdülkerim Efendizâde Ahmed Efendi ibni Sadık Efendi 

 

 Sıra No: 19 Sayfa: 5 Numro: 23 Konu: Ramazan i'lân 

 Hicri 07.12.1333 / Miladi 16.10.1915 Rumi 3.10.1331 

Ma‘rûz-u daileridir, tarihi hicret Fahri Alem Sallallahü teala aleyhi ve aliy'ül-efazılu’-s-salavatı ve 

ekmelü't-tahiyât Efendimiz hazretlerinin işbu 1333 sali ferhınde fali şehr zilhüccetü’l-Şerîfeyi gurresi hevadagım 

olduğu halde rü'yet ve müşahede olunmamağla Şehri Şerîfi mezkûr tekmîl selâsîn itibariyle yarınki Salı günü 

yevmi arefe ve ertesi Çarşamba günü ıydi saide olmak üzere keyfiyetine bundan mecelleye i‘lâm ve işa’sı 
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zımnında Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemeyi şer'iyye huzûru âlîlerine i‘lâm olundu. Hururu 

fi'l-yevmi’l-samin min şehri zilhüccetü'ş-Şerîfe li sene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 20 Sayfa: 6 Numro: 24 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.12.1333 / Miladi 23.10.1915 Rumi 10.10.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtında Kızılca Mahallesi ahâlîsinde iken bi-hesâbı Rumî 1331 senesi teşrîn-i 

evvelinin 1. günü vefât eden Mesudzâde Emin Efendi ibni Hacı Halil Efendi ibni İsmail’in verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Fatıma Hanım ibnete Hafız Lütfi ve Lütfullah Efendi ile sulbiyye-i Kebire kızları Pakize ve 

Kamile ve Hatice Hanımların kendisünden mukaddem vefât eden Sülbiyeoğlu Baheeddin Efendi ve sulbiyye-i 

sagîre oğulları Abdurrahman ve Sulbiyye-i sagîre kızı Azimeye mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferazi'ş-şer'iyye 72 sehmden olup sehmi mezbûrdan 9 sehmi zevce-i mezbûre Fatıma Hanım'a ve 16 

şar sehmden cem'an 48 sehmi bünyanı mezbûrtan Pakize ve Kamile ve Hatice Hanımlara ve 10 sehmi sagîre-i 

mezbûre Abdurrahman ve 5 sehmi dahi sagîre-i mezbûre Azime'ye isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyh in verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen 

tezkiyeyi icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle sâbit olmağın mûcibince 

verese-i mezbûrenin bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilan olundu. fi'l-yevmi'l-rabi aşer 

min şehri Zilhüccetü'l-Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve selese mie ve elf. 

 

 Sıra No: 21 Sayfa: 6 Numro: 25 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 15.12.1333 / Miladi 24.10.1915 Rumi 11.10.1331 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silah 

altına alınarak tebdil-i hava zımnında memleketi bulunan mezkûr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye gelirken esna-i 

rahte Zincar Kariyesi’nde vefât eden Medine-i mezkûre bidayeti mahkemesi mukidi Sarı Mehmedzâde Adil 

Efendi ibni Salih Efendi ibni Hacı Ömer’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi nadiye binti Hurşîd ile validesi 

Havva Hanım ibnete Hacı Ali ve sülbiye sagîre oğulları Ahmed ve sülbiye sagîre kızı nadiyeye mazharda tashîh-i 

mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi'ş-şer’iyye 72 sehmden olup sihâm-ı mezbûrundan 9 sehmi zevce-i mezbûre 

nadiyeye ve 12 sehmi ümmü mezbûre Havva Hanım’a ve 34 sehmi ibni mezbûre Ahmed’e ve 17 sehmi dahi binti 

mezbûre nedimeye isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mûmâ-ileyh i verâset-i mezbûrenin başka verâseti 

ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdetleriyle sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrenin bervech-i muharrer 

verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis aşrin zil hüccetül Şerîf li-sene 

selase ve selâsîn selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 22 Sayfa: 6 Numro: 26 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 01.12.1333 / Miladi 10.10.1915 Rumi 27.09.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden ağca 

imamoğlu Mehmed bin Salih bin Abdullah’ın sülbiye-i sağire oğlu Hasan ve sulbiye-i sagîre kızları Penbe ve 

Emine ve Tûti’den her birini vakti rüşd ve sidârlarına değin emvâlin hıfz ve tesviye-i umûrlarına bundan akdem 

ba hüccet-i şer’iyye vasî nasb ve tâyin kılınan li-ebeveyn er karındaşları Dursun Ağa müddeti nizâmiyesini ifa 

etmek üzere askere sevk olunup sağire-yi merkûmeye bir vasîye muhtac olmalarıyla sağir-i merkûmun Hasan ve 

Penbe ve Emine ve Tûti’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviyeyi umûrlarını 

kıbel-i şer’den bir vasîye muhtac olmaları ile sağirun-u merkûmun Hasan ve Penbe ve Emine ve Tûti’den her 

birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlin hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbleyi şerden bir vasî nasb ve tâyin 

lazım ve mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûfa ve her bir vech ile umûru ve vesâyet 

uhdesinde gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmiyi Müslimînden huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlarla inde’l-şer’il enverde zâhir ve nemâyân olan dahi ve sabık-ı mezbûr 

Dursun Ağa'nın yerine sagîr-ini merkûmun valideleri mahalle-yi mezkûre sakinlerinden muharefetü'z-zat 

Gülfidar Hatun ibnete eyüp sağirun-u mezbûrundan her birinin vakti rüşd sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve 

tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin oldundukta ol dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve 

hizmet-i lazımasıne kemâ yen baği eda ve taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’l-gurre-yi min Zilhicceyi Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal: Mahalleyi 

mezkûre İhtiyar Meclis Azasından Dizdaroğlu Hasan Efendi ibni Hurşit Mezkûr Taş Mahallesi muhtarı Arapoğlu 

İbrahim Ağa ibni Ali 

 

 Sıra No: 23 Sayfa: 6 Numro: 27 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 14.12.1333 / Miladi 23.10.1915 Rumi 10.10.1331 

Zikri ati müteveffânın bervech-i cai verâse olduğunu eda eden Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Kızılca 
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Mahallesi'nden Hacı Bekirzâde Ali Efendi ibni şeyh Mehmed Efendi Medine-i mezkûre Mahallesinde ma'kûd 

maclisi şerimizde yine Medine-i mezbûre mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa 

ibni İbrahim muvahecinde mezkûr Kızılca Mahallesi sakinlerinden iken bi-hesâbı Rumî işbu 1331 senesi 

Mayıs’ının 28. günü vefât eden Hacı Bekirzâde kerimesi Zekiye Hanım ibnete şeyh Mehmed Efendi ibni Hacı 

Bekir Ağa'nın verâseti kezâlik mahalle-yi mezkûre de sakinler babası mezbûr şeyh Mehmed Efendi ile validesi 

Fatıma Hatun ibnete Nuri Ağa'ya mazharda bade’l-kıbel'ül-akasamı ebi mezbûr şeyh Mehmed Efendi dahi vefât 

idüp verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi mezbûre Fatıma Hatun ile babası mezbûr Hacı Bekiroğlu ve sülbiye-i 

keBiroğul olduğu cihetle benimle diğer sülbiye-i kebir oğulları Asım ve Ömer Efendileri mahzarda olup 

bizlerden gayri verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsumuz müteveffâ-yı mezbûre Zekiye 

Hanım müdde-i aleyh Hasan Ağa zimmetinde ve cihet-i karzdan yüzsekiz kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı 

mezkûru medyûn merkûm Hasan Ağa'dan kıbel-i ahzde ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ-ı 

mezkûr yüzsekiz kuruştan benim hisse-i ersiye-i şer'iyyem olan on yedi kuruşu merkûm Hasan Ağa bana eda ve 

teslimden imtina’eder olmağla sual olunup meblağ-ı mezbûrun on yedi kuruşu halen bana eda ve teslim mezbûr 

Hasan Ağa'ya beynine olunmak bi’l-verâse matlûbumdur dedikde lede's-sual merkûm Hasan Ağa dahi cevabında 

fi’l-hakika müteveffâ-yı mezbûre Zekiye Hanım hayatında cihet-i mezkûreden ol mikdar kuruş deynim olduğu 

tav'an ikrâr ve i’tirâf edüp müddei-yi mezbûr Ali Efendi’nin bervech-i muharrer verâseti müddeâsına külliyen 

inkârına mukid müdde-i mezbûr Ali Efendi'den bir minvâl meşrûh müddeâsına mutabık beyyine talep olundukda 

lieceli’ş-şehâde meclîs-i şer'iyye ikame eylediği her biri ahrarı ricâl-i Müslimînden salifü'l-beyân Kızılca 

Mahallesi ahâlîsinden Diktaşlızâde Mehmed Efendi ibni Ömer Harinpazâde Ahmed Efendi ibni elhac Mehmed 

Ali namı kimesnelerin her biri istişhad olundukda fi'l-hakîka mezkûr Kızılca Mahallesi sakinlerinden iken 

bi-hesâbı Rumî 1337 Mayıs’ının yirmisekizinci günü vefât eden Hacı Bekirzâde kerimesi Zekiye Hanım ibnete 

şeyh Mehmed Efendi ibni Hacı Kerim Ağa'nın verâsetine babası şeyh Mehmed Efendi ile validesi Fatıma Hatun 

ibnete Nuri Ağa'ya mahzarda badet kıbelü’l-aksam mezbûr şeyh Mehmed Efendi dahi vefât edüp verâsetini 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi mezbûre Fatıma Hatun ile babası mezbûr Bekir Ağa ve sülbiye-i keBiroğul iş bu 

müdde-i mezbûr Ali Efendi diğer sülbiye-i kebir oğulları merkûm Asım ve Ömer Efendilere mahzarda olup 

bunlardan gayri verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ma’lûmumuz değildir bizler bu husûsa bu vech 

üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefikü'l-lafzolmağı iradei şehâdeti şer'iyye ettiklerinden sonra 

şâhidan-ı mezbûran usûlüi mevzi’asına tatbikan menub oldukları mesbuku’l-beyân Kızılca Mahallesi ihtiyar 

meclis azasında Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Abdullah ve Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa ibni 

Muhammed bin Abdurrahman namı müzekkillerden ol ba-varaka mestûre ser'an ve bade mahalle-i mezkûre 

Mahallesi'nden Çiftçioğlu Mehmed Ali Efendi ibni Mahmûd bin Ali ve Sadettinoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin 

sadettin namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde alanen lede'd-tezkiye udûl ve makbulül 

şehâde oldukları iş’âr ve ihtiyar olmağın mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrarer verâsetlerine 

bade’l-hükkâm salüfü'z-zikr müdde-i aleyh merkûm Hasan Ağa'nın bir minvâli muharrer ikrâr ve i’tirâfıyla lazım 

gelen meblağı müddeâya mezkûrdan müdde-i mezbûr Ali Efendi hisseyi ersiyei şer’iyyesi olan mezkûr onyedi 

kuruş müdde-i mezbûr Ali Efendi’ye hâlâ eda ve teslime müdde-i aleyh mezbûr Hasan Ağa'ya tenbîh olunmağın 

tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olunduğu fi'l-yevmi'l-râbi’aşer min Zilhüccetü'l-Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve 

selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 24 Sayfa: 7 Numro: 28 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 16.12.1333 / Miladi 25.10.1915 Rumi 12.10.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe haneki Kariyesi ahâlîsinden ve medeniye-i mezkûre jandarma süvari 

neferâtından iken bundan akdem şehiden vefât eden Deli Ahmedoğlu Şerîf bin Mehmed bin Abdullah verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Gülsüm binti Mustafa ile sülbiye-i kebire oğlulları Asım ve sülbiye-i sagîre kızı 

Fatıma’ya mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâizi’ş-şer’iyye yirmi dört sehmden olup, sehmi 

mezbûrdan üç sehmi zevce-i mezbûre Gülsüm’e ve ondört sehmi ibni merkûm Asım’a ve yedi sehmi dahi binti 

mezbûre Fatıma’ya isâbeti tahakkundan sonra müteveffâ-i merkûmun verâset-i mezbûrundan başka varisi ve 

terekesine müstehikk-i âharı olmadığı serhan ve alenen tezkirereleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri 

muharrer şahitlerin şehâdetleri ile sâbit olmağın mücibince verese-i mezbûrin bervech-i muharrer verâsetlerine 

hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi's-sâdîs aşrin zilhüccetü’-ş-Şerîfe li sene selase ve 

selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 25 Sayfa: 7 Numro: 29 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.12.1340 / Miladi 11.08.1922 Rumi 29.07.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden olup, seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak Medine-i mezkûre hastahane hüdeması iken bundan akdem vefât eden tenkiloğlu Hafız sâbit Efendi ibni 

halit bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma binti Abdullah ile sülbiye-i sagîre oğulları 
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Hulûsi ve sülbeyi sagîre kızı zülnihaye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi'ş-şer’iyyeyi yirmi 

dört sehmden olup sehmi mezbûrundan üç sehmi zevce-i mezbûre Fatıma’ya ve ondört sehmi ibni merkûm 

Hulûsî’ye ve yedi sehmi dahi binti mezbûre zülnihayeye isâbeti tahakkundan sonra müteveffâ-i merkûmu 

verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığını sırren ve alenen tezkiyeleri icra 

kılan zabıt ceridesinde isimleri muharrerer şahitlerin şehâdetleri ile sâbit olmağın mücibince verese-i mezbûrun 

bervech-i muharrer verasatlerine hükm olunduğu i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sâbi’aşer bin Zilhüccetü’ş-Şerîfe 

li-sene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 26 Sayfa: 7 Numro: 30 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 21.10.1333 / Miladi 01.09.1915 Rumi 19.08.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden Cağcağzâde Niyazi’nin meclîs-i şer'i şerîf-i 

enverde yine Medineyi mezkûre emvâl ve eytâm müdîri Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve 

ifade-i meram idüb müteveffâ Cağcağoğlu müteveffâ Mustafa Efendi kerîmesi Dursune mevrûs malından olmak 

üzere üç sene müddetle Medineyi mezbûre eytâm sandığından ve müdîri mûmâ-ileyh yedinden istîdane ve kabz 

ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 1606 kuruş ve 30 pare ile semeni iş bu tarîh-i vesîkadan itibaren 

şehrî 16 kuruş mukassaten eda itmek üzere yine malından ve müdîr-i mûmâ-ileyh in yedinden iştirâ’ eylediğim 

bir cild Ali Efendi Fetvası semeninden olmak üzere 478 kuruş 10 pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 2087 

kuruş zimmetimde vacibü’l-edâ ve lazımu’l-kaza sahîhan deynim olduğuna dair bi-hisabi'l-arabî 332 senesi şehri 

rebîu'l-ahir müverraha bir kıt'a hüccet-i şer'iyye müdîr-i mûmâ-ileyh yedine i'ta kılınmış idi. Lakin 

bi-hesâbi'r-rûmî iş bu 1331 senesi Hazîran 3. günü vuku’bulan harîk'de hükümet konağının da kâmilen muhterik 

olması hasebiyle hüccet-i mefkure dahî muhterik olduğundan tecdîd-i hüccet iderek ciheteyn-i mezkûreteynden 

sanduk-u mefkure deynim olan mezkûr 2087 kuruş ile mürûr iden nem'ayı dahî tarîh-i hüccetden sonra sanduk-u 

mefkure eda ve îfa ya her vechile müte'ahhidim didikde Kızılca Mahallesi'nden Köseoğlu Mustafa Ağa bin 

Mehmed Ağa ve yine Taş Mahalleden Küpelioğlu Mehmed Ağa bin Şa'ban ve mahalle-i mezbûrdan Araboğlu 

İbrahim Ağa bin Ali nam kimesneden her biri yine meclîs-i şer'i enverde medyûn-ı mezbûr Cağcağzâde Niyazi 

Bey hâzır olduğu halde müdîr-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi mahzarında bi-tav'ihim takrîr-i kelâm ve 

ifade-i meram idüb biz medyûn-ı mezbûr Niyazi Bey'in ciheteyn-i mezkûreteynden deyni olan cem'an mezkûr 

2087 kuruşun müddet-i mefkure hitâmında te'diyeye her birimiz tarafeyn zimmetine lazım gelen meblağa 

bi'l-emr ve'l-kabûl kefîl-u zaminiz didiklerinde küfela-yı mezbûrimdan sadır olan bi'l-cümle kelimât-ı 

meşrûhâlarını müdîr-i mûmâ-ileyh ile medyûn-ı mezbûr Niyazi Bey vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk itmeğin 

ma-vaka'a bi't-taleb ketb olundu.Fi'l-yevmi'l-hadî ve'l-'işrîn min Şevvâli'l-mükerrem li-sene selase ve selâsîn ve 

selase mie ve elf Suhüdu'l-hal:Bülbül Mahallesi'nden Erzurumlu Hüseyin Çavuş bin Hasan Ağa Ağca imam 

Kariyesi’nden Ağca îmamoğlu Durmuş bin Mehmed Efendi 

 

 Sıra No: 27 Sayfa: 7 Numro: 31 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 14.12.1333 / Miladi 23.10.1915 Rumi 10.10.1331 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinde Hacı Mustafazâde Aziz Ağa ibni Mustafa 

Efendi'nin meclîs-i şer’i şerîf-i enverde yine Medine-i mezkûre emvâli eytam Müdüri Hacı Muhammed Efendi 

mazharında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip Orta Mahallesinde makdul Hacı zevcesi mahkemetü rulmak 

malından olmak üzere iki sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığında Müdür-i mûma-ileyh yedinde iştirâ 

ve kabz ve kendi umûruna sarf ve istihlâk eylediğim 400 kuruş ile tarih-i mezkûrdan itibaren şehrî 4 kuruş 

mukassaten eda etmek üzere yine mezbûre Türkmen malından ve Müdüri mûma-ileyh yedinde iştirâ’ eylediğim 

bir cild Ali Efendi fetvası temininden olmak üzre 96 kuruşun ciheteyn-i mezkûreteynde cem'an 496 kuruş 

zimmetinde vacibü'l-eda ve lazımu’l-kaza sahîhân deynim olduğuna dair bi-hesâbı'l-arabi 1332 senesi şehri 

cemâzi-yel-ahiresinin 23. günü tarihiyle mevrûha bir kıt’a cem'an hüccet-i şer’iyye Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde 

i'ta kılınmıştı. Lakin bi-hesâbı Rumî iş bu 1331 senesi Hâzıran’ın 3. günü vuku’bulan harîkten hükümet 

konağındaki kâmilen muhterikk olması hasebiyle hüccet-i mezkûre dair muktedir olduğundan tecdidi hüccet 

ederek ciheteyn-i mezkûreteynden sandık-ı mezkûrede deynim olan mezkûr 496 kuruş ile mürûr iden nihai dahi 

tarihi hüccet-imden sonra sandık-ı mezkûrede eda ve ifâya her bir vechile müteahhidim dedikde Kızılca 

Mahallesi'nden ahâlîsinden Dedeoğlu Ali bin Mustafa Müftü Mahallesinde Hindioğlu Ahmed Ağa ibni İbrahim 

ve Seyrantepe Mahallesi'nden Dursunoğlu Yasif veledi Todor namı kimesnelerden her birini meclîs-i şer'i 

enverde Müdüri muamileyh yedinde Ağa hâzır olduğu halde Müdüri muyamileyh Hacı Mehmed Efendi 

mahzarda bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp biz medyumu mezbûr Aziz Ağa ciheteyni 

mezkûreteynden deynim olan ceman mezkûr 496 kuruşu müddeti mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz 

tarafından zimmetine lazım gelen meblağa bi'l-emrü ve'l-kabülü'l-kefîl ve zaminiz dediklerinde küffela-yı 

mezbûrunun sadır olan bi'l-cümle kefaleti meşrûhâlarına Müdir-i mûmâ-ileyh ile medyûnu mezbûr Aziz Ağa 

vicâhen ve tahkîk ve şifahen tasdîk etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşer min 
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Şevvâli'l-mükerrem li-sene selase ve süliseyn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Tamzara Kariyesi’nden Mehmed 

Ağa İsmail Ağa ibni Mustafa Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Rıza Efendi ibni Salih Efendi 

 

 Sıra No: 28 Sayfa: 8 Numro: 32 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 21.11.1333 / Miladi 30.09.1915 Rumi 17.09.1331 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Nurbaranoğlu Mehmed Ağa ibni Osman 

Ağa meclîs-i şer’i şerîf-i enverde yine Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi 

mazharında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip mahalle-i mezkûreden kara Alizâde kerimeleri sagîre Kafiye ve 

Fatıma ve Melahat'ın pederlerinden mevrûs mallarından olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm 

sandığında ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde istîdâ’na ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 1149 

kuruş 20 pare ile semenî derûn-u hüccette muharrer tarihinden itibaren şehri 11 buçuk kuruş mukassaten eda 

etmek üzere yine mezbûratı kafiye ve Fatıma ve Melahat’in pederlerinde mevrûs mallarından Müdir-i 

mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ ve kabz eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere 413 kuruş 30 

pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 1563 kuruş 10 pare zimmetinde vacîbü'l-eda lazımü'l-kaza sahîhân 

deynim olduğuna dair bi-hesâbi'l-arabi 1331 senesi Cemâzi-yel-evveli onbeşinci günü tarihli mevrûha 1 kıt’a 

hüccet-i şer'iyye Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde i'ta kılınmıştı. lâkin bi-hesâbı Rumî iş bu 1331 senesi Hâzıran’ı 3. 

günü vuku’bulan harîkte hükümet konağında kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûre dahi muhterik 

olduğundan tecdîd-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynden sandık-ı mezkûrde deynim olan 1563 kuruş 10 

pare ile mürûr eden nihayî dahi tarihi hüccetten sonra sandık-ı mezkûre edâ ve îfaya her vechile müteahidim 

dedikde Kızılca Mahallesi'nden Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed ve Kızık Kariyesindan Kızıklıoğlu Receb 

bin Halil ve Etir Kariyesi’nden Kurnazoğlu Osman bin Mehmed namı kimesnelerden her biri yine meclîs-i şer'i 

evnerde medyûn-u mezbûr Mehmed Ağa hâzır olduğu halde Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi 

mazharında bi't-tevahim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp biz medyûnu mezbûr Mehmed Ağa'nın ciheteyn-i 

mezkûreteynde cem'an 1563 kuruş 10 pare ve müddeti mezkûre hitâmında te'diyeye her birimiz tarafından 

zimmetine lazım gelen malına bi'l-emru ve'l-kabûl kefîl ve zaminiz dediklerinde küffela-yı mezbûrun sadr olan 

bi'l-cümle kelimât-ı meşrûhâlarına Müdir-i mûmâ-ileyh ile medyûnu mezbûr Mehmed Ağa vicâhen tahkîk ve 

şifâhen tasdîk etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hadi ve’l-aşrin min Zilka’detü'ş-Şerîfe li-sene 

selase ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Tamzara Kariyesi’nde Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa. Müftü 

Mahallesi'nden Muvazzafoğlu ma'rûf Ağa 

Sıra No: 29 Sayfa: 8 Numro: 33 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 24.11.1333 / Miladi 03.10.1915 Rumi 20.09.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Ağca İmam Kariyesi ahâlîsinden Ağca imamoğlu Dursun bin Muhammed 

meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezkûre Emvâl ve Eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüp kariye-yi mezkûrede sağir ve sagîre Hasan ve Salim ve Şa’ban ve Tûti ve 

Emine ve Penbe ve her birinin pederlerinden mevrûs ve'z-zikr-i mesel-i hattü'l-enşîn mallarından olmak üzere üç 

sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sanduğundan ve müdir-i mumâileyh yedinden istîdâ’ne ve kabz kendi 

umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 3723 kuruş 21 pare ile semeni tarih-i mezkûrdan itibaren şehri 37 kuruş on 

pareye mukkasseten eda-yı etmek üzere yine mezbûrdan Hasan ve Salim ve Şa’ban ve Tutî ve Emine Penbe 

mallarından ve mûma-ileyh yedinden iştirâ’ eylediğim bir cilt Ali Efendi Fetvası semeninden olmak üzere 1340 

kuruş 15 pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden ceman 5064 kuruş zimmette vacibü'l-eda ve lazumu'l-kaza sahîhân 

deynim olduğuna dair bi-hesâbi'l-Arabî 1332 senesi Rebiü’l-âhiri'nin 6. günü tarihiyle mevrûhe bir kıt'a hüccet-i 

şer’iyye Müdüri mûma-ileyh yedinde i'ta kılınmıştı. Lakin bi-hesâbı Rumî iş bu 1331 senesi Hâzıran'ın 3. günü 

vuku’bulan harîkte hükümet konağının kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûre dahi muhterik 

olduğundan tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynden sanduk-u mezkûre eda ve îfaya her vechile 

müteahhidim dedikte Kal'a Kariyesi’nde Kalenderoğlu Hamdi Ağa İbni Ömer ve kariye-i mezkûreden 

Kalenderoğlu Şükrü bin Ömer ve Kara Ağaç Kariyesi’nden Hacıoğlu Ahmed Efendi bin Said Ağa namı 

kimesnelerden her birinin meclîs-i şer'i enverde medyûnu mezbûr Durmuş Ağa sağr hâzır olunduğu halde müdir-i 

mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi mazhârında bi't-tevvahim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâmi edüp biz medyûnu 

mezbûr Durmuş Ağa'nın ciheteyn-i mezkûreteynden deyni olan cem'an 5064 kuruş müddeti mezkûre hitâmında 

tediyesine her birimiz tarafından zimmetine lazım gelen bi'l-ifa bi'l-emr-ü ve'l-kabûl kefîl zaminiz dediklerinde 

keffela-yı mezbûrdan sadr olan bi'l-cümle kelimâtı meşrûhâlarını müdir-i mûmâ-ileyh yedinde medyûnu mezbûr 

Durmuş Ağa vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk etmeyin ma-vaki bi't-talep ketb olundu. Fi'l-yevmi'l-sabi’aşer min 

Zi'l-kade-i Şerîfe lisene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal: Mahalle-i mezbûreden Hacı İsaoğlu 

Nalbant Ömer Usta ibni Habib Taş Mahalleden Cağcağzâde Niyazi Bey bin Mustafa Efendi  

 

 Sıra No: 30 Sayfa: 8 Numro: 34 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 24.12.1333 / Miladi 02.11.1915 Rumi 20.10.1331 
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Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Karagöz Kariyesi ahâlîsinden olup, seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak Kelkit Ağlık yaylasında menzil-i safa hayvanat hastahanesinde vefât eden Sunullahoğlu Şa’ban bin 

Ahmed bin Sunullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hatice binti Yusuf ile sülbi sağir oğulları Salih ve 

Tevfik ve sülbi sagîre kızları Zeyneb ve İpek Mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi'ş-şer'iyye 48 

sehmden olup sehmi mezbûrdan altı sehmi zevce-i mezbûre Hatice ve 14 sehmden cem'an 28 sehmi ebnanı 

merkûman Salih ve Tevfîk'e ve yedişer sehmden cem'an on dört sihâm dahi bintânı mezbûrtan Zeyneb ve İpek'e 

isâbeti tahakkukundan sonra mütevaffayı merkûmun verâset-i mezbûrundan başka verese ve terekesini 

müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrundan bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu 

i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-râbi’ve’l-aşrîn min Zilhicce-i Şerîfe li-sene Selâse ve selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 31 Sayfa: 9 Numro: 35 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 23.12.1333 / Miladi 01.11.1915 Rumi 19.10.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkiyye muzâfe Hasanşeyh Kariyesi ahâlîsinden Tahiroğlu Hüseyin bin Ömer meclîs-i 

şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezkûre emvâl eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mazhârında takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm edüp kariye-i mezkûreden Tahiroğlu sağir Receb’e pederinden mevrûs malından olmak üzere 3 

sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığından ve Müdir-i mûmâ-ileyh in yedinde istîdâ’ne ve kabz ve 

kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 1222 kuruş 25 pare ile semeni tarih-i mezkûrden itibaren şehri 12 kuruş 

10 pareye mukassaten eda etmek üzere yine mezbûr Receb malından ve müdür-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ 

eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere ve 440 kuruşun ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 

1662 kuruş 25 pare zimmetinde vacibü'l-eda ve lazımu'l-kaza sahîhân deynim olduğuna dair bi-hesâbi'l-arabî 

1331 senesi Zilhüccetü'ş-Şerîfesi üçüncü günü tarihiyle mevrûh bir kıt’a hüccet-i şer'iyye Müdir-i mûmâ-ileyh 

yedinde i'ta kılınmıştı. Lakin bi-hesâbi'l-arabî iş bu 1331 senesi Hâzıran’ı üçüncü günü vuk’ubulan harîkte 

hükümet Konağı’nın da kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûr dahi muhterik olduğundan tecdid-i 

hüccet ederek hüccet-i mezkûre yedimde sanduk-u mezkûrede deynim olan mezbur 1662 kuruş 25 pare ile mürûr 

eden nihaye dahi tarihi hüccetten sonra sandık-ı mezkûre eda ve îfaya her vechile müteahhidim dedikde mezkûr 

Hasanşeyh Kariyesi’nden Çuhadaroğlu Mehmed Çavuş ibni Şerîf ve Tahiroğlu Hüseyin bin Ömer Medine-i 

mezkûre mahallâtında Orta Mahalle ahâlîsinden Şilederoğlu Hamdi bin Durmuş namı kimesnelerden her birinin 

yine meclîs-i şer’i enverde medyûnu mezbûr Hüseyin Ağa hâzır olduğu halde müdüri mûmâ-ileyh Hacı Mehmed 

Efendi mahzarında bi't-tevahim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp biz medyûnu mezbûr Hüseyin Ağa'nın 

hücceteyn-i mezkûreteynde deynim olan cem'an 1662 kuruş 25 parenin müddeti mezkûre hitâmında tediyeye her 

birimiz tarafından müddeti lazım gelen meblağı bi'l-emri kabûl-ü kefîl ve zaminiz dediklerinde küffela-yı 

mezbûrun sadr olan bi'l-cümle kelimâtı meşrûhâlarına müdir-i mûmâ-ileyh ile medyûnu mezbûr Hüseyin Ağa ve 

vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk ettiğin ma-vakî bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis ve'l-aşrîn min 

Zilhüccetü'ş-Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal: Duman Kariyesi’nden Hamzaoğlu 

Süleyman Ağa ibni Ali Bülbül Mahallesi'nden Fazlıoğlu Mehmet Ağa ibni Mahmûd 

 

 Sıra No: 32 Sayfa: 9 Numro: 36 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 24.12.1333 / Miladi 02.11.1915 Rumi 20.10.1331 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Kızılzâde Ömer Müfti Efendi ibni 

Süleyman Ağa meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezkûre emvâl eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp Medine-i mezkûreye muzâfe Müyekkel Kariyesi ahâlîsinden 

kör Hasan oğulları Kâsım ve Abdulkadir ve Ali ve Mehmed pederlerinden mevrûs mallarından olmak üzere 

tecdiden bir sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığında ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde istîdâ’ne ve 

kabz ve kendi umûruna sarf ve istihlâk eylediğim 887 kuruş ile semeni tarih-i mezkûrden itibaren şehri 80 kuruş 

35 pareye mukassaten eda etmek ve yine mezbûrun Kâsım ve Abdulkadir ve Ali ve Mehmed mallarından ve 

Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere 106 kuruş 20 

pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 993 kuruş 20 pare zimmetinde vacibü'l-eda ve lazımu’l-kaza sahihen 

deynim olduğuna dair bi-hesâbi'l-arabî 1333 senesi Recebü'l-ferdinin beşinci günü tarihiyle mevrûh bir kıt’a 

hüccet-i şer'de Müdir-i mûmâ-ileyh i yedine i'ta kılınmıştı. Lakin bundan akdem 1331 senesi Hâzıran’ı 3. günü 

vuku’bulan harîkte hükümet konağının kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûre dahi muhterik 

olduğundan kezâlik tecdidi hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynde sanduk-u mezkûrde deynim olan 993 kuruş 

20 pare ile mürûr eden nemâyı dahi müddet-i mezkûre hitâmında sanduk-u mezkûre eda ve îfaya her vechile 

müteahhidim dedikde Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesinde mukîm Kadızâde Ali Surûri Efendi 

ibni Asım Efendi ve Müftü Mahallesi'nden Hacı Ali Efendizâde Halim Efendi bin Ahmed Efendi ve Beyazzâde 

Arif Ağa ibni Süleyman namı kimesnelerden takrîri meclîs-i şer'i enverde medyûnu mûmâ-ileyh Ömer Lütfi 

Efendi hâzır olduğu halde Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi mahzarında bi't-tevahîm takrîr-i kelâm ve 
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ifâde-i merâm edüp biz medyûnu mûmâ-ileyh Ömer Lütfi Efendi'nin ciheteyn-i mezkûreteynden deyni olan 993 

kuruş 20 parenin müddet-i mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz tarafından zimmetine lazım gelen meblağı 

bi'l-emri ve'l-kabûlü kefîl ve zaminiz dediklerinde küffela-yı mûmâ-ileyhin sadrı olan bi’l-cümle kelimâtı 

meşrûhâlarına Müdir-i mûmâ-ileyh ile medyûnu mûmâ-ileyh Ömer Lütfi Efendi vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk 

etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-râbi’vel aşrin min Zilhüccetü'l-Şerîfe li-sene selase ve selâsîn 

ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal: Mahalle-i mezkûreden Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi 

Mezkûr Müftü Mahallesi'nden Sarraçzâde Mehmed Efendi ibni Ahmed Efendi.  

 

 

 Sıra No: 33 Sayfa: 9 Numro: 37 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.12.1333 / Miladi 29.10.1915 Rumi 16.10.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i‘lânı üzerine taht-ı 

silaha alınarak Aşkale menzil nokta efrâdından iken bundan akdem vefât eden Hacı Abdioğlu hakkı bin 

Abdulkadir bin Halil'in verâset-i zevce-i menkûheyi metrûkesi Cemile binti esat ile validesi Emine binti 

Süleyman ve li-lebeveyn kız karındaşları Hatice ve Sâlise'ye mahzarda bade kıbeli'l-aksama mezbûre Emine dahi 

vefât edüp verese-yi sadriye kızları mezbûrtan Hatice ve Sâliseye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâizi'ş-şer'iyye bi't-tarîkü'l-me'vliye 13 sehmden olup sehmi mezbûreden 3 sehmi zevce-i mezbûre 

Cemile'ye ve beşer sehmden cem'an on sehmi mezbûrtan Hatice ve Sâlise’ye isâbeti tahakkukundan sonra 

müteveffâ-yı merkûmdan verese-i mezbûrandan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve 

alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle sâbit olmağın 

mûcibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-silüseyn min Zilhüccetü'ş-Şerîfe lisene selase ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 34 Sayfa: 9 Numro: 38 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 14.01.1334 / Miladi 22.11.1915 Rumi 9.11.1331 

Zikri âti müteveffânın bervech-i cai veresesi ve validesi olduğunu iddia eden ayni'l-asl Amasya sancağı 

mahallâtından Mehmed Paşa Mahallesi'nden mütemekkinlerinden olup hâlâ Medine-i Karahisâri Şarkî 

mahallâtından Müftü Mahallesinde mevkûfen sakin teba’yı-ı devleti âliyenin Ermeni saln-i nisvanından şehfi 

mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sekücüoğlu Mustafa Efendi ibni Mehmed ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden 

Koçak Mollaoğlu Abdülaziz Ağa ibni Hacı Mehmed namı kimesneler târifleriyle Maruni? binti Turuş Medine-i 

mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'i enverde yine Medine-i mezkûre inhisar-u hak Müdiri Ömer Şevki 

Efendi ibni Ahmed Efendi muvâcehesinde mezkûr Mehmed paşa Mahallesi mütemekkimlerinden ve 

salifü'l-beyân Medine-i Karahisâri Şarkî inhisar Müdüri muhasebecisi iken bundan akdem vefât eden 

Mahmûdoğlu Rupin Efendi veledi Evhanis? veledi Etamik validesi olduğum cihetle benimle li-ebeveyn kız 

karındaşı mezbur Müftü Mahallesi'nden muvakkaten sakine Viktorya veledi Evhanis? mazharda tashîh-i mes’ele 

mirâsımız bi't-tarîk-i'l-ferâizi'ş-şer'iyye beş sehmden olup sehmi mezkûreden iki sehmi bana ve 3 sehmi ahzi 

mezbûrde Viktorya'ya isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun bizlerden başka verâset ve 

terekkesine müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsumuz oğlum müteveffâ-yı mezbûr Rupi Efendi hayatında iş bu 

mûmâ-ileyh Ömer Şevki Efendi zimmetinde cihet-i karzdan 100 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûr 

medyûn-u mûmâ-ileyh Ömer Şevki Efendi’den kıbel-i ahz ve'l-istiğa’bervech-i murarrer vefât etmekle meblağ-ı 

mezkûr 100 kuruş tahsîli kız karındaşı mezbûre Viktorya’ya mevrûs olmağın meblağ-ı mezbûrdan benim hisse-i 

ersiye-i şer’iyyem olan 40 kuruş hâl bana eda ve teslimî mûmâ-ileyh Ömer Şevki Efendi’ye tenbîh olunmak 

bi’l-verâse matlûbumdur dedikde ba’de’s-sual müdir-i mûmâ-ileyh Ömer Şevki Efendi dahi cevabına fi'l-hakîka 

müteveffâ-yı merkûm Rupi Efendi ciheti mezkûrden ol miktar kuruş deyni olduğunu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp 

ve maa’da müdde-yi mezbûrenin bervech-i muharrer verâset da‘vasını inkâr ettikde müdde-i mezbûre 

Marnusdan? bervech-i muharrer verâset müdeasına mutabık beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclîs-i 

şer'de ikrâr ittüğü ve bâlâda müdde-i mezbûre Şehfi ta’rifleriyle salifü’-z-zikr Müftü Mahallesi ahâlîsinden 

Sekücüoğlu mezbûr Mustafa Efendi ibni Mehmed ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Koçak Mollaoğlu merkûm 

Abdulaziz Ağa ibni Hacı Mehmed’den her biri istişhâd ve olduklarında fi'l-hakika ayni’l-asl Amasya Sancağı 

mahallâtından Mehmed paşa Mahallesi mütemekkinlerinden olup mezkûr Medine-i Karahisâri Şarkî inhisar-u 

hakk müdiriyeti muhasebecisi iken bundan akdem vefât eden teba’yı devleti âliye’nin Ermeni milletinden 

Mahmuroğlu Rupi Efendi ve veledi Evhanis veledi Etamik verâset-i validesi şehfi ilm-i şer’ile ma’lûmumuz olan 

iş bu müddei-yi mezbûre mernus ile li-ebeveyn kız karındaşı ve Viktoryaya mazharda olup müteveffâ-yı 

merkûmun bunlardan başka verese ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ma’lûmumuz değildir. Bizler bu 

husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri ale’t-tarîki’ş-şehâde oldukları halde 

müttefikü’l-lafz ve’l-ma’na edayı şehâdet-i şer'iyye ettiklerinden sonra şâhidânı merkûman usûl-ü mevzi’asına 

tatbikan mensûb oldukları mezkûr Müftü Mahallesi muhtar Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin bin Ömer 
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ve ihtiyar meclis âzasından Kerim Efendizâde Kâsım Efendi bin Sadık bin Abdurrahman ve zikrolunan Kızılca 

Mahallesi ihtiyar meclisi âzasından Harinapazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Abdullah bin Abdurrahman ve 

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Abdullah namı mezkûrlardan ol ba varakayı mestûre ser'an ve bade yine 

Medine-i mezkûre mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çelebioğlu Halil Efendi ibni Derviş bin Halil 

ve Hacı Osmanoğlu Osman Ağa ibni Mehmed bin Osman namı kimesnelerden tarîk-i tarafeyn ve şahitler hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlu makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince 

verâsetlerine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddei-yei mezkûrdan hisse-i 

ersiye-i şer’iyyesi olan mezkûr 40 kuruştan müdde-i mezbûre Maryusa’ya hâlâ eda ve teslimi müdde-i aleyh 

mûmâ-ileyh Ömer Şevki Efendi’ye tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-rabi’aşer 

Min-Muharremü’l-haram li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 35 Sayfa: 10 Numro: 39 Konu: Vekalet  

 Hicri 08.01.1334 / Miladi 16.11.1915 Rumi 3.11.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden zat-i zilî hüccette muharrerü'l-esâmî 

Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan muhtediye Fatıma Mürure binti Abdullah bin Abdurrahman Medine-i mezkûre 

mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'i emirde mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Nurbaranzâde Emin Efendi ibni 

Hacı Ali Efendi mahzarında tav'en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp yine Medine-i mezkûre mahallâtından 

Nurşin Mahallesinde vaki bir tarafından Kazancıoğlu bahçesi ve iki tarafında Sahak bahçesi bir tarafında tarîk-i 

â'm ile mahdut bir bab menzilhane ile eşcârı mesmûre ve gayri mesmûre bi'l-hâvî bir kıt’a mülk bahçesi semeni 

misli ile talebine ihbâr ve bedeli icariyei ahz ve kabza ve muhtacı tamir olan mahallerini icareyi mezkûrdan harc 

ve sarf ve geriye kalan meblağı bana irsâl ve isale ve lede'l-hâce hane ile bahçe-yi mezkûru semeni misliyle 

talebine bat'an ve sahîhân bey’ ve temlik ve teslime ve semeni ahz ve kabze ve kendi semeninden bana irsâl ve 

isale ve vuku bey'i mezkûru me’mûr mahsûsu huzûrunda takrîr ve evrak-ı lazımyı kendi imzasıyla kabûl ve 

takdime ve ve'l-hasıl bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine tarafımdan mûmâ-ileyh Emin Efendi’ye 

vekâleti mutlaka-yı sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve naib nasb ve tâyin eyledim dedikde mûma-ileyh Emin Efendi 

dahi vekâleti mezkûreye bervech-i muharrer kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüd ve iltizâm 

etmeğin ma-vakî bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin min Muharremü'l-haram li-sene erba’ ve selâsîn ve 

selase mie ve elf Şuhudû’l-hal:Tahsil me’mûru Halil Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi Muhasebe Mua'sın ma'rûf 

katibi Dursun Efendi  

 

 Sıra No: 36 Sayfa: 10 Numro: 40 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.01.1334 / Miladi 22.11.1915 Rumi 9.11.1331 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Hasanşeyh Kariyesi ahâlîsinden ve Medine-i mezkûre jandarma piyade 

neferâtından iken bundan akdem Suşehri Merkezi Hastahanesi’nde vefât eden Karabekiroğlu Bekir bin Yusuf bin 

Şerîf’in verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma binti Abdullah ile validesi diğer Fatıma binti Halil ve 

sülbiye-i sağire oğlu Şerîf ve sülbiye-i kebire kızı Türkmen’e mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâiz’i-ş-şer’iyye 72 sehmden olup sehmi mezkûreden 9 sehmi zevce-i mezbûre Fatıma’ya, 12 sehmi 

mezbûre diğer Fatıma’ya ve 34 sihâm ibni merkûme Şerîfe ve 17 sehmi dahi binti mezbûre Türkmen’e isâbeti 

tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i 

âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinden isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri 

ile ser'an sâbit olunmağın mûcibince verese-yi mezbûrenin bervech-i muharrer verâsetlerine hükmolunduğu 

tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-râbi’aşer min Muharremü’l-haram li-sene rabi’ve selâsîn ve ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 37 Sayfa: 10 Numro: 41 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 01.02.1334 / Miladi 09.12.1915 Rumi 26.11.1331 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kırkgöz Mahallesi ahâlîsinden olup Suşehri askeri taburunda 

müstakdem iken bundan akdem Suşehri Hastanesi’nde vefât eden Mindevallıoğlu Mehmed bin İbrahim bin 

Abdullah verâsetine zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zeynep binti Bergüzar ile validesi Şakire Hatun ibnete 

Abdullah ve sülbiye-i sagîre oğulları İbrahim ve Hüseyin ve sülbiye-i sagîre kızı Dursune’ye mahzarda tashîh-i 

mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer’iyye 120 sehmden olup sehm-i mezkûreden 15 sehmi zevce-i mezbûre 

Zeynep’e ve 20 sehmi ümmü mezbûre Şakire Hatun’a ve 34 sehmden cem'an 68 sehmi ebnanı merkûman 

İbrahim ve Hüseyin’e ve 17 sehmi dahi binti mezbûre Dursune’ye isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

merkûmun verese-i mezbûrundan başka verâseti ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen 

tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinden isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer’an sâbit olmağın 

mûcibince verese-i mezbûrun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu. fi'l-yevmi'l-gurrei Sâferü'l-hayr li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 
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 Sıra No: 38 Sayfa: 10 Numro: 42 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 01.02.1334 / Miladi 09.12.1915 Rumi 26.11.1331 

 Zikri âti müteveffânın bervech-i cai veresesi olduğunu iddia iden Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtında Müftü 

Mahallesinde misafireten sakine zâtı mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Tenkilzâde Talha Efendi ibni Ömer Feyzi 

Efendi ve yine mahalle-yi mezkûrede mukîm Hacı Ya’kûbzâde Nail Efendi ibni Tevfik namı kimesneler 

târifleriyle ma'rûf olan muhtediye Şazimet Hanım ibnete Abdullah Medine-i mezkûre Mahkemesi’nde makûd 

meclîs-i şer'imizde kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan 

Ağa ibni İbrahim müvacehesinde salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kilise Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden ve Medine-i mezbûre mekteb idadiyesi 

sanai’muallimliğinde müstakdem iken ve ihtida’etmezden mukaddem vefât eden Şamlıoğlu Marangoz Kalustek 

veledi Turuş veledi Etamek verâseti zevce-i metrûkesi olduğum cihetle benimle beden mütevellid olup hâlâ hecir 

ve terbiyemde bulunan sülbiye-i sagîre kızı Zekiye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâslarına 

bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer'iyye seksen sehmden olup sehmi mezkûreden bir sehmi bana ve baki yedi sehmi sagîr-i 

mezbûre Zekiye’ye isâbeti ve tahakkundan sonra müteveffâ-yı merkûmun bizlerden başka verâset ve terekesine 

müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm Kalustek hayatında iş bu hâzır-ı merkûm Hasan 

Ağa zimmetinde cihet-i karzdan kırk kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn merkûm Hasan Ağa'dan 

kıbel-i ahz ve’l istifâ’bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ-ı mezkûr kızı sağire-yi mezbûre Zekiyeye mevrûs 

olduğundan meblağ-ı mezkûr kırk kuruştan benim hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan beş kuruş hâlâ bana edâ ve 

teslimi merkûm Hasan Ağa'ya tenbîh olunmak bi’l-verâse matlûbumdur dedikte lede's-sual mezbûr Hasan Ağa 

dahi cevabında fi'l-hakika müteveffâ-yı merkûm kaluset? hayatında cihet-i mezkûreden ol miktar kuruş deyni 

olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp müdde-i mezbûre Şazimet Hanım’a bervech-i muharrer verâset ve iddiasını 

inkâr etmekle müdde-i mezbûre Şazimet Hanım’dan bir minvâli meşrûhâ verâset müddeâsına mutabık beyyine 

talep olundukta li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'iye ikame eylediği salifü'l-beyân müdde-i mezbûrenin zatını arifan 

olan Müftü Mahallesi ahâlîsinden Tenkilzâde mûmâ-ileyh Kalustek Efendi ibni Ömer Feyzi Efendi ve Hacı 

Ya’kûbzâde mûmâ-ileyh Nail Efendi ibni Tevfik Efendi yedinde her biri ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında 

fi'l-hakîka mezkûr Kilise Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden ve 

Medine-i mezkûre mektebi idadi-i sanai’muallimliğinden müstakdem iken ve mezbûre dahi ihtida’etmezden 

mukaddem bundan akdem vefât eden Şamiloğlu Margongoz Kalustek veledi Turuş veledi Etamik verâsetine zâtı 

ilmi şer’ile ma’lûmumuz olan zevce-i metrûkesi iş bu müdde-i mühtediye-i mezbûre Şazimet Hanım ibnete 

Abdullah ile mezbûre mütevellid sülbiye-i sagîre kızı mezbûre Zekiye mahzarda olup bunlardan başka verâseti 

ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu husûsta bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi 

ideriz deyu her biri tarafeyn huzûr ile müttefikü'l-lafz olmağın eda-yı şehâdeti şer'iyye ettikten sonra şâhidan-ı 

mûmâ-ileyh usûlü mevzi’asına tatbiken mensûb oldukları salifü'l-beyân Müftü Mahallesi imamı Hacı Ali 

Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi ibni Hacı Ali bin Abdullah namı müzekkillerden ol 

ba-varakayı mestûre ser'an ve bade Müftü Mahallesi ahâlîsinden Kızılzâde Bahaeettin Efendi ibni Hacı İsmail 

Efendi ibni Emin ve Beyazzâde Arif Ağa ibni İsmail bin Hamza namı kimenslerden tarafeyn ve şehitler dahi 

hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye adel ve makbülü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın 

mûcibince verese-i mezbûranın verâsetlerine bade’l-hükkâm müddei’-yi aleyh merkûm Hasan’ın salifü’z-zikr 

ikrâr ve i’tirafıyla lazım gelen meblağı müddei’-yi mezkûr kırk kuruştan hissei ersiye-i şer’iyyesi olan beş kuruş 

hissei mezbûre Şazimet Hanım’a hâlâ edâ ve teslime müdde-i aleyh merkûm Hasan Ağa'ya tenbîh olduğu tescîl 

ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu.fi'l-yevmi'l-gurreyi Sâferü'l-hayr li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 39 Sayfa: 11 Numro: 43 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 16.11.1333 / Miladi 25.09.1915 Rumi 12.09.1331 

Medine-i Karahisârı Şarkî’ye muzâfe Duman Kariyesi ahâlîsinden Dumanlıoğlu Salih bin Ahmed Ağa meclîs-i 

şer'hi Şerîfi enverde yine Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Ahmed Efendi mahzarında takrîr-i 

kelâm ve ifâde-i merâm edip Kariye-i mezkûreden Dumanlıoğlu sagîre Hüseyin pederinden mevrûs malından 

olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandugundan ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde istîdâ’ne ve 

kabz ve kendi umûru sarf ve istihlâk eylediğim 1349 kuruş 7 pare ile semeni tarih-i mezkûrden itibaren şehrî 12,5 

kuruşu mukassaten edâ temin üzre yine mezbûr Hüseyin malından Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ eylediğim 

bir cild Ali Efendi fetvası semeninde olmak üzere 249 kuruş 33 pareki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 1490 

kuruş vacibü’l-edâ ve lazımu’l-kaza sahîhân deynim olduğuna dair bi-hesâbi’l-arabî 1332 senesi Sâferinin 20. 

günü tarihi ile müverrihan bir kıt’a hüccet-i şer’riye Müdüri mûmâ-ileyh yedine i'ta kılınmıştı lâkin bi-hesâb-i 

Rumî iş bu bin 331 senesi Hâzıran 3 günü vuku’bulan harîkte hükümet konağı da kâmilen muhterik olması hasebi 

ile hücceteyn-i mezkûreteyn dahi muhterik olduğundan tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynden yetim 

sandığı mezkûrede deynim olan mezkûr 1490 kuruş ile murür eden nemâyı dahi tarihi hüccet-i mezbûre ve 

sanduğumuzda edâ ve i’fâya her vech ile müteahhidim dedikte Kariye-i mezkûreden Hacı Gaffaroğlu İbrahim 
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ibni Salih Kariye-i mezkûreden niceoğlu Salih bin Mehmed ve kariyeden Hezeoğlu Süleyman bin Ali namı 

nesnelerden her biri yine meclîs-i şer'i enverden medyûn-u merkûm Salih hâzır olduğu halde Müdir-i mûmâ-ileyh 

Hacı Mehmed mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ifâde-i merâm edüp biz medyûnu mezbûr Salih Ağa'nın 

ciheteyn-i mezkûreteynde deyni olan cem’an 1490 kuruşun müddeti mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz 

tarafından zimmetine lazımgelen bi’l-beğa bi’l-emri ve’l-kabûl kefîl ve zâminiz dediklerinde küffela-yı 

mezbûran sadr olan bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhânın Müdüri mûma-ileyh ile medyumu mezbûr Salih ve vicâhen 

takdir etmeğin bi’t-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sâmin ve’l-aşer min Zilkâde-i Şerîfe li-sene selase ve selâsîn ve 

selase mie ve elf Şuhudû’l-Hal Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim Subak 

Kariyesi’nden sağiroğlu Durmuş Ağa ibni Hüseyin 

 

 Sıra No: 40 Sayfa: 11 Numro: 44 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 07.01.1333 / Miladi 25.11.1914 Rumi 12.11.1330 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Repce Kariyesi’nden Hüseyinoğlu Mehmed Efendi ibni Abdullah 

meclîs-i şer’-i şerîfi enverde Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp Kariye-i mezkûrudan Kürtoğlu sagîr İbrahim pederinden mevrûs malından 

olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezbûra eytâm sanduğundan Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde istîdâ’ne ve 

kabz ve kendi umûruna sarf ve istihlâk eylediğim 538 kuruş 11 pare ile Müdir-i mûmâ-ileyh yedinden istîdâ’na 

ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 538 kuruş 15 pare ile semenî tarihi mezbûrdan itibaren şehrî 

5 kuruş onbeş pareye mukassaten edâ etmek üzere yine mezbûre sagîre İbrahim malından müdir-i mûmâ-ileyh 

yedinden iştirâ’ eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere 194 kuruş 15 pare ciheteyn-i 

mezkûreteynde cem'an 732 kuruş 30 pare zimmetinde vacibü’l-edâ ve lazımu’l-kaza sahîhân deynim olduğuna 

dair bi-hesâbi’l-arabî 1332 senesi Rebiü’l-âhirinin 16. günü tarihiyle mevrûhe bir kıt’a hüccet-i şer'iyye Müdir-i 

mûmâ-ileyh ye'dinde i'ta kılınmıştı. Lakin bi-hesâbı Rumî iş bu 1331 senesi Hâzıran’ın 3. günü vuku’bulan 

harîkte hükümet konağında kâmilen muhterik olması hesâbıyla hüccet-i mezkûre dahi muhterik olduğundan 

tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynden sanduk-u mezkûrede deynim olan mezkûr 732 kuruş 30 pare 

ile mürûr iden nemâyı tarih-i hüccetten sonra sandık-ı mezkûreden edâ ve i’fa her vechile müteahhidim dedikde 

Kıyıkbala Kariyesi’nde Kör Mehmet bin Arif ve Biroğul Mahallesi'nden Çeçenzâde Zühtü bin Hasan bin ve 

Debce Kariyesi’nden Köseoğlu İstavril veledi İstefan namı kimesnelerden her birine meclîs-i şer'i enverde 

medyûnu mezbûr Mehmed Ağa hâzır oldukları halde Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp biz medyûnu mezbûr Mehmed Efendi’nin hücceteyn-i 

mezkûreteynde deyni olan cem'an 732 kuruş 30 pareyi müddet-i mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz 

tarafından Rıza lazım gelen meblağın bi’l-emri ve’l-kabûl kefîl ve zâminiz dediklerinde küffelâ-yı mezbûrenin 

sadr olan bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhâları müdir-i mûmâ-ileyh medyûnu mezbûr Mehmed Efendi vicâhen tahkîk 

ve şifahen tasdîk etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sabi’min Muharremü'l-haram li-sene 

rabi’ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Bay Hasan Kariyesi’nden kömeoğlu Mehmed bin Ahmed 

Kıyıkbala Kariyesi’nden Recebzâde Mehmed Efendi ibni Hamid 

 

 Sıra No: 41 Sayfa: 11 Numro: 45 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 14.12.1333 / Miladi 23.10.1915 Rumi 10.10.1331 

Medine-i Karahisârı Şarkî’ye muzâfe Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Oruçoğlu Ahmed Ağa bin Ömer Ağa 

meclîs-i şer’-i şerîfi enverde Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp Kuru Velioğlu sagîr-i Ref’et malından olmak üzere bi-hesâbi’l-arabî 1331 

senesi Rebi’ü’l-ahir’inin 13 üncü günü Medine-i mezbûre eytâm sandığından ve Müdir-i mûmâ-ileyh istîdâ’ne ve 

kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlak eylediğim 700 kuruş ile semeni iş bu tarihi vesikâdan itibaren şehrî 

yedişer kuruşa mukasatten edâ etmek üzere ve malından ve Müdir-i mûmâ-ileyh iştirâ’ eylediğim bir cilt Ali 

Efendi fetvası semeninden olmak üzere 84 kuruşuna hücceteyn-i mezkûreteyn vicâhen 784 kuruş zimmetinde 

vacibü’l-edâ ve lazımu’l-kaza sahihen deynim olduğuna dair 1 sene müddetle tecdidan yine bi-hesâbi’l-arabî 

1333 senesi Cem’aziye’l-âhîrinin 5 günü tarihi ile mevrûhe bir kıt’a hüccet-i şer’iyye müdir-i mûmâ-ileyh 

yedinde i'ta kılınmıştı lâkin bi-hesâbi’l-rûmî iş bu 1331 senesi Haziran’ı’nın 3. günü vuku’bulan harîkte hükümet 

konağının kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûre dahi muhterik olduğundan kezâlik tecdid-i 

hüccet ederek hücceteyn-i mezkûreteynden sandıkı mezkûrede deynim olan 784 kuruş ile mürûr eden nemâyı 

dahi tarihi hüccetten sonra sandık-ı mezkûre edâ ve i’faya her vech ile müteahhadim dedikte Ahvarcık 

Kariyesi’nden Bekaroğlu Süleyman bin Hüseyin ve Kariye-i mezkûreden oruçoğlu İbrahim bin Mustafa ve 

Karaşenşe Kariyesi’nden Çavuşoğlu Kazım bin Hüseyin namı kimesnelerin her biri meclîs-i şer'-i enverde 

medyûni mezbûr Ahmed Ağa hâzır olduğu halde Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi mazharında 

bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp biz medyûnu mezbûr Ahmed Ağa’nın ciheteyn-i mezkûreteyne 

olan 784 kuruşun müddeti mezkûrede hitâmında tediyeye her birimiz tarafının zimmetine lazım gelen meblağı 
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bi’l-emri ve’l-kabûl kefîl ve zaminiz dediklerinde küffela-yı merkûmenin sadr olan bil’-cümle kelimâtı 

meşrûhâlarının Müdir-i mûmâ-ileyh medyûnu mezbûr Ahmed Ağa vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk etmeğin 

ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-rabi’ül-aşer min Zilhüccetü’l-Şerîf Li-sene selase ve selâsîn ve selase 

mie ve elf. Şuhudû’l-Hal Tamzara Kariyesi’nden Kara Mehmetoğlu İsmail bin Mustafa Avutmuş Mahallesi'nden 

Çavuşoğlu ibni İbrahim. iş bu kayda asıl olarak birinci defa olarak cedvel irsal kılınmıştı. 

 

 Sıra No: 42 Sayfa: 11 Numro: 46 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 07.01.1334 / Miladi 15.11.1915 Rumi 2.11.1331 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Karaağaç Kariyesi’nden Henuloğlu Mustafa bin Ömer meclîs-i şer’i 

şer'îf-i enverde yine Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrîr-i kelâm 

ve ifâde-i merâm idüp Medine-i mezbûre deyu muzâfe İnceimam çifliği Kariyesi Ağaca imamoğlu sagîr Hasan 

ve Salim ve Şa’bân ve sagîre Tûtî ve Emine ve Penbeden her birilerinin mes’ele yi el-zikr-i mes’ele ha’t-tül inşîn 

mallarından olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığından ve müdir-i mûma-ileyh yedinde 

istîdâ’ne ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 2974 kuruş 32 pare ile semeni tarih-i mezkûrdan 

itibaren şehrî yirmidokuz kuruşdan 30 pareyi edâ etmek üzere yine sigar-ı merkûmanın mallarından Müdir-i 

mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ eylediğim bir cilt Ali Efendi fetvaası semeninden olmak üzere 1070 kuruş 30 pare ki 

ciheteyn-i mezkûreteyneden cem'an 4045 kuruş 27 pare zimmetinde vacübü’l-edâ ve lazımü’l-kaza sahîhân 

deynim olduğuna dair bi-hesâbı’l-arabî 1332 senesi Rebi’ül-âhiri 6. günü tarihiyle mevrûhe bir kıt’a hüccet-i 

şer’iyye müdüri mûma-ileyh yedine i'ta kılınmıştı lâkin bi-hesâbı Rumî 1331 seneni Hâzıra’nın 3. günü 

vuku’bulan harîkte hükümet konağının kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûre dahi muhterik 

olduğundan tecdid-i hüccet iderek ciheteyni mezkûreteynden sanduk-u mezkûre deynim olan mezkûr 4045 kuruş 

27 pare ile mürûr iden nemâyı dahi tarihi hüccetten sonra sanduk-u mezkûreye edâ ve i’faya her vechile 

müteahhidim dedikte Karaağaç Kariyesi’nden Hacıoğlu Ahmed Efendi bin Said Ağa ve Kariye-i mezkûreden 

Abbasoğlu Ahmed Ağa bin Ömer Ağa Orta Mahalleden Topal Osmanoğlu Mehmed Ağa bin Osman Ağa namı 

kimesnelerden her birine meslisi şeri enverde medyûnu mezbûr Mustafa Ağa hâzır olduğu halde müdir-i 

mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendi mazharında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edup biz medyûnu 

mezbûr Mustafa Ağa'nın ciheteyn-i mezkûreteynden deyni olan 4045 kuruş 27 pareyi müddet-i mezkûre 

hitâmında teydiyeye her birimiz tarafeynin zimmetine lazım gelen meblağı bi’l-emrü kabûl kefîl ve zâminiz 

dediklerinde küffela-yı mezbûrun sadrı olan bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhâlarını Müdir-i mûmâ-ileyh medyûnu 

mezbûr Mustafa Ağa vicâhen tahkîk ve şifahen tahkîk etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-sabi’Min Muharremu’l-haram li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal Tamzara 

Kariyesi’nden Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni 

İbrahim. 

 

 Sıra No: 43 Sayfa: 12 Numro: 47 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 17.01.1334 / Miladi 25.11.1915 Rumi 12.11.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahalle ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Şükrü 

Efendi meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezkûr emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp Medine-i mezbûreye muzâfe Hacı Ömer Çiftliği Kariyesi’nden sagîr Hacı 

İbrahim ve sagîre Zeynep’ten her birinin ve’l-zikr mes’leyi hatt-ı inşîn babalarından mevrûs mallarından olmak 

üzere 3 sene müddetle takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm eyleyüp Medine-i mezbûre eytâm sandığından ve Müdir-i 

mûmâ-ileyh yedinden istîdâ’ne ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 4301 kuruş 16 pare ile 

semeni pare-i mezkûreden itibaren şehrî 43 kuruşu edâ etmek üzere yine sagîran-ı mezbûranın malından ve 

Müdir-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ’ eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası semeninden olmak olmak üzere 1548 

kuruş 20 pare ki ciheteyni mezkûreteynden cem'an 5849 kuruş 36 pare zimmetinde vacibü’l-eda ve lazımü’l-kaza 

sahîhân deynim olup meblağ-ı mezkûre mukabi’l Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi'nde vakî 

ma’lûmu’l-hudûd fevkani ve ma-müştemilâtı bir bab mülk menzilimi me’mûr-u mahsûsu huzûrunda bey bi’l 

bissufai ile termin ve bi-hesâbi’l-arabî 1332 senesi şehrî Cem’aziye’l-âhîresinin altıncı günü tarihiyle mevrûha 

bir kıt’a hüccet-i şer'iyye ve bir kıt’a terhîn tapu senedi Müdir-i mûmâ-ileyh yedine i'ta kılınmıştı. lâkin 

bi-hesâbi’l-rumî iş bu 1331 senesi Haziran’ını 3. günü vuku’bulan harîkte hükümet konağınında kâmilen 

muhterik olması hasebiyle hücceteyn-i mezkûreteyn dahi muhterik olduğundan menzili mezkûri kemâfi’s-sabık 

bey bi’l sevafiyle terhînle tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteyn sanduk-u mezkûre salifü’z-zikr deynim 

olan mezkûr 5849 kuruş 36 pare ile mürûr eden nihai dahi tarih-i hüccetden sonra edâ ve î’faya her vechile 

müteahhidim dedikde müdir-i mûmâ-ileyh vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeğin mâ-vâkî bi’t-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’aşer Muharremü’l-haram li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hâl; 

Hasan şeyh Kariyesi’nden Hamzaoğlu İbrahim Efendi bin Hüseyin Ağa. Bülbül Mahallesi’nden .. Efendioğlu 

Habib Efendi ibni Şâkîr Efendi. 
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 Sıra No: 44 Sayfa: 12 Numro: 48 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 23.01.1334 / Miladi 01.12.1915 Rumi 18.11.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Adîl Efendi ibni Arif 

Efendi meclîs-i şer’-i şerîfi enverde Medine-i mezkûre Emvâl ve Eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında takdiri kelâm ve ifâde-i merâm edüp sagîr-i irşâk ve led-i misak malından olmak üzere 3 sene 

müddetle Medine-i merkûme eytâm sandığında Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde istîdâ’ve kabz ve kendi umûruna 

sarf ve istihlâk eylediğim 800 kuruş ile iş bu hüccet-i derûnunda muharrer tarihden itibaren şehrî mukassaten 8 

kuruş etmek üzere malından ve müdir-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ’ eylediğim bir cild Ali Efendi fetvasından 

olmak üzere 288 kuruş ciheteyn-i mezkûreteyne cem’an 1088 kuruş zimmetde vacibü’l-edâ lazımu’l-kaza 

sahihen deynim olup meblağ mezkûre mukabi’l mahalle-yi mezkûrede vâki’ikâmet eylediğim hanenin irsâlinde 

kain ma’lûmu’l-hudût ve’l-miktar bir kıt’a bahçe arsamı me’mûr mahsûs huzûrunda bey’bi’l-vefa ile terhîn ve 

bi-hesâbi’l-arabî 331 senesi şehri şevvali’nin 15. günü tarihi ile mevrûhe bir kıt’a hüccet-i şer’riye ile rehin tapu 

senedi Müdir-i mûmâ-ileyh yedine i'ta kılınmıştı lâkin bi-hesâb-ı Rumî iş bu 1331 senesi Hâzıran’ı’nın 3. günü ve 

vukû’bulan ve hükümet konağının muhterik olması hasebi ile hücceteyn-i mezkûretyn dahi mühterik olması ile 

arasayı mezkûre kemafi’s-sabık bey ba-sevka ile terhîni ile tecdid-i hüccet ederek cihheteyn-i mezkûreteyn 

sandık-i mezkûre salifü’z-zikr deynim olan 1088 kuruş ile mürûr eden nemâyı dahi tarih-i hüccetten sonra 

sanduk-u mezkûre edâ ve i’fa her vech ile mütehattim dedikte Müdüri mûmâ-lileyh vicâhen tahkîk ve şifâhen 

tasdîk etmeğin ma-vaki’bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’aşer min Muharremü’l-haram li-sene erba’ ve 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-Hal: Taş Mahallesi İmamı Sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Elhac Derviş 

Efendi Müftü Mahallesi Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi 

 

 Sıra No: 45 Sayfa: 12 Numro: 49 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.02.1334 / Miladi 09.12.1915 Rumi 26.11.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Bazarbaş namı diğer Hacı Hâşîmoğlu 

Durmuş Efendi ibni Hacı Hâşîm meclîs-i şer'-i Şerîfe enverde Medine-i mezkûrde Emvâl ve Eytâm Müdüri Hacı 

Mehmed Efendi masharında takdiri kelâm ifade-i meram edip Medine-i mezkûre mahallâtından Orta 

Mahallesi'nden Hacı Ya’kûbzâde gaip galip Efendi ibni Tevfik Efendi malından olmak üzere 2 sene müddetle 

Medine-i mezbüre eytam sandığından ve müdirü mûmâleyn ten istîdâ’ne ve kabz ve kendi umûruma sarf ve 

istihlal eylediğim 1700 kuruş ile semeni tarih-i mezkûrdan itibaren şehrî 17 kuruş mukaaseten edâ etmek üzere 

yine gaip bin mezbûr galip Efendi malından ve Müdüri ve mûmâleyn yedinden iştirâ’ eyledğim bir cild Ali 

Efendi fetvası semeninden olmak üzere 480 kuruşun ciheteyn-i mezkûreteyn de .. cem’an 2180 kuruş zimmetinde 

ve vacibü’l-edâ ve lazımü’l-kaza sahihen deynim olup meblağ-ı mezkûre mukabi’l mezkûr Kızılca 

Mahallesi'nden vakii 2 tarafından tarîk-i â’m ve bir tarafından Mehmed Usta hanesi ve bir tarafından kendi hane 

ve yapum ile mahdûd bir bab mülki menzil ve bir kıt’a bahçemi me’mûru mahsûs huzûrunda bey’bi’l-vefa ile 

terhîn bi-hesâbi’l-arabî 332 şehrî Cem’aziye’l-evvelinin 5. günü tarihi ile mevrûha bir kıt’a tapusunu Müdüri 

mûmâleyn yedine i'ta kılınmıştı. lâkin bi-hesâbi’l-rûmî iş bu 1331 senesi Haziran’ın 3 günü vuku’bulan harîkte 

hükümet konağıda kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûre dahi muhterik olduğundan menzil ve 

bahçe-i mezkûre kemafi’s-sabık bey bi’l vefa ile terhîni ile tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynde 

sanduk-u mezkûre salifü’z-zikr deynim olan olan mezkûr 2108 kuruş ile mürûr eden nemâyı dahi tarih-i 

mezkûrden sonra edâ ve îfâya her vech ile müteahitim dedikte makarı mezbûr Durmuş Efendi’nin sad-r olan bi 

cümle kelimâtıl meşrûhâsını Müdüri mûmâ-ileyh dahi tahkîk ve şifâhen tastik etmegin ma-vâkî bi talepket 

olundu fi'l-yevmi'l-gurreyn min Sâferü'l-hayr li-sene erba’ ve sülüseyin ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal 

Mahalle-i Mezkûreden Kızılzâde Bahaeddin Efendi ibni Hacı İsmail Efendi Müftü Mahallesi Harinpazâde 

Kâzım Efendi ibni Abdullah Efendi 

 

 Sıra No: 46 Sayfa: 12 Numro: 50 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 07.01.1334 / Miladi 15.11.1915 Rumi 2.11.1331 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Subak Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliye’nin Rum 

milletinden Muratoğlu lazar veledi Murat’a meclîs-i şer'-i Şerîf-i lazımü’l-tevkîrde Medine-i mezkûrde emvâl ve 

eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp Kariye-i mezkûrden 

Sefiloğlu sagîr Murat veledi Sefil malından olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığından 

ve müdirü mûma-ileyh yedinden istîdâ’ne ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 2296 kuruş ile 30 

pare ile semeni iş bu hüccet-i devrinde muharer tarihten itibaren şehrî mukassaten 23 kuruş edâ etmek üzere yine 

sagîr-i merkûmun malından ve müdir-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ’ eylediğim bir cilt Ali Efendi fetvası 

semeninden olmak üzere 275 kuruş 25 pare ciheteyn-i mezkûreteynden cem’an 2572 kuruş 15 pare zimmetinde 

vacibül edâ ve lazumul kaza sahihen deynim olup meblağ-ı mezkûre mukabi’l Medine-i mezkûre mahallâtından 
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Seyrantepe Mahallesi'nden vaki’Kazancıoğlu İstelyanos Efendi namında mukid ma’lûmu’l-hudûd bir bab hane 

ma-müştemilâtı mezbûr İstelyanos Efendi me’mûr-u mahsûs huzûrunda bey’bi’l-vefa eylediği terhîn ettikte yine 

bi-hesâbi’l-arabî 333 senesi Rebi’ü’l-âhirinin 15 günü tarihi ile mevrûhe bir kıt’a hüccet-i şer’iyye bir kıt’a tapu 

senedi Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde i'ta kılınmıştı. Lakin bi-hesâbi’l rûmî iş bu 1331 senesi Haziran’ının üçüncü 

günü vukû’bulan harîkte hükümet konagıda kâmilen muhterik olması hasebi ile hüccet-i mezkûre dahi muhterik 

oldugundan meblağı mecmu’mezkûre zimmetinde bervech-i muharrer deynim olup müddeti mezkûrden 

sanduk-u mezbûre edâ ve îfâya her vech ile müteahhidim dedikte mezkûr Seyrantepe Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve her biri teb’ayı devleti müşâr-ı ileyh anın millet-i merkûmesinden Kazancıoğlu 

İstelyanos ve istetiyus? veledi Yor mahalle-i mezkûreden Varyemezoğlu Nikola veledi Dimitri namı 

kimesnelerden her biri meclîs-i şer'-i enverde medyûn-mezbûr lazar Ağa hâzır oldugu halde müdir-i mûmâ-ileyh 

Hacı Mehmed Efendi mahzarında bi’-t-tevahim takdiri kelâm ve ifâde-i merâm edüp biz medyûnu mezbûr lazar 

Ağa'nın hücceteyn-i mezkûreteyden olan 2572 kuruş 15 pareye müddeti mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz 

tarafından zimmetine lazım gelen meblağı bi’l-emri ve’l-kabûl ve kefîl ve zâminiz dediklerinde küffelayi 

merkûmun sadr olan bi’l-cümle kelimâtı meşrûhâlarını müdir-i mûmâ-leyh ile medyûn-u mezbûr Lazar Ağa 

vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeğin ma-vâki’bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-gurreyi min Sâferü’l-hayr 

li-sene ve selase selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Tamzara Kariyesi’nden Kara Mehmed Ağa İsmail Ağa 

ibni Mustafa Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim. 

 

 Sıra No: 47 Sayfa: 13 Numro: 51 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 07.02.1341 / Miladi 29.09.1922 Rumi 16.09.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Mallızâde Mustafa Efendi ibni Yusuf 

namı kimesne meclîs-i şer’-i şerîfi enverde Medine-i mezkûre eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarından 

tav’en ikrâr ve takrîr-i kelâm edip Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi mütemekkinlerinden sagîr-i 

Arşakon? babası müteveffâ Misâkdan mevrûs malından olarak Medine-i mezkûre eytâm sandıgında mevcûd 

malından ve eytâm Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi yedinde 1 sene vade ile tecdiden istîdâ’ne ve kabz 

ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 7 lirayı Osmani 102 kuruş 24 pare ve resmi mecidi 19 kuruş ile 

hesâbı ile 480 kuruş ile semeni iş bu tarihten itibaren beher şehrî gayetinde 4 kuruş 32 pare verilmek ve müddeti 

mezkûre hitâmına kadar ödenmek üzerine sagîr-i merkûmun malından olarak ve Müdir-i mûmâ-ileyh in iştirâ’ ve 

teslim ettiğim 1 adet hilali saatin semeni olan 57 kuruş 24 pare ki cem’an lirayi Osmani ve sîm mecidi ve zikr 

olunan hesâb ile ciheteyn-i mezkûreteynden 537 kuruş 24 pare sagîr-i merkûme zimmetinde vacibü’l-eda ve 

lazımu’l-kaza sahihen deynim olup va’deyi mezkûre hitâmında bervech-i muharrer mukasseten îfâ edeceğim 

miktardan bakiyesi dahi sagîr-i merkûm için eytâm sandıgına edayı tâahhüd ve bu babtan kendimden veya 

kefîllerimden talep ve da‘vaya mecburiyet hasıl olursa verilmesi lazım gelen ihzariye ve harç ve i‘lâm ve resum 

tahsîliyle ve pul ve masarifi saireya bana müracaat etmek üzere mallarından harc ve sarfa mürûr eden eyyam içun 

tebri’eylediğim meblağı edaya Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi emr eyledim dedikte gıbbe’l-tasdîk her 

biri Medine-i mezkûre mahallâtından ibni Mahmûd ve Kırkgöz Mahallesi'nden Kadı oğlu Mehmed Efendi ibni 

Durmuş ve Kızılca Mahallesi Çiftçioğlu Mehmed Ali Efendi ibni Mehmed Efendi her birini meclîs-i şer'de 

makarr-ı medyûnu mezbûr Mustafa Efendi ile Müdir-i mûmâ-ileyhden her biri mazhârda bi’t-tevâhim takdiri 

kelâm ve ifâde-i merâm edüp iş bu makarrı medyûnumuzu bu Mustafa Efendi salifü’z-zikr ikrârı muvâcehesinde 

sagîr-i merkûm Arşaka? Ciheteyn-i mezkûreteynden zimmetinde deyni bulunan cem’an 537 kuruşun 24 parenin 

müddeti olan 1 sene hitâmında kadar şerait-i meşrûhâ dairesinde edasına medyûnu mezbur Mustafa Efendi 

tarafından bi’l-emri ve’l-kabûl her biri ayrı ayrı kefîl ve zâmin oldugumuz gibi bu bab’ta her birimizin zimmetine 

lazım gelen meblağın edasına dahi kezâlik yek diğerimizin emr ve kabûlüyle yek diğerimize kefîl ve zâminiz 

dediklerinde küffelâ-yı merkûmun bervech-i muharrer sadr olan bir cümle kelimâtını medyûn-u mezbûru 

Mustafa Efendi ile Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk eylemeğin 

ma-vâki’bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’min Sâferü'l-hayr li-sene erba’ sülüseyin ve selase mie ve elf. 

Şuhudû’l-hal Müftü Mahallesi'nden Harinpazâde Kâsım Efendi bin Abdullah Kızılca Mahallesi'nden 

Deliktaşlıoğlu Mehmed Efendi ibni Ömer. 

 

 Sıra No: 48 Sayfa: 13 Numro: 52 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 07.02.1334 / Miladi 15.12.1915 Rumi 2.12.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesin ahâlîsinden Koçak Mollaoğlu Osman Ağa ibni 

Mehmed meclîs-i şer’-i şerîfi enverde yine Medine-i mezkûrde emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında takrîr-i kelâm ifade-i meram edüp Mahalle-i mezkûreden Melekoğlu sagîr Mehmed validesinden 

mevrûs malından olmak üzere 2 sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığından ve müdir-i mûmâ-ileyh 

istîdâ’ne ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 1550 kuruş ile tarih-i mezkûrden itibaren şehrî 15 

buçuk kuruş mukassaten edâ etmek üzere yine sagîr-i mezbûr Mehmed malından Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı 
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Mehmed Efendi’den iştirâ’ eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere 558 kuruşun ciheteyn-i 

mezkûreteynde cem’an 2180 kuruş zimmetine vacibü’l-edâ ve lazımü’l-kaza sahihen deynim olduğuna dair 

bi-hesâbi’l-arabî 1332 senesi şehrî Zilkâdetü’ş-Şerîfe’nin 29 günü tarihi ile mevrûhan bir kıt’a hüccet-i şer’iyye 

Müdir-i mûmâ-ileyh yedine i'ta kılınmıştı. Lâkin bi-hesâbi’l-rûmî 331 senesi Hâzıran’ı’nın 3 günü vuku’bulan 

harîkte hükümet konağındaki kâmilen muhterik olması hasebiyle mezkûre dahi muhterik olduğundan tecdid-i 

hüccet ederek hücceteyn-i mezkûreteynden sanduk-u mezkûrede deynim olan 2180 kuruş ile murur eden nemâyı 

dahi tarih hüccetten sonra sanduk-u mezkûre edâ ve îfâya her vech ile müteahidim dedikte mezkûr Biroğul 

Mahallesi'nden Kuduzoğlu Süleyman bin Mustafa ve Kızılca Mahallesi'nden menzilcizâde Asım ve İbrahim 

Efendiler ibni Abdulkadir Ağa namı kimesnelerden her biri yine meclîs-i şer'-i enverde medyûnu mezbûr Osman 

Ağa hâzır olduğu halde müdir-i mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendi mahzarında bi’t-tevahîm takrîr-i kelâm ifade-i 

meram edüp biz medyûnu mezbûr Osman Ağa'nın ciheteyn-i mezkûreteynde deyni olan cem’an 2180 kuruşun 

müddeti mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz tarafından zimmetine lazım gelen meblağın bi’l-emrü 

ve’l-kabûl kefîl ve zaminiz dediklerinde küffella-yı mezburun sadr olan bi’l-cümle kelimâtı meşrûhâlarını 

Müdür-i mûmâ-ileyh ile medyûnu mezbûr Osman Ağa ve vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeğin 

ma-vaki’bi-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’min Sâferü'l-hayr li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

Şuhudû’l-hal Tamzara Kariyesi’nden Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa Avutmuş Mahallesi'nden 

Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim. 

 

 Sıra No: 49 Sayfa: 13 Numro: 53 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 07.02.1334 / Miladi 15.12.1915 Rumi 2.12.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Hacı Feyzullahoğlu Mehmed Efendi ibni 

Feyzullah Ağa meclîs-i şer’-i şerîfi enverde yine Medine-i mezkûre Emvâl Eytâm Müdiri Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp Medine-i mezkûre mahallâtından Ermeni Orta Mahallesi'nden 

sagîr artak? veledi Misak malından olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sanduğundan Müdir-i 

mûmâ-ileyh yedinden istîdâ’ne ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 2000 kuruş ile tarih-i 

mezkûrdan itibaren şehrî 20 kuruş mukassaten ede etmek üzere yine sağir Arşak? malından ve Müdir-i 

mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ eylediğim bir cilt Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere 720 kuruşa ciheteyn-i 

mezkûreteyden cem'an 2720 kuruş zimmetide vacibü’l-edâ ve lazımü’l-kaza sahîhân deynim olup meblağ-ı 

mezkûre makbul Medine-i mezkûre mahallâtından Kütküt Mahallesinde kain olup Çinicioğlu Ahmed Efendi'den 

iştirâ’ eylediğim mağlumu’l-hudut iki kıt’a mülk ve bahçe bir bab menzilimi me’mûr-u mahsûsa huzûrunda bey-i 

bi’l-vefa ile terhîn ve bi-hesâbi’l-arabî 1331 senesi cem’aziye’l-ahirenin 12. günü tarihi ile mevrûhe bir kıt’a 

hüccet-i şer’iyye ve bir kıt’a tapu senedi Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde i'ta kılınmıştı. lâkin bi-hesâbı rûmî 1331 

senesi Hâzıran’ının 3 günü vuku'bulan harîkte hükümet konağında kâmilen muhterik olması hesâbı ile hüccet-i 

mezkûre dahi muhterik olduğundan bahçe ve menzil-i mezkûre kemafi’s-sâbık bi’l-vefa ile terhîni tecdid-i hüccet 

ederek ciheteyn-i mezkûreteynden sanduk-u mezkûre salüfü’z-zikr deynim olan 2720 kuruş ile murur eden 

nemâyı dahi tarihi hüccetnden sonra edâ ve îfâya her bir vech ile müteahidim dedikte medyûnu mezbûr Mehmed 

Efendi'den sadr olan bir cümle kelimâtı meşrûhâsı Müdüri mûma-ileyh vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeği 

ma-vaki’bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’min Sâferü'l-hayr li-sene erba’ selâsîn ve selase mie ve 

elf.Şuhudû’l-hal Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan bin İbrahim Tamzara Kariyesi’nden Kara 

Mehmedoğlu İsmail bin Mustafa 

 

 Sıra No: 50 Sayfa: 14 Numro: 54 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 26.11.1333 / Miladi 05.10.1915 Rumi 22.09.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesin sakinlerinden Aleybeyzâde kerimesi matuhei? Aişe 

Hanım ibnete Nuriye ibni Tâhîr Bey’in malını hafz ve tesviyeyi umûrunu Medine-i mezkûre mahallâtından 

Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed namı kimesne bundan akdem kıbel-i şer’den 

dahi nasb ve tâyin kılınmıştı. lâkin ve dahi mezbûr Mustafa Ağa vesâyet-i mezkûreden istifâ ederek matuhei? 

mezbûr Aişe Hanım malı Hafız hıfz ve tesviyeyi umûruna ve vasî sabık-ı mezbur Mustafa Ağa'nın yine bervech-i 

nasb ve tayini lazım ve mühim olmağın emânet ile ma’ğruf istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûrun vesâyet 

uhdesinden gelmeğe muktedir ettüğü zil-i hüccette ve muharrerü’l-esamî Müslimîn huzûru şer’de 

ale’t-târîki’ş-şehâde vâki’olan ihbârları ile inde’ş-şeri’l-enverde zâhir ve nemâyan olan yine Medine-i mezkûre 

mahallâtından Müftü Mahallesinde mûkîm Pank (bank) me’mûru Abdullah Şükrü Efendi ibni İsmail matuhei? 

mezbûre Aişe Hanım malıma hıfz ve tesviye umûrlarına kıbbel-i şerden dahi nasb ve tâyin oldukta oldahi 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edâ ve tahhaüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki ketb 

olundu fi'l-yevmi'l-sâdîs ve’l-aşrîn min Zilkâde-i Şerîfe li-sene selase selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal 

mahalle-yi mezkûre ihtiyarı meclis azasından Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşid mezkûr Taş Mahallesi imamı 

sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş Efendi 
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 Sıra No: 51 Sayfa: 14 Numro: 55 Konu: Nafaka 

 Hicri 28.11.1333 / Miladi 07.10.1915 Rumi 24.09.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde mukîm ziraat Pank me’mûru Abdullah Şükrü 

Efendi ibni Süleyman meclîs-i şer'-i Şerîfe enverde bi’l-vesâye takrîri kelâm ifâde-i merâm edüp ba-hüccet-i 

şer’iyye vasî’mensûbu olduğum Medine-i mezkûre mahallâtından Taş Mahallesi sakinlerinden Alaybeyzâde 

kerimesi matuhei? Aişe Hanım ibnete Nuri’ye bin Tâhîr bin nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olmağla matuhei? 

mezbûrenin li-ebeveyn er karındaşı Alaybeyzâde mütearifi Ref’et Bey’den mevrûs malından olmak üzere 

ma'kûde-i? mezbûre Aişe Hanım nafaka ve kisve beha vesair levâzım-ı huzûru içün kıbbeli şer’den kadri ma'rûf 

nafakanın farz ve takdir olunmuş bi’l-vesair matlûbumdur dedikte hal-i vasî’mu-maileyh Abdullah Şükrü 

Efendi’nin bast eylediği minvâl üzere olduğu ve zikr-i âti nafakanın mikdar-ı mauruf ettiği zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîki’ş-şehâde vakî olan ihbârlarıyla inde’ş-şer’il-enverde zâhir 

ve nemâyan olmağın mûcibince matuhei? mezbûre Aişe Hanım için iş bu tarihi vesikâdan itibaren şehrî 200 

kuruş biraderi müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Ref’et Bey’den mevrûs malından olmak üzere nafakayı ve kisve beha 

vesair levâzım—zarûriyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istîdâ’neye ve inde’l-zâhir makûdu mezbûrenin malına 

vicâhen dahi mûmâ-ileyh Abdullah Şükrü Efendi kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vaki bi’t-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-samin ve'l-aşrîn min Zilkâdetü’l-şerîfe li-sene selâse selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 52 Sayfa: 14 Numro: 56 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 25.02.1334 / Miladi 02.01.1916 Rumi 20.12.1332 

Sivas Komiseri Râmiz Efendi’nin Eytâm sanduğundan istikrâz eylediği meblâğın münkazî ilan kaydıdır. 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî komiser-i sabık olup el-yevm Sivas Vilayeti Celilesi Komiseri la-hakkı olan 

Pankzâde Ramiz Efendi’nin Medine-i mezkûre eytâm sandığından 3 sene müddette bi-hesâbi’l-arabî 1329 senesi 

Cem’aziye’l-âhîresinin 25 günü mezkûr eytâm sandığından istikrâz etmiş oldugu 1800 kuruş re’sü’l-mal ile 

tarih-i mezkûrdan iş tarihi i‘lâma değin dahi nemâdan 1008 kuruşun cem’an hücceteyn-i mezkûreteynden 2808 

kuruş mûmâlileyh Ramiz Efendi’nin sanduk-u mezkûrteyni oldugu meblağ-ı mecmû’ mezkûrde mukabi’l 

şimdiye kadar 300 kuruş sanduk-u mezkûre i'ta etmiş ve deyni meblağı müteba’ki mezbûrun müddeti dahi min 

kifaye olduğu halde gerek medyûnu mûmâ-ileyh Ramiz Efendi ve gerek meblağ-ı mezkûrün edasına tarafeynden 

her biri icra zimmetinde lazım gelen meblağ-ı kefîlleri bulunan Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi 

ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Adîl Efendi ibni Arif Efendi ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Karslızâde 

Burhanettin Efendi ibni Şerîf Ağa el-yevm Suşehri Kazası komiser muavini Abdi Efendi meblağı 

mecmu’mezkûrü bir suretle tesviye-i değ eylemiş olduklarından meblağı müteba’ki-yi mezbûr 2508 kuruşun ol 

babtaki eytâm nizamnamesinin maddedi mahsûsasına Tevfikan medyûnu mu-maileyh Ramiz Efendi ile 

küffela-yı mûmâ-ileyh in Adîl ve Burhaneddin ve Abdi Efendilerden bi’t-tahsîl sandık-ı mezkûreye teslimi iktizâ 

eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i hisseyi şehrî mahkemeyi şerden i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hâmis 

ve’l-aşrîn min Sâferü’l-hayır li-sene rabi’selase selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 53 Sayfa: 14 Numro: 57 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 29.02.1334 / Miladi 06.01.1916 Rumi 24.12.1332 

Hacı Ya’kûbzâde Rüşdü Efendi’nin eytâm sandığından istikrâz eylediği malından münkazî i‘lâm kaydıdır. 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahalle ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Rüşdü Efendi ibni Şükrü 

Efendi’nin Medine-i mezkûre eytâm sandığından 3 sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî 1329 senesi Şa’bân-ı 

Muazzamı’nın 14 günü mezkûr eytâm sanduğundan 2 defada istikrâz etmiş olduğu cem’an 2360 kuruş 

re’sü’l-mal ile tarih-i mezkûrden iş bu tarihi i‘lâma değin dahi nemâdan 1276 kuruşun cihet-i mezkûreteynden 

cem’an 3636 mûmâ-ileyh Rüştü Efendi’nin sanduk-u mezkûrde deyni olup meblağı mecmu’mezkûru müddedi 

dahi münkazîye olmuş olduğu halde gerek medyûnu mûmâ-ileyh Rüşdü Efendi ve gerek meblagı mecmû’ 

mezkûrün edasına tarafeynden her biri ahrin zimmetine lazım gelen meblağı kefîlleri bulunan mezkûr Orta 

Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Şükrü Efendi ve Hacı Ya’kûbzâde Adîl Efendi ibni 

Arif Efendi ve Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Abbas Efendizâde Habib Efendi ibni Şâkîr Efendi meblağı 

mecmu’mezkûru bir süretle tesviyeden ile eylememiş olduklarından meblağ-ı mezkûr 3636 kuruşun ol babtaki 

eytâm nizamnamesinin maddeyi mahsûsasından tevfikan medyûnu mûmâ-ileyh Rüştü Efendi ile küffelâ-yı 

mûmâ-ileyh Tal’at ve Adîl ve Habib Efendilerden bi’t-tahsîl sanduk-u mezkûreye teslimi iktizâ eylediği tescîl ve 

bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i’lâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ ve’l-aşrin min 

Sâferü'l-hayır li-sene erba’ selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 54 Sayfa: 14 Numro: 58 Konu: Nafaka 

 Hicri 19.02.1334 / Miladi 27.12.1915 Rumi 14.12.1331 
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Medine-i Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi sakinlerinden zâtı zil-i vesikâda muharrerü’l-esâmi-yi Müslimîn 

târifleri ile muharef olan Kalenderoğlu kerimesi Gülfidar Hatun ibnete Eyüb Medine-i mezkûre mahkemesinde 

meclîs-i şer’i şerîfi enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer’iyye 

vasî-i mensupları olduğum mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Ağca imamoğlu 

Mehmed bin Salih bin Abdullah’ın sülbiye-yi sagîre kızları Penbe ve Emine ve Tutî’den her birine nafakaya işdâ 

ihtiyaç ile muhtac olmaları ile babaları mütevaffâ-yı merkûmdan mevrûs mallarından olmak üzere sağiratı 

mezbûrat Penbe ve Emine ve Tutîden her birine kıbel-i şer’den ma’ruf nafakanın karz ve tasdîr olunmuş 

bi’l-vesâye matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hal dahi mezbûr Gülfidar Hatun bast eylediği minvâl üzere oldugu 

ve zikr-i âtî meblağı kadar ma’ruf edeceği Müslimun-u mezburun huzûru şer’de ve ale’t-tarîki’ş-şehâde vâki’olan 

ihbârları ile inde’l-şer’-il enver zâhir ve nemâyan olmağın mücibince sağirat-ı mezburat Penbe ve Emine ve 

Tutî’den her birinin emlak ve arazi icarlarından başka sağiratı mezbûrat için iş bu tarihi hüccetten itibaren şehrî 

45 kuruş babaları müteveffâ-yı merkûm mevrûs mallarından olmak üzere nafaka ve kisveyi beha vesair levâzımı 

zarûriyesine harç ve sarf ve inde’l-hace istîdâ’neye inde’l-zâfr sağiratı mezbûranın mallarından rücu’vasî 

mezbûre Gülfidar Hatun’a kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vâki bi’t-taleb ketb olundu .Fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşer 

Sâferü'l-hayr li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf.Şuhudû’l-hal yine Mahalle-i mezkûreden Dizdarzâde 

Hasan Efendi ibni Hurşit mahalle-yi mezkûre muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed Mezkûr Taş 

Mahallesi imamı sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Derviş Efendi. 

 

 Sıra No: 55 Sayfa: 14 Numro: 59 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 27.02.1334 / Miladi 04.01.1916 Rumi 22.12.1332 

Medine-i Karahisârı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

İnciroğlu zevcesi Gülsüm Hatun ibnete Hacı Ahmed Abdullah’ın sadrı sağiroğlu Ahmed bin müteveffâ Şükrü 

ibni Ahmed’in vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye-yi umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve 

tayini lazım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevsuf her vecile umûru vesâyet uhtesinde 

gelmeğe muktedir ziyl-i hüccette muharrerü’l-esâmi-yi Müslimîn huzûr-u şer’de ale’t-târîki’ş-şehâde vaki’olan 

ihbârlar ile inde’ş-şerü’l-enverde zâhir ve nemâyan olan sağir-i merkûm Ahmed’in li-ebeveyn er karındaşı 

mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden İnciroğlu Kamil Ağa ibni mezbûr Şükrü sagîre Mehmed’in vakt-i ve rüşd ve 

sidârına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî’nasb ve tayin olunduğu vesayati 

mezkûreye tenbîh ve hizmet-i lazıması kemâ yen baği edasına ve iltizâm etmeğin ma-vâkî bi’-t-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l sabi’vel aşrin min Sâferü'l-hayr li-sene erba’ min selase ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: 

Mahalle-i mezkûre ihtiyar meclis a'zasından Seyit Alioğlu Zihni ibni Ömer Ağa Mezkûr Bülbül Mahallesi imamı 

Kösezâde İbrahim Efendi ibni Nuri 

 

 Sıra No: 56 Sayfa: 15 Numro: 60 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.03.1334 / Miladi 31.01.1916 Rumi 18.01.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muzâfen Kengene Kariyesi ahâlîsinden olup seksen beşinci alay birinci taburunun 

birinci bölügünde müstakdem iken bundan akdem Bayburt menzil hastahanesinde vefât eden İnce Ahmedoğlu 

İbrahim bin Musa bin Hemtük? verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe binti Dursun ile babası merkûm 

Musa’ya mahzardan tashîh-i mes’ele mirâsı bi-hikem’il-ferâizi’ş-şer’iyye dört sehmden olup sehmi mezkûreden 

bir sehmi zevce-i mezbûre Aişe’ye ve baki üç sehmi dahi ümmü merkûm Musa’ya isâbeti tahakkukundan sonra 

müteveffâ-yı merkûmdan verese-yi mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren 

ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile şer’an sâbit olmağın 

mucibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs ilan 

olunduğu fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-aşrîn min şehrî Rebiü'l-levvel li-sene erba’ selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 57 Sayfa: 15 Numro: 61 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 09.02.1334 / Miladi 17.12.1915 Rumi 4.12.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Cacazâde Muhammed Efendi bin Ömer 

Efendi meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezkûrde emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip Medine-i mezkûre Orta Mahallesi'nden Hasekizâde 

kerimesinden Dursune’nin pederinden mevrûs malından olmak üzere 1 sene müddetle tecdiden Medine-i 

mezbûre eytâm sandığından ve Müdüri mûma-ileyh yedinde istîdâ’na ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk 

eylediğim 2557 kuruş ile semeni tarih-i mezkûrden itibaren şehrî 25 kuruş 22 pareyi mukassaten edâ etmek üzere 

yine sagîreyi mezbûre Dursune’nin malından ve müdir-i mûma-ileyh yedinden iştirâ’ eylediğim bir cild Ali 

Efendi fetvası semeninden olmak üzere 306 kuruş 35 parenin ciheteyn-i mezkûreteyden cem’an 2863 kuruş 35 

pare zimmetinde vacibü’l-edâ ve lazımü’l-kaza sahîhân deynim olup meblağ-ı mezkûre mukabi’l Medine-i 

mezkûre mahallâtından Erniyar göl Mahallesi mevkinde vâki’bir taraftan şose tarîk-i bir tarafından keçici deresi 
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bir taraftan tarîk-i a’m bir taraftan Cacazâde Ömer Efendi veresesi tarlası ile mahdûd bir kıt’a tarlanın nafaka-yı 

hisse şâia’sı ile Medine-i mezkûre sevkina kain bir tarafında müteveffâ Hacı Gani Efendi veresesi dükkanları bir 

tarafından tarîk-i a’m bir tarfından da Sabuncuzâde Hacı Mehmed Efendi müştereklerinin dükkanı bir tarafından 

Cacazâde müteveffâ Ömer Efendi veresesi dükkanlariyla mahdûd bir bab dükkanımızdan her birinin me’mûru 

mahsûs huzûrunda bey’bi’l-vefa ile terhîn ve bi-hesâbi’l-arabi 1332 senesi Cem’aziye’l-âhîresinin 27. günü 

tarihiyle mevrûhe bir kıt’a hüccet-i şer’iyye ve 2 kıt’a tapusunda Müdüri mûma-ileyh yedine i'ta kılınmış idi lâkin 

bi-hesâbi rûmî 1331 senesi Hâzıran’ının 3. günü vuku’bulan harîkte hükümet konağında kâmilen muhterik 

olması hasebiyle mezkûr hüccet ve tapu senetleri dahî muhterik oldugundan tarla ve dükkan-ı mezkûrlarının 

kema fi’s-sabık bey’i bi’l-vefa terhîniyle tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteyn sanduk-i mezkûre 

salifü’z-zikr deynim olan mezkûr 2863 kuruş 35 pare ile mürûr eden nemâyı dahi müddet-i mezkûrede edâ ve 

î’fâya her vech ile müteahhidim dedikte makarr-ı medyûnu mezbûr Muhammed Efendi’nin sadr olan bi’l-cümle 

kelimâtı meşrûhesi mutabık oldugu Müdir-i mûmâ-ileyh vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmek ma-vâki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-tâsi’ min Sâferü'l-hayr li-sene râbi’ve selâsîn ve selaseyi mie ve elf. 

Şuhudû’l-hal Müftü Mahallesi'nden Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi Bülbül Mahallesi'nden 

Musa Efendioğlu Hasip Efendi ibni Şakir. 

 

 Sıra No: 58 Sayfa: 15 Numro: 62 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 28.02.1334 / Miladi 05.01.1916 Rumi 23.12.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Çinicizâde Ahmed Efendi bin Mehmed 

meclîs-i şer’i şerîfi enverde Medine-i mezkûre emvâl eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrîr-i 

kelâm ve ifâde-i merâm edip Medine-i mezkûre mahallâtından Kilise Mahallesi'nden mecnûn Hikram? malından 

olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığından mûmâ-ileyh yedinde istidâne ve kabz ve 

kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 3711 kuruş 35 pare ile tarih-i mezkûrden itibaren şehrî 37 kuruş 5 pare 

mukassaten edâ etmek üzere ve yine mecnûnu Hikram? malından ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ 

eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere 1336 kuruş 20 pareki hücceteyn-i mezkûreteynden 

cem’an 48 kuruş 15 pare ve zimmetde vacibü’l-edâ ve lazımu’l-kaza sahîhân deynim olup meblağ-ı mezbûrda 

mukabi’l Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi'nde vaki’şimâlen tarîk-i a’m ve cenûben hükümet 

konağında giden şose ve şarken Hacı Osmanzâde Şerîf Efendi sahibü’l-mülk arsaları ve garben tarîk-i â’m ile 

mahdut bir bab fevkanı ve tehtanı ma’müştemilât mülk menzili me’mûr-u mahsûs huzûrunda bi’l-vefa terhîn ve 

bi-hesâbi’l-arabî 1331 senesi Cem’aziye’l-âhîrinin 4. günü tarihi ile mevrûh bir kıt’a hüccet-i şer’iyye ile menzili 

mahdut mezkûrün tapusundan Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde i'ta kılınmıştı. lâkin bi-hesâbi’l-rûmî 1331 senesi 

Mayıs’ının birinci gününe kadar işlemiş olan neması 1002 kuruş 10 pare tamamen veresesi ol malından dahi iki 

defada olarak 200 kuruş ki cem’an 1202 kuruş 10 pare me’mûru mahsûsu huzûr ile vasî’i mensûbu bulunan 

Sahak Ağa’ya verilüp hesap görüldüğüne dair eytâm sandığından verilen makbûzları harîk-i mezkûrde tamemen 

muhterik oldugundan mezkûr şehrî Mayıs’ın 1 gününden hüccet-i mezkûre gayesine kadar olan nemâsı ile 

re’sü’l-malından kalan 3511 kuruş 35 pareki ciheteyn-i mezkûreteynden recm olan? 3828 kuruşun 

bi-hesâbi-rûmî 1331 senesi Hâzıran’ın 3 günü vuku’bulan harîkte hükümet konağıda kâmilen muhterik olması 

hasebiyle hücceteyn-i mezkûreteyn dahi muhterik olduğundan ve menzili mezkûrü kema fi’s-sabık bey bi’l-vefa 

ile terhîn eyle ile tecdid-i hüccet ederek hücceteyn-i mezkûreteyn sanduk-u mezkûre salifü’z-zikr deynim olan 

3828 kuruş ile mürûr edecek nemâyı dahi tarih-i hüccetden sonra edâ ve îfâya her vech ile müteahhidim dedikte 

medyûnu mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’den sadr olan kelimât-ı meşrûhâsı müdir-i mûmâ-ileyh vicâhen tahkîk ve 

şifahen tasdîk etmeğin ma-vaki bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin ve'l-aşrin min Sâferü'l-hayr li-sene erba’ 

ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal Müftü Mahallesi'nden Peyazzâde Arif Ağa ibni Süleyman Bülbül 

Mahallesi'nden Kömezâde İmam İbrahim Efendi ibni Nuri. 

 

 Sıra No: 59 Sayfa: 15 Numro: 63 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 28.02.1334 / Miladi 05.01.1916 Rumi 23.12.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Çinicizâde Ahmed Efendi bin Mehmed 

meclis-i şer’i şerîf-i enverde yine Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm Müdürü Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip Müftü Mahallesi ahâlîsinden Zebur Ağa kerimesi sagîre Hayriye’nin 

pederinden mevrûs malından olmak üzere 3 sene müddetle Medine-i mezkûre eytâm sandığından ve müdür-i 

mûmâ-ileyh yedinde istidâne ve kabz ve kendi umûruna sarf ve istihlâk eylediğim 436 kuruş ile semeni tarih-i 

mezkûrden itibaren şehrî 4 kuruş 15 pareyi mukassaten edâ etmek üzere yine mezbûre Hayriyenin malından ve 

müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ eylediğim 1 adet sim’u saat semenden olmak üzere 157 kuruşki ciheteyn-i 

mezkûreteyden cem’an 593 kuruş zimmetinde vacibü’l-edâ ve lazım’u-l-kaza sahîhân deynim olup meblağ-ı 

mezkûrde mukabi’l Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi vâki’bir bab mülk menzilin cenûben 

tarîk-i a’m şimâlen garben yine tarîk-i a’m şimâlen yine târik-i âm Şarken Hacı ganimezâde Şerîf Efendi arsası ile 
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sahib mülk arsasıyla mahdut fevkanı ve tahranı ma-müştemilât hanemi me’mûru mahsûs huzunda bey-i bi’l vefa 

ile terhîn ve bi-hesâbil-arabi 1331 senesi Rebi’ü’l-âhîrin 4 günü tarihi ile mevrûhe bir kıt’a hüccet-i şer’iyye ile 

Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde i'ta kılınmıştı. lâkin bil-hesâbil-rûmî iş bu 1331 senesi Haziran’ı 3 günü vuku’bulan 

harîkte hükümet konağınında kâmilen muhterik olması hasebi ile hüccet-i mezkûrede dahi mükterik oldugundan 

menzili mezkûru kemafissabık bey’-i bilvefa ile terhîn ile tecditi hüccet ederek hücceteyni mezkûreteynden 

sanduk-u mezkûre salifü’z-zikr deynim olan mezkûr 593 kuruş ile murür eden nemâyı dahi tarihi hüccetten sonra 

sanduk-u mezkûre edâ ve îfâya her vech ile müteahhitim dedikte medyûnu mezbûr Ahmed Efendi sadr olan 

bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhâsını Müdir-i mûmâ-ileyh vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeyin ma-vâki’bi talep 

ketb olundu.fi'l-yevmi’l-samin ve’l-aşrin min Sâferü'l-hayr li-sene erbaa ve selâsîn ve selase ve elf Şuhudû’l-hal 

Müftü Mahallesi'nden peyazzâde Arif Ağa ibni Süleyman Bülbül Mahallesi'nden kömezâde imam İbrahim 

Efendi ibni Nuri. 

 

 Sıra No: 60 Sayfa: 15 Numro: 64 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 10.03.1334 / Miladi 16.01.1916 Rumi 3.01.1332 

Medine-i Karahisârı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi'nden ahâlîsinden Nurbaranzâde Emin Efendi bin Hacı 

Ali Efendi Medine-i mezbûre mahkemesinde meclis şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm 

Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip mezkûr Medine-i Karahisârı 

Şarkî’ye muzâfe gügehan? Kariyesi’nde sagîr Hasan’ın pederinden mevrûs malından olmak üzere 2 sene 

müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığından ve müdir-i mûmâ-ileyh yedinde istidâne ve kabz ve kendi 

umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 332 kuruş ile semeni tarih-i mezkûr şehrî 3 kuruş 15 pareye eda etmek ve 

yine sağir-i merkûmun malından ve müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ eylediğim bir cilt Ali Efendi fetva-yı 

semeninden olmak üzere 79 kuruş 25 pareki ciheteyn-i mezkûreteynden cem’an 401 kuruş 25 pare zimmetinde 

vacibül edâ ve lazimülkaza sahîhân deynim olduğuna dair bihesâbilarabi 1332 senesi Ramazan-ı Şerîfenin 13. 

günü tarihi ile mevrûhe bir kıt’a hüccet-i şer'iyye müdir-i mûmâ-ileyh yedine i'ta kılınmıştı. lâkin bihesâbilrûmî 

1331 senesi Hâzıran’ın 3. günü vuku’bulan harîkte hükümet konağınında kâmilen mühterik olması hasebiyle 

hüccet-i mezkûreteyn dahi muhterik oldugunda tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynin sanduk-u 

mezkûrede deynim olan mezkûr 411 kuruş 25 pare ile mürûr eden nemâyı dahi tarihi hüccetten sonra sanduk-u 

mezkûre edâ ve îfâya her vech ile müteahhidim dedikte ve kezâlik ? Medine-i mezbûre mahallâtından Orta 

Mahallesi ahâlîsinden Hacı Musazâde Halil Efendi ibni Mehmed Efendi ve Müftü Mahallesi'nden Kerim 

Efendizâde Ahmed Efendi ibni Sadık Efendi ve Bülbül Mahallesi’nden Tatarzâde Nazım Efendi ibni Halil Efendi 

namı kimesnelerden her biri yine meclîs-i şer'i enverde medyûnu mûmâ-ileyh Emin Efendi hâzır oldugu halde 

müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip biz 

medyûnu mûmâ-ileyh Emin Efendi’nin ciheteyn-i mezkûreteynden deyni olan 411 kuruş 25 pareye müddet-i 

mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz tarafından zimmetine lazım gelen meblağı bilemrülkabûl kefîl ve 

zaminiz dediklerinden küffela-yı mûmâ-ileyhden sadr olan bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhâları Müdir-i mûmâ-ileyh 

ile medyûnu mûmâ-ileyh Emin Efendi vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeğin ma-vaki bi’t-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-aşer min şehrî Rebiül evvel li-sene erba’ ve selâsîn selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Muhasebeyi Leva 

maaş Katibi Durmuş Efendi Muhasebe Leva kaza Katibi Fahri Efendi. 

 

 Sıra No: 61 Sayfa: 16 Numro: 65 Konu: Veraset ( Miras ) Tereke 

 Hicri 02.03.1334 / Miladi 08.01.1916 Rumi 26.12.1332 

Medîne-i Karahisar-ı şarkî mahallatından Kavaklar mahallesi ahalisinden olub seferberlik i'lanı üzerine taht-ı 

silaha alınarak Aşkala kazasının Kocapınar karyesinde müstakdem iken bi-hesabi'r-rumî 1330 senesi kanun-ı 

sanî hilalinde vefat iden Emir oğlu Hüseyin bin Şerîf bin Abdullah'ın veraseti zevce-i menkuhe-i metrukesi 

Gülîzar bint-i Mehmed ile validesi Fatıma Hatun bint Abdullah'a ve el-yevm silah altında bulunan li-ebeveyn er 

karındaşı Ahmed Çavuş'a munhasıra ve tashîh mes'ele-i mîrasları bi-hükmi’l-feraizi's-şer'iyye 12 sihamdan olup 

siham-ı mezkureden üç sihami zevce-i mezbureye ve dört sihami ümmü mezbure Fatıma Hatun’a ve beş sihmi 

dahî ğaib-i merkum Ahmed Çavuş'a isabeti tahakkukundan sonra müteveffa-yı merkum Hüseyin'in terekesi 

verese-i mezbure tanın taleb ve iltimasları ve ma'rifet-i şer'de Eytam Müdîri huzuriyle bil-müzayede bey' ve tahrîr 

ve beyne'l-verese bi'l-ferîzati'ş-şer'iyye tevzî' ve takdîm olunan tereke-i müteveffa-yı merkumdur ki ber-vech-i atî 

zikr olunur. 

Fi'l-yevmi's-sanî min şehr-i rebiu'l-evvel li-sene erba' ve selasîn ve selase mie ve elf 

 

Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

Evani-i nuhasiyye kıyye 15 150 

Tut kazgan  kıyye 13 162 
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Şira kazganı 5 kıyye 200 dirhem dirhem   55 

Nuhas debbesi 3 kıyye 3 kıyye   20 

yük tabak adet 1 210 

Nuhas-ı kebir sini adet 1 120 

Köhne halı seccade 1 adet adet 1 50 

Ot yasdık adet 8 7,2 

Çadır adet 7 42 

Hınta 28 kod fıde 2 kod kod 28 274 

Musta'mel harîr / kendir ve kıl çuval  çift/adet 1/10 65 

Pekmez/Tut kurusu/ Reçel batman 2/2/2 130 

Sac soba 1 adet adet 1 15 

yarma/bulgur/fasulye  kod 2/2/2 225 

Hatab yük 12 70 

Köhne kilim adet 2 40 

Köhne cicim 2 adet 2 adet 20 

Erkek elbisesi 1 kat kat 1 57 

Erkek dana 1 adet adet 1 20 

Saman/ot yük/burma 12/20 90 

Ağaç ve tahta esmanı tahta   250 

Nefer oğlu Hüseyin Ağa'da n matlubatı olub tahsil 

olunan tahsil olunan 
  

160 

Ceviz sanduk adet 1 100 

Hırdavat-ı menzil menzil   177,2 

Yekün     2630 

Yalnız ikibin altıyüz otuz kuruşdur       

Hissetü'z-zevceti'l-mezbure Gülizar      658 kr 

Hissetü'l-ümmi'l-mezbure Fatıma      876,26 

Hissetü'l-ahi'l-mezbur Ahmed Çavuş      1095,3 

 

 

Vereseden zevce-i mezbure Gülizar ber-vech-i bala hisse-i İrsiyye-i şer'iyyesi olan 658 kuruş ve ümmü mezbure 

Fatıma Hatun dahî kezalik ber-vech-i irsiyye-i şer'iyyesi olan 876 kuruş 36 para 2 akçeyi 24. Kanun-ı evvel sene 

1331 tarihli iki kıt'a senet mucebince bi'1-verase tamamen ahz ve kabz eyledükleri gibi ğaib-i merkum Ahmed 

Çavuş'un dahî ber-vech-i bala hisse-i irsiyye-i şer'iyyesi bulunan 1095 kuruş, 3 para ve 1 akçesi Eytam 

nizamnamesinin_madde-i mahsusası mucebince Eytam Sandığı'na teslîm olunduğu iş bu mahalle şerh virildi. 
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 Sıra No: 62 Sayfa: 16 Numro: 66 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 12.02.1334 / Miladi 20.12.1915 Rumi 7.12.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Kınıkbala Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Kör 

Mehmedoğlu Ethem Ağa bin Beşîr bin Abdullah'ın sülbiye-i sağîreoğlu Şa’ban ve sülbiye-i sağîre kızı 

Zülbiye'den her birinin vakt-i rüşd sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî 

nasb ve ta'yîn lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'ruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-ı vesâyet 

uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccetde muharrerü'l-esamî-i Müslimînde huzûr-ı şer'de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vakî’olan ihbârlar ile inde'ş-şer'i'l-enverde zâhir ve nemâyan olan sağîran-ı mezbûranın 

akrabasından ve kariye-i mezkûre ahâlîsinden Kör Mehmedoğlu Mehmed Ağa ibni Arif sağîran-ı mezbûran 

Şa'ban ve Zülbiye'den her birinin vakt-i rüşd ve sidârına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve ta'yîn olundukda ol dahî vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lâzımâsını kema yenbağî 

eda-yı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki’bi't-taleb ketb olundu.Fi'l-yevmi's-sanî aşer min Sâferi'l-hayr li-sene 

erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf. Suhüdu'l-hal:Karye-i mezkûre muhtar vekîl Recebzâde Mehmed Efendi ibni 

Abdulhamid Mezkûr Kınıkbala Kariyesi imamı Kör Molla İsmail bin Abdulkadir. 

 

 Sıra No: 63 Sayfa: 16 Numro: 67 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 03.03.1334 / Miladi 09.01.1916 Rumi 27.12.1332 

 Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi’nin eytâm sandığından istikrâz eylediği mebaliğin münkazî i‘lâm kaydıdır. 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni 

Salih Efendi’nin Medine-i mezkûre eytâm sandığından 1 sene müddetle bi'l hesâbül arabi 1332 senesi 

Cem’aziye’l-âhîresinden 6. günü sanduk-u mezkûrdan istikrâz etmiş oldugu 536 kuruş 35 pare re’sü’l mal ile 

tarih-i mezkûrden iş bu tarihi i‘lâma değin dahi nemâdan 113 kuruş 5 parenin ciheteyn mezkûreteyden cem’an 

662 kuruş mûmâ-ileyh Kâsım Efendi sanduk-u mezkûre deyni olup meblağı mecmu’mezkûrun müddeti dahi 

münkaza olmak olduğu halde gerek medyûn’-u mûmâ-ileyh Kâsım Efendi ve gerek meblağı mecmû’ mezkûrün 

edasına tarafından her biri âharın zimmetine lazım gelen meblağ kefîlleri bulunan salifü'l-beyân Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Ömer ve cacazâde Mehmed Efendiler meblağ-ı mecmû mezkûrü bir suretle 

tesviye-i deyn ile mâsun olduklarından meblağın mecmû’ mezkûr 662 kuruş ile tarihi i‘lâmdan sonra işleyecek 

nemâsının olmadığı ol babtaki eytâm nizamnamesindeki maddeyi mahsûsuna Tevfikân medyûn-u mûmâ-ileyh 

Kâsım Efendi ile kefi'lân mûmâ-ileyh ima Ömer ve Mehmed Ömer ve Muhammed Efendilerden bi’t-tahsîl 

sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm 

olundu. Fi'l-yevmi'l s-salîs min şehrî Rebiül evvel li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 64 Sayfa: 16 Numro: 68 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 19.04.1334 / Miladi 24.02.1916 Rumi 11.02.1332 

Kızılzâde Bahaeddîn Efendi eytâm sandugundan istikrâz eylediği meblağın münkâzî ilâm kaydıdır. Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Kızılzâde Bahaeddîn Efendi ibni Hacı İsmail 

Efendi'nin Medine-i mezkûre Eytâm Sandığı'ndan üç sene müddetle bi-hesâbi'l-arabî 1330 senesi Sâferü'l-hayr'in 

onuncu günü sanduk-u mezkûredan istikrâz etmiş olduğu 823 kuruş rei'su'l-mal ile tarîh-i mezkûrdan iş bu tarîh-i 

i'lama değin nemâdan dahî 435 kuruş ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 1258 kuruş mezbûr Bahaeddîn 

Efendi'nin sanduk-u mezkûre deyni olub meblağ-ı mecmû’ mezkûrun müddeti dahî munkazi olmuş olduğu halde 

gerek medyûn-ı mezbûr Bahaeddîn Efendi ve gerek meblağ-ı mecmû’ mezkûrun edasına emlak terhîniyle kefîl 

bulunan mahalle-i mezkûre sakinelerinden mezbûr Bahaeddîn Efendi'nin zevcesi Zekiye Hanım meblağ-ı 

mecmû’ mezkûru bir suretle tesviye-i deyn ile idememiş olduklarından meblağ-ı mecmû’ mezkûr 1258 kuruş ile 

tarîh-i i'lamdan sonra işleyecek nem'asının dahî ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsuna tevfîkan 

medyûn-ı mezbûr Bahaeddîn Efendi ile kefîl-i mezbûre Zekiyye Hanım'dan bi't-tahsîl sanduk-u mefkure teslîmi 

iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinden i'lam 

olundu.Fi'l-yevmi't-tasi’aşer min şehrî rebî'ul-ahire li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 Sıra No: 65 Sayfa: 16 Numro: 69 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 19.02.1334 / Miladi 27.12.1915 Rumi 14.12.1331 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lânı üzerine taht-ı 

silaha alınarak 1 ay tebdil-i hava ile memleketinde bulunan Medine-i mezkûreye gelirken esna-yı rahde 

kefenlenerek Şiran Kazası hastanesinde eceli mev'ud ile vefât eden Kürtoğlu Ömer ibni Ali bin Süleyman 

verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi Emine binti Mehmed ile el yevmi silah altında bulunan babası merkûm Ali 

ve sülbiye-i sagîre kızı Mahide mahzarda tashîh-i mes’ele mirâslarına bi-hükmi’l-ferâiz’i-ş-şer’iyye sekiz 

sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 1 sehmi zevce-i mezbûre Emine’ye ve 3 sehmi ibni merkûm Ali’ye ve 4 

sehmi dahi binti mezbûre mahide isâbet tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmu verâset-i mezbûrundan 

başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığını sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt-ı 
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celilesinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olunmağın mûcibince verâset-i mezbûrda bir 

vech-i verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşrin mie ve elfi li-sene 

erba’ ve süliseyn ve selase ve elif 

 

 Sıra No: 66 Sayfa: 16 Numro: 70 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 28.02.1334 / Miladi 05.01.1916 Rumi 23.12.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Lice Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’yı Devlet-i 

Aliyye’ninmemalikinden veteba-yı Devlet-i Âliye’nin Rum milletinden Keşişoğlu Doğan veled-i Mihail meclis-i 

şer'i hâzır olup lazımül-tevkirde Medine-i mezkûrde emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mahzarında 

takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp Kariye-i mezkûreden Keşişoğlu müteveffâ Yorika’nın sagîr oğlu Tufan ve 

sagîre kızı Ağati’den her birinin babaları müteveffâ-i merkûmdan mevrûs li’z-zikri mesel hattu’l-inşin üzere 

mallarından olmak üzere bir sene müddetle Medine-i mezkûre eytâm sandığında Müdir-i mûmâ-ileyh yedinden 

tecdiden istidâne ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 1748 kuruş 15 pare ile semeni iş bu tarih-i 

mezkûrden itibaren şehrî 17 kuruş 20 pare mukasseten edâ etmek üzere yine mezbûran Tufan ve Ağatinin 

mallarından ve Müdir-i mûmâ-ileyh ye'dinden iştirâ eylediğim bir cilt Ali Efendi fetvası semeninden olmak üzere 

290 kuruş 35 parenin ciheteyn-i mezkûreteyn cem'an 1958 kuruş 10 pare zimmette ve vacibül edâ ve lazımül kaza 

sahîhân deynim olduğuna dair bi-hesâbi’l-arabî 1333 senesi Receb-i Şerîfinin 3. günü tarihiyle mevrûhe 1 kıt'a 

hüccet-i şer'iyye Müdir-i mûmâ-ileyh ye'dine i'ta kılınmıştı. lâkin bi-hesâb-ı rûmî iş bu 1331 senesi Hâzıran’ın 3. 

günü vuku’bulan harîkde hükümet konağında kâmilen muhterik olması hasebiyle hüccet-i mezkûrede dahi 

muhterik olduğunda tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynden sanduk-u mezkûre deynim olan mezkûr 

1958 kuruş 10 pare ile mürûr eden nemâyı dahi müddet-i mezkûreden sonra sandık-ı mezkûre edâ ve îfâya her 

vechile müteahhidim dedikde Medine-i mezbûre mahallâtından Seyrantepe Mahallesinde Yurdamoğlu Yasif 

veled-i Bavli mezkûr Lice Kariyesi’nden Poturoğlu İstavril veled-i Bavli ve Temurcioğlu İlyâ veledi Yor namı 

kimesnelerden her birine meclis-i şer'i enverde medyûn-u mezbûr Tufan Ağa hâzır olduğu halde müdir-i 

mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp bir medyûnu 

mezbûr Tufan Ağa'nın ciheteyn-i mezkûreteynden deyni olan cem'an 1958 kuruş 10 pareyi müddet-i mezkûre 

hitâmında te'dideye tarafeynden her birimize ahrin zimmetine lazım gelen meblağı bi’l-emrü’l-kabûl kefîl ve 

zaminiz dediklerinde küffela-yı mezbûrdan sadr olan bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhâlarını Müdir-i mûmâ-ileyh ile 

medyûn mezbûr Tufan Ağa vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeğin ma-vakii bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşrin min Sâferü'l-hayr li-sene erba’ ve süliseyn ve selase ve elf Şuhûdü'l-hal Tamzara 

Kariyesi’nden Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni 

İbrahim 

 

 Sıra No: 67 Sayfa: 17 Numro: 71 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 19.03.1334 / Miladi 25.01.1916 Rumi 12.01.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahalle ahâlîsinden Hocazâde Muhittin Efendi ibni Arif Efendi 

meclis-i şer’i şerîf enverde Medine-i mezkûre emvâl ve eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi mazharında takrîr-i 

kelâm ve ifade-i meram edüp Ermeni Orta Mahallesi'nden sagîr Arşak veledi Misak malından olmak üzere 1 sene 

müddetle Medine-i mezbûre eytâm sandığına ve müdir-i mûmâ-ileyh yedinde istidâne ve kabz ve kendi umûruma 

sarf ve istihlâk eylediğim 890 kuruş ile semeni tarih-i mezkûrdan itibaren şehrî 8 kuruş 35 pareyi edâ etmek ve 

yine sagîri mezbûr Arşak malından ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ eylediğim bir cild Ali Efendi fetvası 

semeninden olmak üzere 150 kuruş 35 pare ciheteyn-i mekureteynden cem'an 996 kuruş 35 pare zimmette vacib 

ve lazımul kaza sahîhân deynim olduğuna dair tecdiden bi-hesâbi’l-arabî 1333 senesi Recebü’l-ferdinin 23.günü 

tarihiyle mevrûhe bir kıt'a hüccet-i şer’iyye Müdir-i mûmâ-ileyh ine i'ta kılınmıştı. lâkin bi-hesâbi rûmî 1331 

senesi Hâzıran’ının 3 üncü günü vuku’bulan harîkte hükümet konağının da kâmilen muhterik olmak hasebiyle 

hüccet-i mezkûre dahi muhterik olduğundan kezâlik tecdid-i hüccet ederek ciheteyn-i mezkûreteynden sanduk-u 

mezkûrede deynim olan mezkûr 996 kuruş 35 pare ile mürûr eden nemâyı dahi tarihi hüccetten sonra sandık-ı 

mezkûrden edâ ve îfâya her vechile müteahhidim dedikde Medine-i mezkûre mahallâtında Biroğul 

Mahallesi'nden Kürtzâde Tahsin Efendi ibni Arif Efendi’nin Heçinzâde? Tahsin bey ibni Tayyar bey ve Kızılca 

Mahallesi'nden Hacı Halilzâde polis Tevfik Efendi ibni Tâhîr Efendi namı ki mesnelerden biri yine meclis-i şer'i 

enverde medyûn mûmâ-ileyh Muhittin Efendi hâzır olduğu halde Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp biz medyûnu mûmâ-ileyh Muhittin Efendi’nin 

cihetyni mezkûreteynde deyni olan mezkûr 996 kuruş 31 pareyi müddeti mezkûre hitâmında tediyeye her birimiz 

tarafından zimmetine lazım gelen meblağı bi’l-emr-i ve’l-kabûl kefîl ve zâminiz dediklerinde küfelayı 

mezbûrunun sadr olan bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhâlarını Müdir-i mûmâ-ileyh ile medyûn-u mûmâ-ileyh 

Muhittin Efendi vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeğin ma-vâki’bit'talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşer 

şehr-i Rebiü’l-evveli li-sene erba’ ve selâsîn ve selise mie ve elf. Şuhûdü'l-hal Tamzara Kariyesi’nden Kara 
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Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

 

 Sıra No: 68 Sayfa: 17 Numro: 72 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 27.04.1334 / Miladi 03.03.1916 Rumi 19.02.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Kula Kariyesi sakinlerinden zatî Kariyesi mezkûre ahâlîsinden Abdaloğlu 

Mehmed Ali Ağa ibni İbrahim ve İsmailoğlu Ahmed Ağa ibni Ali namı kimesneler târifleriyle ma'rûf olan Zerbab 

Hatun ibnete Yusuf Medine-i mezkûre Mahkemesi’nde ma'kûd meclis-i şer'imize Medine-i mezbûre 

mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim muvâcehesinde der-aliyede 

Beşiktaş erzak ambarı hamallarından iken bundan akdem tekaüd-ü icra kılınan .. Kula Kariyesi ahâlîsinden olup 

bi-hesâbi’l-Rûmî 1331 senesi teşrîn-i sânisinin onbeşinci günü vefât eden İsmailoğlu zevcim Osman Ağa ibni 

Muhammed bin Mustafa'nın verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi olduğum cihetle benimle sülbiye-i sagîr 

oğulları Mehmed ve Hasan mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları 16 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 2 sehmi 

bana ve yedişer sehmden cem'an 14 sehmi dahi ebnan-ı sagîran Mehmed ve Hasan’a isâbet-i tahakkukundan 

sonra zevcim ve mevrusumuz müteveffâ-yı mezbûr Osman Ağa'nın hanında? iş bu hâzır-ı mezbûr Hasan Ağa'dan 

zimmetine ve cihet-i karzdan kırk kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn-u merkûm Hasan Ağa'dan 

kıbel-il-ahz'de ve’l-istifâ’bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ-ı mezkûr benimle ve oğulları merkûman 

Mehmet ve Hasan mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr 40 kuruştan benim hisse-i ersiyye-i şer'iyyem olan 5 

kuruş merkûm Hasan Ağa hâlâ bana edâ ve teslimden imtina’ider olmağıla sual olunup meblağ-ı mezkûr 5 kuruş 

hisse-i bana edâ ve teslimi mezbûr Hasan Ağa’ya tenbîh olunmak bi’l-verâse matlûbumdur dedikde mûma-ileyh 

merkûm Hasan Ağa dahi cevabında ve fi’l-hakika müteveffâ-i mezbûr Osman Ağa hayatında cihet-i mezkûrden 

ol miktar kuruş deyni olduğunu tav'en ikrâr ve i’tirâf edüp müdde-i mezbûre Zerbab Hatun bervech-i muharrer 

verâset müddeasını inkâr ettik de müddei-yi mezbûre Zerbab Hatun'dan bir minvali meşrûha verâset müddeasına 

mutabık bey'ine talep olundukda her biri li-lieceli’ş-şehâde meclîs-i şer'e Haziran olan udûlü ahrar-ı rical-i 

Müslimînden mezkûr Kula Kariyesi ahâlîsinden olup ba'lada müdde-i mezbûre Zerbab Hatun’un zatını arifan 

olan Abdaloğlu merkûm Mehmed Ali Ağa ibni İbrahim ve İsmail Ağa mezbûr Hamdi Ağa ibni Ali namı 

kimesnelerinden her biri istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka müteveffâ-i merkûm Osman Ağa ibn-i Mehmed bin 

Mustafa'nın deraliyede Beşikltaş erzak anbarı hamallarından olup bundan akdem tekaüd-ü icra kılınan 

salifü'l-beyân Kula Kariyesi ahâlîsinden iken bi-hesâbi’l rûmî 1331 senesi teşrîn-i sâni'nin 15. günü vefât etmekle 

verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi zat-i ilmi şer’ile ma’lûmumuz olan iş bu müdde-i mezbûre Zerbab Hatun 

ibnete Yusuf ile sülbi sagîr oğulları mezbûran Mehmed ve Hasan mahzarda olup müteveffâ-i mezbûr Osman 

Ağa'nın bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz değildir. Bizler bu husûsa 

bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü’l-lafz olmağın edâ ve 

şehâdet-i şer'iyye ettiklerinden sonra şâhidan-ı mezbûran usûl-ü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları 

salifü’z-zikr Kula Kariyesi muhtarı Kalenderoğlu Hamdi Ağa ibni Ömer bin Ali ve ihtiyar meclis azasından 

Abdaloğlu İbrahim Ağa ibni Abdullah bin Abdurrahman ve Kalenderoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Ali 

nam-ı müzekkillerden ol-ba-varaka-ı mestûre ser'an ve bade mezkûre Kula Kariyesi ahâlîsinden Kürdoğlu 

Hüseyin Ağa ibni Ömer bin Hüseyin ile mesbûr mezburundan aza-ı mezbûran İbrahim ve Mustafa Ağaların namı 

kimesnelerden tarafeyn ve şehâdetleri hâzır olundukları halde alanen lede’t-tezkiye udûl-ü makbulu’ş-şehâde 

oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetleri 

ba'de-l-hükkâm müddei-yi aleyh merkûm Hasan Ağa salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağ-ı 

mezkûr 40 kuruştan müdde-i mezbûre Zerbab Hatun’un hisse-i ersiye-i şer'iyyes olan mezkûr beş kuruş mezbûre 

Zerbab Hatun’a hâlâ edâ ve teslimi ile müdde-i aleyh merkûm Hasan Ağa ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’vel aşrin min şehrî Rebi’ü’l-âhîre li-sene erba’ selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 69 Sayfa: 17 Numro: 73 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 03.05.1334 / Miladi 08.03.1916 Rumi 24.02.1332 

 Medine-i Karahisâr Şarkî'ye muzâfe Aksu Kariyesi ahâlîsinden Medine-i mezkûre jandarma efrâdından iken 

bundan akdem vefât iden Caferoğlu Abdulaziz Ağa bin Hüseyin bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkeleri Şakire binti Abdullah ve Hüsna binti Abdurrahman ile babası mezbûr Hüseyin’e mahzarda bade 

kıbel'il-aksama ebi mezbûr Hüsniye dahi vefât edüp verâseti sülbiye-i kebire kızları Zekiye ve Fatıma ve Selime 

ve li-ebeveyn-er karındaşı Süleyman mahzarda ve bade kıbeli’l-aksama mezbûre Selime dahi vefât edip verâseti 

sadri sagîr oğulları Fazlı ve Yusuf ve sadriyeyi kebire kızları Havva ve Zeynep ve Fatıma ve Nazife ve Emine ve 

sadriyeyi sagîre kızı medhiyeye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâi’z-zişer’iyye yetmiş iki 

sehmden olup sehmi mezkûrdan dokuz sehmden cem’an onsekiz sehmi zevcetan-ı mezbûrtan Şakire ve 

Hüsniye’ye ve on ikişer sihâmden cem'an yirmi dört sehmi mezbûrtan Zekiye ve Fatıma’ya ve on sekiz sehmi 

mezbûr Süleyman’a ve ikişer sehmden cem'an altı sihâm merkûmu Fazlı ve Yusuf ve Hasan ve bir sehmi birer 

sehmden cemaan altı sehmi mezbûrat Havva ve Zeynep ve Fatıma ve Nazife ve Emine ve Medhiyeye isâbeti 
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tahakkukundan sonra müteveffâ-i mezbûrunun verâse-i mezbûrundan başka verâsetleri müstehikk-i âharı olmağı 

sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabît ceridesinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdetleriyle şer’an sâbit 

olmağın mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetlerini hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis min cemâzi-yel-evveli li-sene erba’ selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 70 Sayfa: 17 Numro: 74 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 03.05.1334 / Miladi 08.03.1916 Rumi 24.02.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkiyye muzâfe Lice Kariyesi mütemekkimlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’yı 

Devlet-i Âliye’nin Rum milletinden Keşişoğlu Yorika veled-i Yordam veled-i Nikolanın sülbi sagîr oğulları 

Tufan ve sülbi sagîre kızı Ağati’den her birinin vakdi rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesfiye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den bir vas'i nasb ve tâyini lazım ve mühim olmağın kendi milletleri bey'ninde emânet ile 

ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u ve ivesâyet ukdesinden gelmeğe muktedir idüğü zil-i 

hüccette muharrerü'l-esâmi kesanın huzûru şer'de ale’t-tarîki’ş-şehâde vâki’olan ihbârlar ile lede’l şer'il-enver 

zâhir ve nemâyan olan sagîran-ı mezbûranın akrabasından ve Kariye-i mezkûre mütemekkimlerinden ve teba’-i 

devlet-i müşâr-ı ileyhin millet-i merkûmasından Keşişoğlu Tufan veled-i Minail sagîran-ı mezbûran Tufan ve 

Ağati’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tevsiye umûrlarını kıbel-i şer’den dahi nasb 

ve tâyin oldukda ol dahi olduğu vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edâ ve taahhüt 

ve iltizâm etmeğin ma-vaki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis min Cem’aziye’l-evveli li-sene erba’ ve 

süliseyn ve selase mie ve elf Kariye-i mezkûreden Demuroğlu İlya Efendi veled-i Yor mezkûr Lice Kariyesi 

muhtarı Poturoğlu İstavril veled-i Bavli. 

 

 Sıra No: 71 Sayfa: 18 Numro: 75 Konu: Nafaka 

 Hicri 05.05.1334 / Miladi 10.03.1916 Rumi 26.02.1332 

Medine-i Karahisârı Şarkî’ye muzâfe Lice Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’i Devlet-i Âliye’nin Rum 

milletinden Keşişoğlu Tufan veled-i Minail namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesi meclis-i şer'i hatir 

lazım…. bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip kıble-i şer'den ba-hüccet-i şer'iyye vas'i mensûbeleri 

olduğum ve Kariye-i mezkûre mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’-i devlet-i müşarüileyh 

anın millet-i merkûmasinden Keşişoğlu Yorika veledi Yordan veledi Nikolanın sülbi sagîre oğulları Tufan ve 

sülbi sagîre kızı Ağati’den her biri nafakayı ihtiyaç ile muhtac olmalarıyla babalarından müteveffâ-yı merkûmun 

mevrûs mallarından olmak üzere sagîran-ı mezbûran içün kıbbel-i şer'den kadar ma’ruf nafakanın karz ve takdir 

olunması bi’l-vesâye matlûbumdur dedikde fi'l-hakîka hâl-î vasî-yi merkûm Tufanın bast eylediği minvâl üzere 

olduğu ve sagîran-ı mezbûran Tufan ve Ağatiden her biri içün şehr-i 60 kuruş babaları müteveffâ-i merkûmdan 

mevrûs mallarından olmak üzere zikr-i ati nafakanın karar ma'rûf ittüğü zil-i hüccette muharrer-ül sami ke'sanın 

huzûr-u şer'de ale’t-tarîki’ş-şehâde vâki’olan ihbârlar ile lede’l-şer’il-enver zâhir ve nemâyan olunmağın 

mûcibince sagîran-ı mezbûran Tufan ve Ağatiden her biri içün iş bu tarihi hüccetten itibaren her şehr-i 60 kuruş 

babalarından müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs mallarından olmak üzere nafaka-i ve kisvebeha vesair levâzım-ı 

zarûriyelerine harç ve sarf ve inde’l-hace istîdâ’neye ve inde’l-zafr sagîranı merkûmanin mallarına rücû’dahi 

mezbûr Tufana kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vaki bi’t-talep ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hamis min 

Cem’aziye’l-evvelil li-sene erba’ veselâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Kariye-i mezkûreden Temurcuoğlu 

İlya Efendi veled-i Yor mezkûr Lice Kariyesi muhtarı Poturoğlu İstavril veled-i Bavli.iş bu kayıt dahil olarak 331 

kanun-i evveli Şubat ayı yedisine kadar 3 aylık cetvel irs’al kılındı.  

 

 Sıra No: 72 Sayfa: 18 Numro: 76 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 13.05.1334 / Miladi 18.03.1916 Rumi 5.03.1332 

 Orta Mahallesi'nden Huhus?oğlu Birvandik? eytâm sanduğundan istikrâz eylediği meblağa münkazî ilan 

kaydıdır. Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi mütemekkimlerinden Huhus?oğlu Birvandik 

Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan 10 sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî 1331 senesi şehr-i Ramazan 

el-Mübâreki birinci güni sanduk-u mezkûrdan istikrâz etmiş olduğu 4024 kuruş 20 pare re’sü’l-mal ile tarih-i 

mezkûrden iş bu tarih i‘lâma değin nemâdan dahi 1267 kuruş 20 pareki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 5292 

kuruş merkûm Yermandan sanduk-u mezkûre deyni olup medyûnu merkûm Birvandik mahalli ikâmeti mechûl 

olmağa medyûn-u mezbûr meblağ-ı mecmû’ mezkûrü bir suretle tesviye-i deyn ile masun olduğundan meblağ-ı 

mecmû’ mezkûr 5292 kuruşun ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsana tevfikan medyûn-u 

merkûm Birvandik emvâlinden bi’t-tahsîl sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediğinden tescîl ve bi’l-iltimâs 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinden i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis aşer min Cem’aziye’l-evveli li-sene 

erba’ vesülüseyin ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 73 Sayfa: 18 Numro: 77 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 
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 Hicri 09.05.1334 / Miladi 14.03.1916 Rumi 1.03.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Kürt 

Haliloğlu İsmail Ağa ibni Halil bin Hacı Hüseyin’in sülbiye-i sagîre oğulları Halil ve sülbiye-i sagîre kızı 

Şaziyeden her birinin vakt-i rüşd ve sidârlarına kadar emvâline hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî 

nasb ve tayini lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûr-u vesâyet 

uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûr-u şerde 

ale't-tarîki’ş-şehâde vâki’olan ihbârları ile inde’l-şer’il-evner zâhir ve nemâyan olan sagîran-ı mezbûranın 

valideleri mahalle-i mezkûre sakinlerinden mûarefetü’z-zat Arzumanoğlu emvâlini hıfz ve tesviye umûrlarına 

kıbbel-i şerden nasb ve tâyin olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği 

edâ ve taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ min Cem’aziye’l-evvel li-sene 

erba’ ve sülseyn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal mahalle-yi mezkûre ihtiyar meclis azasından Bahaeddinoğlu 

Alaaddin Ağa ibni Habib mezkûr Avutmuş Mahallesi muhtarı Hacı Osman Ağa ibni Mehmed. 

 

 Sıra No: 74 Sayfa: 18 Numro: 78 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 23.05.1334 / Miladi 28.03.1916 Rumi 15.03.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahalle ahâlîsinde Medine-i mezkûre jandarma taburu efrâdında 

iken bundan akdem vefât eden Dehancıoğlu Mustafa ibni Abdulkadir bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi arife Hatun ibnete Osman ile sulbiyye-i sagîre oğlulları İlyas ve Yunus ve sülbiye-i kebire kızları 

Fatıma ve Aişe’ye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l’-ferâiz ü’ş-şer’iyye 48 sıhhamdan olup sehmi 

mezkûreden 6 sehmi zevce-i mezbûre arife Hatun’a ve 14 sehmden cem’an 28 sehmi Ebnanı merkûma İlyas ve 

Yunusa ve 7 şer sehmden cem’an 14 sehmi dahi büntânı mezbûrtan Fatıma ve Aişe’ye isâbeti tahakukundan 

sonra müteveffa-yı merkûmun verâset-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı 

sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile şer’an sâbit 

olmağın mûcibince verese-i mezbûrdan bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

ilâm olundu. fi'l-yevmi'l sâlis ve’l-aşrin min cemazi el evvel li seni erba’ ve selase sülüseyi ve elf 

 

 Sıra No: 75 Sayfa: 18 Numro: 79 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 27.05.1334 / Miladi 01.04.1916 Rumi 19.03.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Kırık nahiyesinin Karagöz Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik 

dolayısıyla taht-ı silaha alınarak 128. Alayın 3. Taburu 11. bölüğünün 5. Onbaşısı iken bundan akdem vefât eden 

İshak oğullarından Mehmed bin Mustafa'nın verâset-i babası merkûm Mustafa ile validesi Aişe Hatun ibnete Ali 

mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâizü’ş-şer'iyye 3 sehmden olup sihâm-ı mezkûrdan 2 sehmi 

Ebi mezbûr Mustafa’ya ve bir sehmi dahi Ümmü mezbûr Aişe Hatun’a isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-i 

merkûmun verâset-i mezbûratından başka verese ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ser'an ve alanen 

tezkiyeleri icra kılınıp zabt celilesinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince 

verese-i mezbûranın ber vech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i mezkûre 

mahkemesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sabi ve aşrin min Cem’aziye’l-evveli li-sene erba’ ve süliseyn ve selase 

ve elf 

 

 Sıra No: 76 Sayfa: 18 Numro: 80 Konu: Vekalet  

 Hicri 23.05.1334 / Miladi 28.03.1916 Rumi 15.03.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden olup el yevm Medine-i mezkûre 

mahallâtından Müftü Mahallesinde misâfireten mukîm Şişmanzâde İlyas Efendi ibni Hacı Osman Efendi ibni 

Mustafa Medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf lazımü’t-teşrifte zikr olunan Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden peyazzâde Huma? Efendi ibni İbrahim Ağacık Ağa mahzarında tav'en takrîr-i kelâm ve ifade-i 

meram edüp gerek benim salifü'l-beyân Medine-i Karahisârı Şarkîde ve gerek mahalle-i vesairde zümem-i nasda 

olan cihet-i erz? ve ciheti saire-i şer'iyye vuku’bulan mütealik ayan ve gayri ayan kaffe-i hukûkumu vâz’iyet 

olanlardan aidiyetine göre mahkeme-i şer'ide mehâkimi nizamında hukûku ve ticâret ve sulh ve ceza kısımlarında 

ve mecâlis-i idare ve devair-i sairede talep ve da‘va ahz ve kabz ve bana teslimi ve her kim tarafından her ne 

husûsa dair olursa olsun aleyhime da‘va vuku'nda yine aidiyetine göre mehâkim-i şer'iyyede mehâkim 

nizâmiyenin aksamı mezkûresinde ve mecâlis-i idare ve devâir-i sairede husûmet ve red cevaba ve iş bu iki cihet 

hakkındada ve lede’l-iktizâ sulh ve ibraya ve i’tirâz ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîz ve talep ve tahlîfe ve 

taleb keşf ve icrasına ve tetkik-i hatime ve vaz’ve hacz ve fevkine ve evrak-ı lazımayı kendi imzasıyla kabûl ve 

tanzim ve takdime ve lehime ihtihsal edeceği i‘lâmat-ı ve ahkamın icrasını taleb ve bunların mütevakıf olduğu 

umûrun küllisine ve’l-hasıl her bir umûrunun tesviyesine bu bab’da dilediği kimesneye bervech-i muharrer tevkîl 

ve azle mezul olmak üzere tarafımdan mûmâ-ileyh Hüsnü Efendi’ye vekâleti amme-i sahiha-i şer'iyye ile vekil 

nasb ve tâyin eyledim dedikde mûmâ-ileyh Hüsnü Efendi dahi vekâleti mezkûreye kabûl hizmet-i lazımasını 
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kemâ yen baği edayı taahhüt ve’l-iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin min 

Cem’aziye’l-evvelin li-sene erba’ ve süliseyn ve selase mie ve elf. Şuhudü’l-hal mahalle-i mezkûrden Sarı 

Osmanoğlu Nuri Efendi ibni Mehmed Müftü Mahallesi muhtarı Ömer Sufioğlu Ahmed Efendi ibni Hüseyin. 

Müvekkili mezbûr İlyas Efendi vekili mûmâ-ileyh Hüsnü Efendi’ye vekâleti mezkûreden 296/333 tarihinde arz 

olduğu bir kıt’a istîdâ’ile azl eylediğini şerh verildi.  

 

 Sıra No: 77 Sayfa: 18 Numro: 81 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 07.06.1334 / Miladi 11.04.1916 Rumi 29.03.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Alişar Kariyesi sakinlerinden zat-i Kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

Sezanoğlu Osman Ağa ibni Süleyman ve Üç dirhemoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed namı kimesneler târifleriyle 

ma’ruf olan kamer Hatun ibnete Mustafa Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i 

mezbûre mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim muvâcehesinde 

ayni’l-asIl mezkûr Alişar Kariyesi ahâlîsinden olup dersadette Beyoğlu’nda bekçilik etmek iken Karisi bulunan 

salifü'l-beyân Alişar Kariyesine gelirken esna-yı rahde Medine-i mezkûreye tâbî Suşehri kazasının merkezi olan 

nefsi Endiryas bi-hesâbı rûmî 1331 senesi Şubat’ına 15. günü eceli mevı'diyla vefât eden zevcim Çetinoğlu 

Mustafa Ağa ibni Ali bin Mustafa'nın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi oldugum cihetle benimle sülbi kebir 

oğulları Arif ve Ali ve sülbiye-i kebire kızı Hanım mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâiz-il 

şer'iyye 40 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 5 sehmi bana ve 14 er sehmden cem'an 28 sehmi ebnan-ı 

merkûman Arif ve Ali’ye ve 7’sehmi dahi binti mezbûre Hanım’a isâbet-i tahakkukundan sonra zevcim ve 

mevrûsumuz müteveffâ-i mezbûr Mustafa Ağa'nın hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Hasan Ağa zimmetinde cihet-i 

karzdan 80 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn-u merkûm Hasan Ağa'dan kıbel-il ahz vel-istifâ 

bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ-ı mezkûr benimle verese-i saire-i merkûmesine mevrûs olduğundan 

meblağ mezkûr 80 kuruş hissey-i ersiyey-i şer'ime isâbet eden 10 kuruş bana edâ ve teslimden imtina’eder 

olmağla sual olunur. Meblağ-ı mezkûr 10 kuruşumu halan bana edâ ve teslime mezbûr Hasan Ağa kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmak bil-verâse matlûbumdur dedikde müdde-i aleyh merkûm Hasan Ağa dahi cevabında fi'l-hakika 

müteveffâ-i mezbûr Mustafa Ağa'ya hayatında cihet-i mezkûreden ol miktar kuruş deyn-i olmadığı tav-en ikrâr 

ve i’tirâf edüp müdde-i mezbûre Kamer Hatun bervech-i muharrer verâsetlerini inkâr ettikte mezbûre Kamer 

Hatun'dan ber minvâl-i meşrûh verâset-i müddeâsına mutabık bey'ine talep olundukda her biri li-iceli’-şehâde 

meclis-i şer'de hâzıra olan ahrar-ı ricali Müslimînden ve mezkûr Alişar Kariyesi ahâlîsinden olup ba'lada müdde-i 

mezbûre Kamer Hatun’un zatını arifan olan Sezanoğlu merkûm Osman Ağa ibni Süleyman ve Üçdirhemoğlu 

mezbûr İbrahim Ağa ibni Mehmed namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakîka 

müteveffâ-i merkûm Mustafa Ağa ibni Ali bin Mustafa bin ayne’l-asl Alişar Kariyesi ahâlîsinden olup 

der-se'adette Beyoğlu’nda bekçilik etmekteyken Kariyesi bulunan salifü'l-beyân Alişar Kariyesine gelirken 

esnayı rahde Medine-i mezkûreye tâbî Suşehri kazasının merkezi olan Nefsi Endiryas kazasında bi-hesâbi’l-rûmî 

1331 senesi Şubat'ının 15. günü eceli mev'udiyle vefât etmekle müteveffâ-i merkûmun verâsetine zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi zat'-ı ilm-i şer’ile ma’lûmumuz olan iş bu müdde-i mezbûre Kamer Hatun ibnete Mustafa 

ile sülbiye-i kebire oğulları Arif ve Ali ve sülbiye-i kebire kızı Hanım’a mahzarda olup müteveffâ-i mezbûr 

Mustafa'nın bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz değildir. Bizler bu 

husûsa bu vech üzere şâhidiz. şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn muvaceresinde müttefikü’l-lafz 

ve’l-mana edâ’yı ve şehâdet-i şer'iyye ettikten sonra şâhidan-ı mezbûran usûl-ü mevzi’asına tatbikan mensûb 

oldukları salifüz-zikr Alişar Kariyesi imamı Tumbuloğlu Ahmed Efendi ibni Ali ibni Ahmed ihtiyar meclis 

azasından Kandazoğlu Hâşîm Ağa ibni İbrahim bin Ömer namı müzekkillerden olba-varaka-yı mestûre ser'an ve 

ba'del mezkûr Alişar Kariyesi ahâlîsinden Küçük Osmanoğlu Hasan bin Osman bin Mehmed ve Beyoğlu 

Mehmed bin Ali bin Ömer namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde bi’l-muvâcehe alenen 

lede’t-tezkiye udûl ve makbulu’ş-şehâde oldukları iş'ar ve ihbâr olmağın mûcibince verese-i mezbûrenin 

bervech-i muharrer verâsetlerine ba'del hükkâm müdde-i aleyh merkûm Hasan Ağağının salifü’z-zikr ikrâr ve 

i’tirâfıyla lazım gelen meblağ-ı mezkûr 80 kuruşdan müdde-i mezbûre Kamer Hatun’un hisse-i er'isiye-i 

şer'iyyesi olan mezkûr 10 kuruşu mezbûre Kamer Hatun’a hâlâ edâ ve teslimiyle müdde-i aleyh merkûm Hasan 

Ağa ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sabi min Cem’aziye’l-âhîre li-sene erba’ ve 

selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 78 Sayfa: 19 Numro: 82 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 09.06.1334 / Miladi 13.04.1916 Rumi 31.03.1332 

Kızılca Mahallesi'nden Bazarbaşoğlu Durmuş Efendi’nin eytâm sanduğundan istikrâz etmiş olduğu meblağın 

münkazî i‘lâm kaydı. Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Bazarbaşoğlu 

Durmuş Efendi ibni Hacı Haşim’in Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan 2 sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî 

1332 senesi Cem’aziye’l-evvelinin 5. günü sandık-ı mezkûreden istikrâz etmiş olduğu 1700 kuruş re'isül’-mal ile 
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tarih-i mezkûrdan iş bu tarihi i‘lâma değin işlemiş ve işleyecek nemâ-yı mezbûr Durmuş Efendi’nin sandık-ı 

mezkûrede deyni olup medyûnu mezbûr Durmuş Efendi meblağ-ı mezkûr bir suretle tesviye-i deyn ile Masun 

olduğundan meblağ-ı mezkûr 1700 kuruşun mânemâ ol bab’daki Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasına 

tevfikan merkûm Durmuş Efendi’den sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i 

Karahisârı Şarkî Mahkemesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ min Cem’aziye’l-âhîr li sene erba’ ve selâsîn ve 

selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 79 Sayfa: 19 Numro: 83 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 09.06.1334 / Miladi 13.04.1916 Rumi 31.03.1332 

Kızılca Mahallesi’nden Çeçenzâde Ahmet Efendi’nin eytâm sandığından istikrâz etmiş olduğu meblağın 

münkazî i‘lâmı kaydı. Medine-i Karashisarı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi'nden Çeçenzâde Ahmed 

Efendi ibni Mehmed Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan 3 sene müddetle iki cihetten bi-hesâbi'l-arabi 1331 

senesi şehrî Rebiü'l-âhiresi’nin 4 üncü günü sandık-ı mezkûrdan istikrâz etmiş olduğu 4147 kuruşun re’sü’l-mal 

ile tarih-i mezkûrdan iş bu tarihi i‘lâma değin işlemiş ve işleyecek nemâ-i mezbûr Ahmed Efendi’nin sandık-ı 

mezkûre deyni olup medyûnu mezbûr Ahmed Efendi’nin meblağ-ı mezkûru bir suretle tesviye-i deyni ile masun 

oldukta meblağ-ı mezbûru 4147 kuruşun mâ-nemâ ol-bab'daki Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasına 

tevkikan medyûnu merkûm Ahmed Efendi bi't-tahsîl sandık-ı mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs 

Medine-i Karahisârı Şarkî mahkemesinden i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ min Cem’aziye’l-âhîr li-sene erba’ ve 

süliseyn ve selasei mie ve elf. 

 

 Sıra No: 80 Sayfa: 19 Numro: 84 Konu: Vekalet  

 Hicri 13.06.1334 / Miladi 17.04.1916 Rumi 4.04.1332 

Tahkîk-i inde’ş-şer'iyye binaen husûsu atiü'l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîri içün savb-ı şeri enverden 

me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr Şarki mahallâtından 

Bülbül Mahallesi ahâlîsinden KaraKurtzâde müteveffâ Hacı Halil Efendi veresesi hanesine varup zil-i hüccette 

muharrerü’l-esâmi-yi müslümîn hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer'i âli ittikde her biri mahalle-i mezkûre 

sakinlerinden varisleri muselmun-u mezbûrun târifleriyle ma'rûf olan Mahmûd Efendi ve Hatice Hanım ibnete 

müteveffâ Hacı Halil Efendi ibni Mahmûd ve herbiri meclisi ma'kûdu mezkûrede yine Medine-i mezbûre 

mahallâtından Müftü Mahallesinde mûkîm da‘va ve vekillerinden Baaszâde Ethem Efendi ibni Hasan Efendi 

mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp gerek tarafımızdan doğru bizim ve gerek ye'dimiz 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Hacı Halil Efendi salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'de ve gerek mahalli 

sa'irede zümem-i nasda olan matlûbatından cihet-i ers ve cihadı saireyi şer'iyye ve kanuniyemizi va’ziyet 

olanlardan aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyye ve nizamından hukûk ve ticâret ve ceza ve sulh kısımlarından ve 

meclis daire ve devâir-i sairede talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve bize teslime ve her kim tarafından her ne husûsa 

dair olursa olsun gerek doğrudan doğruya bizim vekili ye'dimiz mütevaki’mûmâ-ileyh Hacı Halil Efendi'den 

dolayı aleyhimize da‘va vuku'nda yine aidiyetine göre mehâkim-i şer'iyye nizâmiyenin aksamı mezkûresinde ve 

mecâlis idare ve devâir-i sairede husûmet ve red cevaba ve iş bu iki cihet hakkında da lede’l-iktizâ i’tirâz ve iade-i 

mahkeme ve i’stinâf ve temyîz ve taleb-i tehlife ve ikame-i şuhûde ve vaz’-i hacz vefkine ve tetkik-i hat ve 

hatime ve talep ve keşf ve icrasına ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla tanzim ve kabûl ve takdime ve lehimize 

istihsâl ideceği i‘lâmat ahkamında icrasını talebi ve bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl 

vekâlet-i mezkûrenin mütevakıf olduğu umûrun küllisine tarafımızdan mûmâ-ileyh Ethem Efendi vekâlet-i 

amme-i sahihe-i şer'iyye ile vekil ve naib ve münâb-ı nasb ve tâyin eyledikte mûmâ-ileyh dahi vekâleti 

mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm eylemeğin mûmâ-ileyh Ethem 

Efendi’nin vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk eylediği katib-i mûmâ-ileyh mahalinde ketb ve tahrîr ve ma'en 

meb'us-u emna-i şerle meclis-i şer'e gelüp ale’l-vuku’na inha ve takrîr etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb ve imla 

olundu fi'l-yevmi'l-sâlis aşrer min cem’aziye’l-âhîre li-sene erba’ ve selâsîn ve sülüse mie ve elf Şuhûdü'l-hal: 

Bülbül Mahallesi'nden Nalbant Alizâde Şerîf Ağa ibni Hacı Ali Müftü Mahallesi'nden Ya’kûbzâde Kâzım Efendi 

ibni Arif Ağa 

 

 Sıra No: 81 Sayfa: 19 Numro: 85 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 09.06.1334 / Miladi 13.04.1916 Rumi 31.03.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Armutluzîr Kariyesi sakinlerinden zat-ı karye-i mezkûre ahâlîsinden İsmail 

Ağa Muhtar Veli bin Süleyman ile Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufîoğlu 

Muhtar Hamdi Efendi ibni Hüseyin namı kimesneler ta’rîfleriyle ma’ruf olan Raziye binti mütearif? Şerîfe Ağa 

Medine-i mezkûre Mahallesi’nden ma'kûd meclis-i şer-i Şerîfimizde yine Medine-i mezkûre mahallâtından 

Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim muvâcehesinde mezkûr Armutluzîr Kariyesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden babam ve mevrûsumuz İzlioğlu mezbûr Şerîf Ağa ibni İbrahim bin 
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Abdullah verâsetime sülbiye-i kebire kızı olduğum cihetle benimle diğer sülbiye-i kebire kızları Dursune ve 

Tirü? kendisinden evvel vefât eden sülbiye-ioğlu Mehmed sülbiye-i kebire oğulları Hüseyin ve Salih mahzarda 

tashîh-i mes’ele mirâsımız bi-hükmi’l-ferâiz'i-ş-şer'iyye 18 sehmden olup sehmi mezkûrede 4 sihâm bana 4 

sihâm da cem'an 8 sihâm mezbûrtan Dursune ve diğer 3 sehmden cem'an 6 sihâm dahi mezbûran Hüseyin ve 

Salih’e isâbet-i tahakkukundan sonra babam mevrûsumuz müteveffâ-yı mezbûr Şerîf Ağa'nın hayatında iş bu 

hâzır-ı mezbûr Hüseyin Ağa zimmetinde cihet-i karzdan 36 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezbûrun 

medyûnu merkûm Hasan Ağa’da kıbeli’-ahz ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ-ı mezkûr 

benimle verese-i saire-yi merkûm sene-i mevrûs olduğunda meblağ-ı mezkûre 36 kuruştan benim hisse-i ersiye-i 

şer'iyyeme isâbet eden 8 kuruş bana edâ ve teslimden imtina’eder olmağla sual olup meblağ-ı mezkûr 80 kuruş 

hissesi halen bana edâ ve teslimi mezbûr Hasan Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bi’l-verâse matlûbumdur 

dedikde lede's-sual mûmâ-ileyh merkûm Hasan Ağa dahi cevabında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûru Şerîf 

Ağa'ya hüccet-i mezkûreden ol miktar kuruş deynim olduğu tav'an ikrâr ve i’tirâf edüp müdde-i mezbûre 

Raziye’nin bervech-i muharrer verâset müddeâsına inkâr ettikde müdde-i mezbûr Raziye’den bir minvâli 

meşrûhâ verâseti müddeâsına mutabık bey'ine talep olundukda her biri la-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de hâzır olan 

ahrar-ı ricâl-i Müslimîn ve mezkûr Armutluzîr Kariyesi ahâlîsinden olup ba'lada müdde-i mezbûre Raziyenin 

zatını arifan olan Tek İsmailoğlu muhtar-ı merkûm Veli bin Süleyman ve zikr olunan Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Ömer Sufîoğlu muhtar-ı mezbûr Hamdi Efendi ibni Hüseyin namı kimesnelerden her biri 

ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka salifü'l-beyân Armutluzîr Kariyesi ahâlîsinden iken bundan 

akdem vefât eden İzlioğlu Şerîf Ağa ibni İbrahim bin Abdullah’ın verâseti sülbiye-i kebire kızı zat-i ilm-i şer’ile 

ma’lûmumuz olan iş bu müdde-i mezbûre Raziye ile diğer sülbiye-i kebire kızları Dursune ve Tutî müteveffâ-yı 

merkûmun vefât eden sülbiye oğlu Mehmed’in sülbiye-i kebire oğulları Hüseyin ve Salih mahzarda olup 

müteveffâ-yı mezbûr Şerîf Ağa'nın bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz 

değildir bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri müttefüku’l-lafz ve’l-mana 

bi’l-muvâcehe edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinden sonra şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbiken mensup 

olundukları mezkûr Armutluzîr Kariyesi ihtiyar meclis azasından Molla Aziz Ağaoğlu Hasan ibni Ahmed bin 

Abdullah ve Torunoğlu Ali bin Hasan bin Mehmed ve malu’-l-beyân Müftü Mahallesi imamı Hacı Ali 

Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi bin Hacı Ali ve ihtiyar meclis a’zasından Kerim Efendizâde 

Kâsım Efendi ibni Sadık Efendi ibni Abdurrahman namı kimesnelerden ol ba-varaka-i mestûre ser'an ba'de 

mezkûr Armutluzîr Kariyesi ahâlîsinden Nacakcıoğlu Mehmed bin Hasan bin Mehmed bin Azizoğlu Mehmed 

bin Ali bin Osman ve zikrolunan Müftü Mahallesi ahâlîsinden Kızılzâde Behaeddin Efendi ibni Hacı İsmail ibni 

Emin ve Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni Sadık Efendi ibni Abdurrahman namı kimesnelerden 

tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde bi’l-muvâcehe alenen lede’t-tezkiye udûlu makbulü’ş-şehâde 

oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince verese-i mezbûrundan bervech-i muharrer verâsetlerine 

bade’l-hükkâm müdde-i aleyh merkûm Hasan Ağa salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfü lazım gelen meblağ-ı mezkûrun 6 

kuruş müdde-i mezbûre Rıza’ya hisse-i ersiye şer’iyesi olan 18 kuruş mezbûre Raziye’ye hâlâ edâ ve teslim 

müdde-i aleyhi merkûm Hasan Ağa ilzâm olundukdan sonra verese-i mezbûrundan olup zatımızı zil-i vesikâda 

muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn ta’rîfleriyle ma'rûf olan müdde-i mezbûre Raziye ile mezbûre tirü? merkûman 

Hüseyin ve malımdan her biri meclîs-i şer'i şerîfte salifü’z-zikr Müftü Mahallesi'nden mukîm da‘va vekillerinden 

Ba'aszâde Ethem Efendi ibni Hüseyin Efendi mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp 

gerek doğrudan doğruya bizim ve gerek mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm Şerîf Ağa'nın salifü'l-beyân 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî ve gerek Mahalle-i sairede zümemi nas'dan olan matlûbatlarında ve cihet-i karz ve 

ciheti saireyi şer'iyyede vukubulunan vaziyet olanlara aid tezkire-i mahkeme-i şer'iyye manzumenin hukûk ve 

ticâret ve ceza ve sulh kısımlarına ve mecâlis-i daire ve devair-i sairede talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve hisse-i 

lehimize bize teslime ve her kim tarafından her ne husûsa dair olursa olsun gerek doğrudan doğruya bizim gerek 

mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm Şerîf Ağa'dan dolayı aleyhimize da‘va ve vuku’muza yine aidiyetine göre 

mahkeme-i şer'iyye nizamına aksam-ı mezkûresinde ve mecâlis-i daire ve devâir-i sairede husûmet ve red cevaba 

ve iş bu iki cihet hakkında da lede’l-iktizâ i’tirâz ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîz ve talebi tahlîfe ve ikâme 

ve şuhûda ve vaz’ve hacz vefkine tedkik-i hat ve hitâmı ve talebi keşfe ve icrasına ve evrak-ı lazımaya kendi 

imzasıyla tanzim ve kabûl ve takdim ve lehimize istihsâl edecek i‘lâmatı ahkamın icrasına taleb ve bunların 

mütevakıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl vekâlet-i mezkûrenin mütevakıf olduğu umûrun küllisine 

tarafımızdan mûmâ-ileyh Ethem Efendi vekâleti amme-i sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve naib ve münâb nasb ve 

tâyin eyledik dediklerinde mûmâ-ileyh dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği 

edaya müteahhid ve iltizâm etmeğin mûmâ-ileyh Ethem Efendi vicâhen tahkîk ve şifâhen tasdîk etmeğin ma-vaki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ min Cem’aziye’l-âhîre li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

Şuhûdü'l-hal mezkûr Müftü Mahallesi muhtarı Şerîf Hamdi Efendi Mezkûr Armutluzîr Kariyesi muhtarı merkûm 

Veli 

 



150 
 

 
 

 Sıra No: 82 Sayfa: 20 Numro: 86 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 17.06.1334 / Miladi 21.04.1916 Rumi 8.04.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahalle ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Arapkirli 

Sufîzâde Yusuf Efendi ibni Mehmed bin Abdullah sülbiye-i sagîre kızları Mehmure ve Mesrureden her birinin 

vakti rüşd ve sidalarına değin emvâlini hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tayin-i lazım 

ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u vesâyet uhdesinden gelmeğle 

muktedir ittüğü zîl-i hüccette muharrerü’l esâmi-yi Müslimîn huzûr-u şer'de ale't-tarîki’ş-şehâde vâki’olan 

ihbârları ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sagîrtan-ı mezbûrtan valideleri Mahalle-i mezkûre 

sakinelerinden mu’arafetü’z-zat Raife Hanım ibnete Tâhîr Efendi sagîrtani mezbûrtanın Mehmure ve 

Mesrure’den her birinin vakt-i rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî 

nasb ve tâyin oldukda ol dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği eda-yı taahhüd ve 

iltizâm etmeğin ma-vaki’bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sabi aşer min Cem’aziye’l-âhîre li-sene erba’ ve 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal: Mahalle-i mezkûre ihtiyar meclis azasından Hacı Feyzullahoğlu Kâsım 

Efendi ibni Feyzullah mezkûr Orta Mahallesi muhtarı Nalçacıoğlu Muharrem Ağa  

 

 Sıra No: 83 Sayfa: 20 Numro: 87 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 18.06.1334 / Miladi 22.04.1916 Rumi 9.04.1332 

 Kızılca Mahallesi'nden Abdulba'aszâde Halil Efendi’nin eytâm sandığından istikrâz eylediği meblağın 

münkazî’i'lândır. Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Abdulba'aszâde Cemil 

Efendi ibni Rıza Efendi Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan iki sene müddetle bi-hesâbi’l-arabi 1332 senesi 

Cem’aziye’l-âhîresinde on sekizinci günü sandık-ı mezkûrdan istikrâz etmiş olduğu 800 kuruş Reisü’l-mal ile 

tarih-i mezkûrdan iş bu tarihi i‘lâmına değin işlemiş olan nemâna cem'an 992 kuruş mûmâ-ileyh Cemil 

Efendi’nin sandık-u mezkûre deyni olup medyûn-u mûmâ-ileyh meblağ-ı mezkûru bir suretle tesfiye-i deyn ile 

masun olduğundan meblağ-ı mecmû’ mezkûr 992 kuruş ile ma-nemâ ba-dema işleyecek nemâsından ol bab'daki 

Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasındaki tevfikan medyûn-u mûmâ-ileyh Cemil Efendi'den bi't-tahsîl 

sanduk-u mezkûra teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm 

olundu. fi'l-yevmi'l-samin aşer min Cem’aziye’l-âhîri li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 84 Sayfa: 20 Numro: 88 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 03.05.1334 / Miladi 08.03.1916 Rumi 24.02.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâf Aksu Kariyesi ahâlîsinden Medine-i mezkûre Zabıtânı jandarma 

efrâdından iken bundan akdem vefât eden Caferoğlu Abdülaziz bin Hüseyin bin Abdullah’ın verâset-i zevce-i 

menkuhe-i metrûkesi Şakire binti Abdullah ve sülbiye-i sagîre kızı hüsna binti Abdurrahman ile babası mezbûre 

Hüseyin’in mahzarda ve bade kıbeli’l-aksamı ebi mezbûr Hüseyin dahi vefât edüp verâsetini sülbiye-i kebire 

kızları Zekiye ve Fatıma ve Selime ve li-ebeveyn er karındaşı Süleyman mahzarda ve bade kıbel'il-aksama 

mezbûre Selime dahi vefât edüp verâsetini sadri sagîre oğulları Fazlı ve Yusuf ve Hasan ve sadriye-i kebire 

kızları Havva ve Zeynep ve Fatıma ve Nazife ve Emine ve sadriye-i sagîre kızı Medhiye’ye mahzarda tashîh-i 

mes’ele mirâsları bi’l-münasebetü’ş-şer’iyye 72 sehmden olup sihâm-ı mezkûrede 9 sehmden cem'an 18 sehmi 

mezbûrtan Şakire ve Hüsna’ya ve on ikişer sehmden cem'an 24 sihâm mezbûrtan Zekiye ve Fatıma’ya ve 18 

sihâm merkûm Süleyman’a ve ikişer sehmden cem'an 6 sehmi merkûmun Fazlı ve Yusuf ve Hasan’a ve bir 

sehmden cem'an 6 sehmi mezbûrat-ı Havva ve Zeynep ve Fatıma ve Nazife ve Emine ve Medhiye’ye isâbeti 

tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmdan verese-i mezbûrundan başka varisleri ve terekesine müstehikk-i 

âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleriyle verâsetleri şer’an sâbit olmağın mûcibince verese-yi mezbûrunun bervech-i muharrer ve 

verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis min Cem’aziye’l-evveli li-sene 

erba’ ve selâsîn ve selase ve elif 

 

 Sıra No: 85 Sayfa: 20 Numro: 89 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 01.07.1334 / Miladi 04.05.1916 Rumi 21.04.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Medine-i mezkûre jandarma ikmal 

piyade efrâdından iken bundan akdem şehidân vefât eden Hacı Yetim oğullarından Mahmûd bin Abdullah’ın 

verâset-i zevce-i menkûhe-i metrûkesi Emine Hatun ibnete Abdullah ile sulbi-i kebire oğlu Ömer ve sülbiye-i 

sagîre oğulları Ali ve Abdulkadir ve Ziyaeddin mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâizi’ş-şer'iyye 

32 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 4 sehmi zevce-i mezbûre Emine Hatun’a ve yedişer sehmden cem'an 28 

sehmi mezbûrtan merkûm Ömer ve Ali ve Abdulkadir ve Ziyaeddin’e isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

merkûmun verâset-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen 

tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın 
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mûcibince verese ve mezbûrun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-gurre-i min-şehrî Recebü’l-ferd li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 86 Sayfa: 20 Numro: 90 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 19.06.1334 / Miladi 23.04.1916 Rumi 10.04.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kaşir Mahallesi ahâlîsinden Nalbantoğlu Mustafa Efendi ibni Tahirin 

Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan iki sene müddetle bi-hesâbı’l-arabî 1432 sene-i Şa’ban-ı Muzaffer yirmi 

dördüncü günü sandık-ı mezkûre istikrâz etmiş olduğu 3288 kuruş 10 pare Reisü’l-mal ile tarih-i mezkûrdan iş bu 

tarihi i‘lâma değin işlemiş olan nemâdan dahi 725 kuruş ve 20 pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 4013 

kuruş 30 pare mezbûr Mustafa Efendi’nin sanduk-u mezkûre deyni olup meblağ-ı mecmû’ mezkûrun müddeti 

dahi münkazîye olduğu halde gerek medyûnu merkûm Mustafa Efendi ve gerek meblağ-ı mecmû’ mezkûrun 

edasına kefîl ve bulunan yine Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Köseoğlu Mustafa 

Ağa ibni Mehmed meblağ-ı mecmû’ mezkûr bir suretle tevsiye-i deyni ile masun oldukları meblağ-ı mecmû’ 

mezkûr 4013 kuruş 30 pare ile tarih-i i‘lâmından sonra işleyecek nem'asını ol bab'daki eytâm nizamnamesinin 

madde-i mahsûsasını Tevfiken medyûnu ve mezbûr Mustafa Efendi ile kefîli mezbûr Mustafa Ağa ve bi't-tahsîl 

sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Mahallesi'nden i‘lâm 

olundu fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşer min Cem’aziye’l-âhîre li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 87 Sayfa: 21 Numro: 91 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 08.07.1334 / Miladi 11.05.1916 Rumi 28.04.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i‘lânı üzerine taht-ı 

silah altına alınarak el-yevm hayat ve memâtı ma'lûm olmayan Hacı Minareoğlu Hüsnü Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah sülbye-i sağire oğlu Dursu’nun malını hıfz ve tesfiye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir vas'i ve nasb tayini 

lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf her vechile umûr-u vesâyet uhdesinden 

gelmeğe muktedir ittiğü zîl-i hicret muharrerü’l-esâmi-î Müslimîn huzûr-u şer'de ale’t-tarîk-i şehâde vaki 

olanlarıyla inde’l-şer’i enverde zâhir ve nemâyan olan sagîr-i merkûman valideleri mahalle-yi mezkûre 

sakinlerinden zati müslemun ve mezbûrun târifleriyle mu’aruf Aişe Hatun ibnet Selim sagîre-i mezbûre Dursune 

malını hıfz ve tesfiye-i umûruna kıbeli-i şer'den nasb ve tâyin olundukda ol dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve 

hizmetli lazımasını kemâ yen baği edasına ma'kûd ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi’t-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-samin min şehri Recebü’l-ferd li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal: Mezkur 

Bülbül Mahallesi imamı Hancızâde Ali Efendi ibni Şerîf Mahalle-i mezkûreden küçük Mehmedzâde Osman 

Efendi ibni Ethem 

 

 Sıra No: 88 Sayfa: 21 Numro: 92 Konu: Vakıf 

 Hicri 06.06.1323 / Miladi 08.08.1905 Rumi 26.07.1321 

 Elhamdülillah-i rabbi’l alemîyn Ve’s-salatü ve’s-selamü âlâ rasûlina Muhammedin ve âlâ alihi ve eshabîhi 

ecmaîn. Ema sabk-ı sebeb-i tahrîr-i kitab ve mucibit-testirü’l-hitab oldur ki; Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden zati Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden 

Çinicioğlu Ömer Efendi ibni Ahmed ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden 

Kara Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Durmuş namı kimesneler târifleriyle ma'rûf olan sahibü’l-hayrat ve 

rağbetü’l-hasenât Aişe Hatun ibnete Pehlivanoğlu Hasan meclis-i şer’i şerîf-i enverde zikr-i ati vakfına 

li-eceli’l-tescîl mütevelli nasb ve tâyin olunan atiü’l-beyân ? Kızılca Mahallesi imamı Halis Efendi ibni Mehmed 

Şerîf Efendi mahzarında tav'en takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp vakf-ı atiülbeyân suduruna kadar yedim’de 

müstakil mülk ve vasîm? olan marül’l-zikr Biroğul Mahallesinde vaki bir tarafından analı Abbasoğlu Hüseyin 

bahçesi ve bir tarafında Kumcuoğlu müteveffâ Ali Ağa Terekesinde bulunan tarla ve bir tarafında tarîk-i arm ve 

bir tarafında tarîk-i hast ile mahdûd ancak bir eşni-mana? müştemil bir ba'b mülk-ü menzil ile eşcâr-ı mesmûre ve 

gayri mesmûre havi bahçemi el-haletü’l-haze-i mülkiyetimden ikraz ve taleb arzıtullahı teala vakıf-ı sahihi Şer ile 

vakıf ve sabr edüp şöyle şart ve tâyin eylediğime ma'menzil bahçeyi mezkûrun gaisinde gai-senuyesinden 

muharif ser-ahraç olundukdan sonra … Kıyısından Medine-i mezbûre sevkinde kain Sultan Mehmet han 

ta'besera hazretlerinin Cami-i Şerîflerine ve her sene yağ mumundan ma’mül ber'at mumu tabir olunur bir 

kıyyelik bir mum i’kâd oluna ve fazileyh-i gayri vakfı mezkûruma mütevelli olanlara meşruta ola ve vakfı 

mezkûruma mâdamü’l-hayat ben mütevelli olup benim vefâtımdan sonra salifü’z-zikr Kızılca Mahallesi 

ahâlîsinden Patır Ömeroğlu Arif Ağa ibni Hüseyin mütevelli ola ve mezbur Arif Ağa'nın vefâtından sonra Nur 

Arif Ağa’nın batna ba batın evladı zikur ve evladı olan evladı evladı zikûr mütevelli olalar. Ve bade inkirazı 

evladı anas ve evlad-ı evlad-ı anas kendilik batınına mütevelli olalar ve badel… rey-ül hakimle münasib bir zat-ı 

mütevelli ola deyu şart ve ma-menzil bahçe mezkûrun mütevelli mûmâ-ileyh Halis Efendi’ye teslim eyedikte 

mûmâ-ileyh Halis Efendi dahi kabz teslim evkaf-ı saire mütevellileri gibi... minne’l-zaman târif dedikte 
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gıbbe’t-tasdîk ve vakfe-i mezbûre Aişe Hatun… kelâmını vakıftan …. Vakfı akar imamı azam ve hemam ifem 

Hanife el küfe Radıyallahu aleyh hazretleri indinde sahih isede lazım olmadığına binaen vakfı mezkûru 

mezbur…. menzil-i bahçe-i mezkûrun kelavel mülki olmak üzere bana iade ve teslime iş bu mûmâ-ileyh Hasan 

Efendi’ye kıbbeli şerde tembih olunmak matlûbumdur deyu ve davet etdük de mütevelli mûmâ-illeyh Halis 

Efendi dahi bade’l-istihkâk cevabında fi'l-hakîka vakdı akar imam müşarileyh hazretlerinin menzilleri üzerine 

sahih isede lazım değildir. lâkin Arif samdan Ebu Yusuf el-şeh-ri bi’l imam-ül Sâni RAhmedullah aleyh 

hazretlerinin indinde vakf-ı mücerret ve vakf-et demekle vakf-ı sahih ve lazım olduğuna ve İmam Sâlis Mehmet 

bin Hasan Şeyman rAhmedullahi aleyh hazretleri indinde teslim-ül el mütevelli olunan vakfından rücu-u meşru 

olmadığından binaen ve vakf-ı mezkûr İmameyn hamaneyn beririne? Sahih ve lazım olmağla ben ma-menzil 

bahçe-i menkufe mezkûr… teslimden bi hak eba ve imtina’iderüm deyu tarafeyn huzûru şer’de tarafandan her 

biri müte…fasl ve tâleban olduklarında kıbel-i şer’den…. nazar ve…..olmakdan hâzır olunarak alenen bi’l hilaf 

ilcar beynül-eimte el eslaf vakf-ı mezkûrun sıhat ve luzumuyla hükm olmağın min-bade vakf-ı mezkûr tayin ve 

tebdil ve nakz ve tahvili adim’ül ihtimal oldu….. Ema Ali Alaaddin Allahu Semi-ü alim Fi’l-yevmi sadis. 

cemaziyel ahirel li-sene selase ve’l-aşrin ve selase mie ve elf. Mezkûr Orta Mahallesi ahâlîsinden Çeçenoğlu 

Ömer Efendi ibni Ahmed mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Kara Haliloğlu Ahmet Ağa İbni Durmuş. 

Mahzarı…. Ağa ibni Süleyman. iş bu vakf-iye kaydı sahibi ye'dindeki vakf-iye azline mutabık olduğu takrîr 

kılınır. 21 Receb 334  

 

 Sıra No: 89 Sayfa: 21 Numro: 93 Konu: Vekalet  

 Hicri 17.07.1334 / Miladi 20.05.1916 Rumi 7.05.1332 

Husûs-u ati-ül beyân ın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîri içün savb-ı şer'i enverden me'zunen bi’l-iltimâs 

mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesinde 

vaki Zeytzâde Hacı Ömer Ağa'nın müstacer'an ikâmet eylediği hanesine varup ziyli vesikâda muharrerü'l-esâmî 

Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclis-i şer-i âli ittikte mahalle-i mezkûre sakinlerinden zat-ı müslumun-u 

mezbûrun târifleriyle muarif Zeydzâde Sakine Hanım ibnete Elhac Mehmed Ali Ağa ibni Ömer meclisi ma’kudu 

mezkûrde yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden mezbûre Sakine Hatun’un li-ebeveyn er karındaşı Zeydzâde Hacı 

Ömer Ağa’nın ibni mezbûr el hac Mehmed Ali Ağa ibni Ömer hâzır olduğu halde fi’l-asıl ve bi'l-vesiye tav'en ve 

takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp gerek benim ve gerek ye'dimde olup ibrâz eylediğim bi-hesâbi’l-arabî 1328 

senesi cemâzi-yel-evvelinin 26 ıncı günü tarihiyle mevrûh ve ol tarihte Medine-i mezbûre na'ibi bulunan faziletlü 

Mehmed Surûri Efendi’nin imza ve hitâmını havi bir kıt'a hüccet-i şer'iye mantukunca vasî-i mensûbeleri olduğu 

müdr-i sagîroğlu Abdulkadir ve sadriye-i sagîre kızı Halime ibni KaraKurtzâde mütevaffâ Refet Efendi ibni Hacı 

Halil Efendi'den her birinin ve gerek hâzır-ı mezbûr Hacı Ömer Ağa'nın salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî’de ve mahalli sairede zümem-i nas’dan olan cihet-i ers ve cihat saireye-i şer'iye ve kanuniyemizi vaz’iyet 

olanlardan aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyye nizamının hukûk ve ticâret ve sulh ve icra aksamlarında ve meclis 

ve devair-i sairede .. ahz ve kabz ve benimle sagîran-ı mezbûran hisselerini bana ve hâzır-ı mezbûr Hacı Ömer 

Ağa'nın hissesi kendüsüne teslimi ve her kim tarafından her ne husûsa dair olur ise olsun gerek benim ve gerek 

sagîran-ı mezbûranın Refet Efendi hâzır-ı mezbûr Hacı Ömer Ağa'dan her birimizin aleyhimizde da‘va vuku'nda 

yine aidiyetine göre mehâkim-i şer-i nizamının aksamı mezkûresinde mecâlis idare ve devair-i sairede husûmet 

ve red cevaba ve iş bu 2 cihet hakkında da lede'l-iktizâ i’tirâz ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîz ve talebi 

tahlîfe ve ikame-i şuhûda lehimize istihsâl verecekleri i‘lâmat-ı ahkamına ve icrasını taleb ve tetkik-i hat ve hane 

ve keşfe talep ve icrasında ve lazım gelen evrak-ı kendi imzalarıyla kabûl ve tanzim ve takdime ve bunların 

mütevakıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl her bir umûrumuzun tesviyesine tarafımdan bi’l isale ve sagîran-ı 

mezbûran taraflarından bi’l vesile hâzır-ı mezbûr Hacı Ömer Ağa ve dahi kendi tarafından bi’l isale Medine-i 

mezkûre mahallâtından Müft-i Mahallesi ahâlîsinden Temkilzâde Ömer Feyzi Efendi ibni Hüseyin Ağa ve Orta 

Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Şükrü Efendi ve Kazımzâde Ali sururi Efendi ibni 

Asım Efendi'den her birini müçtemian ve münferiden kabûllerine mevkûfe vekâlet-i amme-i sahihe-i şer'iyye ile 

vekil naif ve tâyin eyledik dedikde hâzır-ı mezbûr Hacı Ömer Ağa'nın ricalen tahkîk ve şifahen tasdîk eylediğini 

katib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve ma'en meb’us emâne-i şer ile meclis-i şer'e gelüp ale vuku-u inha 

takrîr etmeğin ma-vâki’bi’t-talep ketb olundu.fi'l-yevmi'l-sabi aşer şehri Recebül-ferd li-sene erba’ selâsîn ve 

selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal: Kariye-i mezkûreden Kara Mehmedoğlu İsmail ibni Mustafa. Tamzara 

Kariyesi’nden Küçükzâde Tevfik Efendi ibni Hacı Abdullah Bülbül Mahallesi'nden mukîm Kerim Efendizâde 

Hacı Mehmed Efendi ibni Sadık Efendi.  

 

 Sıra No: 90 Sayfa: 22 Numro: 94 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 25.07.1334 / Miladi 28.05.1916 Rumi 15.05.1332 

Trabzon vilayetine merbûd mazHuriye Kariyesi muhacirlerinden Mollaoğlu İsmail Ağa ibni Osman namı 

kimesne Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde ma'kûd meclis-i şer'imizde Hopa Kazası muhacirlerinden 
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zat-ı vilayet-i mezkûreye merbûd Ernimli? Kariyesi muhacirlerinden Karagözoğlu Yunus bin Şükrü ve 

Kapucuoğlu Faik bin Salih namı kimesneler târifleriyle ma'rûf dürun-u arzuhalde mezkûre el ismi Aişe Hatun 

ibnete Hüseyin muvâcehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesi kapusu önüne götürülerek lede’l-mükaşefe 

ve’l-muayene rengi kestane ve tırısı ve arka bacaklarında sevalimi? ve kuyruğu siyah ve altında üstte ve dudağına 

kadar beyaz sekiz yaşında bir re’sü’l erkek esb tarihi i‘lâmından 55 gün mukaddem Trabzon eşrafından olup hâlâ 

Giresunda bulunan sahibi hattatzâde Şerîf Efendi'den 9 adet lira-yı Osmani semeni medfu’mukabelesinde iştirâ’ 

ve teslim edip bu suretle mülki iken esb-i mezkûru tahminen bundan 40 gün mukaddem Trabzon vilayetinin 

Medine-i kara kumandanı Mustafa onbaşı tarafından emânet suretiyle talep olunmuş üzerine esb-ı mezkûru 

mezbûr Mustafa onbaşı’ya emânet irsâl etmiştim. Esb-i mezkûr Mustafa onbaşı nezdinde iken gâib olup müdde-i 

aleyh hâzıra mezbûre Aişe Hatun ye'dinden bulmağla mezbûr Aişe Hatun mezkûr esb-i bi-gayri hak vaz’iyet eder 

olmağla sual olunup esb-i mezkûrdan kifayet birle halen bana teslimi bi’l-istihkâk talep ederim dedikde 

lede's-sual mezbûr Aişe Hatun dahi cevabında esb-i mezkûre tarihinde ve 3 babı mukaddem zikr olunan mende 

karakol kumandanı Mustafa onbaşı benim içün salifü'l-beyân ergalime? karakol kumandanı Ali onbaşıya 13 adet 

lira-yı Osmani semeni mukabelesinde bey’edüp merkûm Ali onbaşı dahi bu vech-i muharrer benim içün iştirâ’ ve 

teslim ve kabz ve kabûl etmekle ol vechile esb-i mezbûre tarihi mezbûrdan benim yedimde şer'i malım 

olduğundan bi-hakkı vaz’iyet ve müdahele ederim deyu da‘va müdde-i merkûm İsmail Ağa dahi def’a mezbûra 

Aişe Hatun'dan bir minvâl-i meşrûhâ müddeâsını inkâr etmekle lede’t-talep müdde-i aleyhi mezbûr Aişe 

Hatun'dan bervech-i muharrer def’i müddeâsına mutabık beyyine talep olundukda mezbûr Aişe Hatun dahi 

ber-minvâli meşrûhâ defa müddeâsına zabıt ceridesinde isimleri muharrer iki nefer zikûr ve iki nefer emânet 

yazdırmış ise de isimlerini yazdırıldığı şahitlerden balada müdde-i aleyh mezbûrenin zatını arifan olan merkûman 

Yunus ve Faik meclîs-i şer'i bi’l gelip istişhâd olunduklarında müddei-yi aleyha mezbûre Aişe Hatun bervech-i 

muharrer müddeasına mutabık eda-yı şehâdeti şer’iyye edemedikleri gibi diğer iki nefer anâs dahi adem-i 

ma’lûmatta bulduklarından ve mezbûre Aişe Hatun dahi başka şâhidi olmadığını da ifade eylemesine mebni 

şâhidân-ı merkûmânın şehâdetleri şayanü’l-tekâd görülemedikde müdde-i aleyhi mezbûre Aişe Hatun 

muarifesinin men’iyle bu babda usûlü müdde-i merkûm İsmail Ağa'dan bir minvâli muharrer müdde-i mutabık 

beyine talep olundukda li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'e ikame eylediği ahrar-ı ricâl-i Müslimînden ve her biri 

mezkûr Trabzon vilayetinin merbûd Zürmene Kariyesi muhacirlerinden Kahvecioğlu Süleyman Pir Ağa ve enfa 

Kariyesi muhacirlerinden Kadıoğlu Reşit bin Ömer ve Tus Kariyesi muhacirlerinden Mahmûdoğlu Temel bin 

Mehmed Ali namı kimesneler ale’l-infirâd istişhâd olunduklarından fi'l-hakîka mahkeme-yi mezkûre dairesi 

kapusu önünde meâniye eylediğimiz rengi kestane tırısı ve arka bacakları sevalimi ? ve kuyruğu siyah ve altında 

ve üst dudağına kadar beyaz sekiz yaşında bir re’is erkek esbi iş bu müdde-i merkûm İsmail Ağa bundan elli beş 

gün mukaddem Trabzon eşrafından Hacı Hattatzâde Eşref Efendi’den 9 adet lira-yı Osmani semeni 

mukabelesinde iştirâ’ ve teslim edüp lâkin esb-i mezkûru tahminen bundan 40 gün mukaddem Trabzon 

vilayetinde minre Kariyesi karakol kumandanı Mustafa onbaşıya emânet irsâl eylemişti. Bizler bu husûsa bu vech 

üzere şâhidiz şehâdet dahi ederüz deyü her biri tarafeyn muvâcehesinde mantuku’l-lafz ve’l-mâna edayı şehâdet-i 

şer'iyye ettiklerinden sonra şehâdeti merkûmun usûl-ü ve mevzi’asına tatbikan mezkûr Anza? Kariyesi muhtarı 

Emir Hüseyinoğlu Mehmed bin Abdullah bin Abdurrahman ve Trabzon vilayetine merbûd Mesariye Kariyesi 

muhtarı Boşnakoğlu Salih bin Pir Ağa ibni Abdullah namı kimesnelerden olan ba-varaka-yı mestûr ser’an bade 

zikr olunan Mesariye Kariyesi muhacirlerinden Hallacoğlu Teml bin Mehmed Çavuş ve küçük Osmanoğlu İzzet 

bin Bilal namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde bi’l-vicâhe alenen lede’t-tezkiye udûl 

ve makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr oldukdan sonra müdde-i merkûm İsmail Ağa esb-i mezkûru 

kimesneye satmadığını ve hibe itmediğini ve’l-hasıl bir vecihle memleketinden çıkarmadığı müdde-i aleyh 

mezbûr Aişe Hatun hâzır olduğu halde tahlîf olmağın mûcibince esb-i mezkûr kifayed birle müdde-i merkûm 

İsmail Ağa hâlâ teslime müdde-i aleyha mezbûre Aişe Hatun kıbel-i şer’den tenbîh olduğu tescîl ve Medine-i 

Karahisâri Şarkî mahkemesinde i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-aşrin min şehri Recebü’l-ferd li-sene erba’ 

ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 91 Sayfa: 22 Numro: 95 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 17.07.1334 / Miladi 20.05.1916 Rumi 7.05.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

KaraKurtzâde Rüştü Efendi ibni Hacı Halil Efendi ibni Mahmûd’un sülibiye-i sagîre kızı Güre’nin ve vakti rüşd 

ve sidârına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî’nasb tâyin ve lazım ve mühim 

olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir 

ittiği zil-i hüccette muharrerü’l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile 

inde’l-şer’il-enverde zâhir ve nemâyan olan sagîre-i mezbûrenin validesi Medine-i mezkûre muzâfe Tamzara 

Kariyesi’nde mukîm zat-ı müslemun mezbûrun târifleriyle ma'rûf Azime Hanım ibnete Elhac Abdullah Efendi 

sagîre-i mezbûre Güre’nin vakt-i rüşd ve sidârına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrune kıbel-i şer’den vasî, 
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nasb ve tâyin olunmakda ol dahi vesâyet-i mezkûreye kıbel-i şer’den hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı 

tâyin ve iltizâm etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sabi’aşer min şehri Recebü’l-aziz li-sene 

erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Mahalle-i mezkûre Çinicizâde Ahmed Efendi ibni Said Bülbül 

Mahallesi imamı Çinicizâde Ali Efendi ibni Şerîf Efendi 

 

 Sıra No: 92 Sayfa: 22 Numro: 96 Konu: Vekalet  

 Hicri 17.07.1334 / Miladi 20.05.1916 Rumi 7.05.1332 

Husus-u atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb-i tahrîr-i içün savbı şer'i enverden men’i bi’l-iltimâs irsâl kılınan 

mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesinde 

Zeydzâde Hacı Ömer Ağa ibni Ağa'nın müste’ciran ikâmet eylediği hanesine varup zil-i vesikâda 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer'i âli ittikde Medine-i mezkûre muzâfe 

Tamzara Kariyesi sakinlerinden zat-ı mezbûrun târifleriyle ma'rûf olan Küçükzâde kerimesi Azime Hanım ibnete 

Elhac Abdullah Efendi ibni Hacı Ali meclis-i ma'kûdu mezkûrde yine kariye-i mezbûre ahâlîsinden mezbûre 

Azime Hanım’ın li-ebeveyn er karındaşı Küçükzâde Tevfik Efendi ibni mezbûr Hacı Abdullah Efendi ibni Hacı 

Ali hâzır olduğu halde bi’l-asıl ve bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp gerek benim ve gerek kıbel-i 

şer’den ba-hüccet-i şer'iyye ve dahi mevzuları olduğum sadiye-i sagîre kızım Suhure binti KaraKurtzâde 

mütteveffi Rüşdü Efendi ibni Hacı Halil Efendi’nin ve gerek hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi salifü'l-beyân 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî de mahalle-i sairede zümem-i nasda olan cihetart? ve cihat-i saire-yi şer’iyye ve 

kanuniyemizi vaz’iyet olanlardan aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyye ve lazımanın hukûk ve ticâret ve sulh ve 

ceza kısımlarının ve mecâlis-i idare ve deva'ir-i sairede ve da‘va-yı ahz ve kabz ve benimle sagîre-i mezbûrenin 

hisse-i bana ve hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi’nin husûsunu kendisine teslim ve her biri her kim tarafından her ne 

husûsa dair olur ise olsun gerek benim ve gerek sagîre-i mezbûre Sehure’nin ve hâzır-ı mezbûre Tevfik 

Efendi’nin her birimizin aleyhimize da‘va vuku'nda yine aidiyetinde göre göre mehakeme-i şer'i ve nizamının 

aksam-ı mezkûresinde ve bi’l-mecâlis eda ve devâir-i sairede husûmet ve redd cevaba ve iş bu iki hüccet-i 

hakkında da lede’l-iktizâ i’tiraz ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîz ve talep ve tahlîfe ve ikamü’l-şühuda ve 

lehimize istihsâl edecekleri i‘lâmat-ı ahkamın icrasını talebe ve tetkik-i hatta ve hatime ve keşf ve talep ve 

icrasına ve her nev-i evrak-ı lazimeye kendi imzalarıyla kabûl ve tanzim ve takdime ve bunların mütevakıf 

olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl her bir umûrumuzun tesfiyesine tarafımdan bi’l-asıl ve sagîre-i mezbûre 

Sehure tarafından bi’l-vas'iye ve hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi dahi kendi tarafından bi’l-asıl Medine-i mezkûre 

mahallâtında Müftü Mahallesi ahâlîsinden Tenkilzâde Ömer Fevzi Efendi ibni Hasan Ağa ve Orta Mahalle 

ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Şükrü Efendi ve Kadızâde Ali Surûri Efendi ibni Asım 

Efendi'den herbirini müctemi'an ve münferiden kabûllerimizle mevkûfen vekâlet-i ammei sagîra şer'iyye ile vekil 

ve naib ve münâb ve nasb ve tâyin eyledik dedikde hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi’nin vicâhen tahkîk ve şifahen 

tasdîk eylediği Kâtib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve emnâ-yı şer’ile meclis-i şer'e gelüp ale’l-vuku 

inha ve takrîr etmek ma-vaki bit-talep ketb olundu. fil yevm-il sabi’aşer şehri Recebü’l-ferd li-sene erba’ ve 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Tamzara Kariyesi’nden Kara Mehmedoğlu İsmail Ağa ibni Mustafa 

Mahalle-i mezkûreden Zeydzâde Hacı Ömer Ağa ibni Hacı Mehmed Ali Bülbül Mahallesinde Mukîm Kerim 

Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni Sadık Efendi 

 

 Sıra No: 93 Sayfa: 23 Numro: 97 Konu: Vekalet  

 Hicri 02.08.1334 / Miladi 04.06.1916 Rumi 22.05.1332 

Tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husûsu atiü’l-beyân ın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve fasl ve hesâbı içün 

savb-ı şer’i enverde me’zûnen bi’l-iltimâs irsâl kılınan mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesinde vaki Selimzâde Hacı Şerîf Efendi’nin 

hanesindene varup akdi meclîs-i şer'i âlî ettik de Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesinde 

sakinlerinden zatları zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan Huriye ve Feride 

Hanımlar yetiman Tevfik Efendi'den her biri meclisi ma'kûdu mezkûrde yine Medine-i mezbûre mahallâtından 

Avutmuş Mahallesi ahâlîsinde Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim muvâcehesinde ayne’l-asl masun 

sakinelerinden olup Harem iskelesinde sakin iken bundan akdem vefât eden müteveffâ mûmâ-ileyh kader beyin 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi sâniye Hanım ibtidâ Hacı Halil Efendi ibni Abdullah verâseti li-ebeveyn er kız 

karındaşı Zeynep Hanım ile müteveffâ-yı mezbûreden mukaddem vefât eden diğer li-ebeveyn kız karındaşı Aişe 

Hanım’ın sadr-ı kebir oğlu Kâzım Efendi ve sadr-ı kebire kızları olduğumuz cihetle bizimle diğer sadriye-i kebire 

kızı Lütfiye Hanım bunun Tevfik Efendi’ye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâiz’i-ş-şer’iyye 10 

sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 5 sehmi ehî mezbûre Zeynep Hanım’a ve 2 sehmi mezbûr Kâzım Efendi’ye 

ve 1 sehmden cem'an 2 sehmi bize ve bir sehmi dahi mezbûre Lütfiye Hanım’a isâbet-i tahakkukundan sonra 

müteveffâ-yı merkûm sâniye Hanım hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Hasan Ağa deynimde hüccet-i karzden kırk 

kuruşu alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru müteveffâ-yı mezbûre Sâniye Hanım mezbûr Hasan Ağa'dan 
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kıbeli’l-ahz ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ-ı mezkûr bizimle verese-i sairesinden Kâzım 

Efendiyle Zeynep ve Lütfiye Hanımlara mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr 40 kuruştan bizim hisse-i ersiye-i 

şer'iyemize isâbet eden 4 kuruştan cem'an 8 kuruş mezbûr Hasan Ağa bize eda ve tesliminden ebâ ve imtina’eder 

olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 8 kuruşa hâlâ bize eda ve teslime hâzır mezbûr Hasan Ağa'ya tenbîh 

olunmak bi’l-verese matlûbumuzdur dediklerinde lede’s-sual müdde-i aleyh hâzır-ı merkûm Hasan Ağa dahi 

cevabında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûre Sâniye Hanım’a hayatında ciheteyn-i mezkûreden ol miktar kuruş 

deyni olduğu tav'en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak müdde-i aleyh mezbûre Huriye ve Feride Hanımların bir minvâl-i 

meşrûhâ verâset müddeâlarını külliyen inkâr etmekle katibi mûmâ-ileyh tarafından müdeiyân-ı mezbûrtan 

Huriye ve Feride Hanımlardan bervech-i muharrer verâseti müdealarına mutabık bey'ine talep olundukta 

li-iceli’ş-şehâde katib mûmâ-ileyh huzûruna geldikleri her bir ahrarı ricâl-i Müslimînden ve salifü'l-beyân 

Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Hacı Hasanzâde Faik Efendi ibni Nuri Efendi ve Sufizâde imam Hulûsî Efendi ibni 

Şerîf namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd ve’l-istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka ayni’l-asıl mezkûr Samsun 

sakinlerinden olup dersaadette Harem iskelesinde sakin iken bundan akdem vefât eden müteveffâ Miralay Kadir 

Bey’in zevce-i menkûhe-i metrûkesi Sâniye Hanım ibnete Hacı Halil Efendi ibni Abdullah verâseti li-ebeveyn 

kız karındaşı Zeynep Hanım ile müteveffâ-yı mezbûrdan mukaddem vefât eden diğer li-ebeveyn karındaşı Aişe 

Hanım’a sadriye-i kebirioğlu Kâzım Efendi ve sadriye-i kebire kızları zat-ı ilm-i şer’le ma’lûmumuz olan iş bu 

müddeiyân-ı mezbûrtan Huriye ve Feride Hanımlar ve diğer sadriye-yi kebire kızı Lütfiye Hanım’ın binun 

Tevfik Efendi mahzarda olup müteveffâ-yı mezbûrenin bunlardan başka verese ve terekesine müstehikk-i âharı 

olduğu ma’lûmumuz değildir bizler bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz ve’l-ma’na eda ve şehâdet-i şer'iyye etmeleriyle şâhidan-ı mûmâ-ileyh a usûl-u 

mevzi’asına taktbikan mensûb oldukları salifü’z-zikr Kızılca Mahallesi ihtiyar meclisi azasından Köseoğlu 

Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Abdullah dahi yine Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Mehmed namı 

kimesnelerden ba-varaka-yı mestûre ser'an ve ba'de mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Dilyak Taşzâde Mehmed 

Efendi ibni Ömer bin Receb ve Safticizâde Mehmed Ali Efendi ibni Mahmûd Emir namı kimesnelerden kezâlik 

tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde bi’l-muvâcehe alenen lede’t-tezkiye udûl-u makbulü’ş-şehâde 

olundukları iş'ar ve ihbâr olunmağın mûcibince verese-i mezbûrtan bervech-i muharrer verâsetlerine katibi 

mûmâ-ileyh tarafından bade’l-hükkâm müdde-i aleyh-i merkûm Hasan Ağa'nın salifü’z-zikr ikrâr ve i'tirafıyla 

lazım gelen meblağı müdde-i mezkûru 40 kuruştan müddeiyan-ı mezbûrtan Huriye ve Feride Hanımların hisse-i 

ersiye-i şer'iyyelerine isâbet eden 4 kuruştan cem'an 8 kuruş müddeiyan-ı mezbûrtana hâlâ edâ ve teslimi müdde-i 

aleyh merkûm Hasan Ağa’ya ilzâm olundukdan sonra müddeiyan-ı mezbûrtan Huriye ve Feride Hanımlardan her 

birine meclis-i ma'kûd-u mezkûrde tav'an takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp mevrûsemiz müteveffâ-yı 

mezbûre Sâniye Hanım’ın der-se'adette… yanımda mevcûd bi’l-cümle terkatiple zümem-i nas'da ve devair-i 

resmiyede bulunan ayan ve gayri âyan kaffe-i hukûkunda bir tashîh-i mezkûr bizim hisse-i ersiye-i şer'iye ve 

kanuniyemize vaz’iyet olunarak aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyye nizamına hukûku ve ticâret sulh ve ceza 

aksamlarında ve daire-i sairede taleb-i da‘va ve ahz ve kabz ve makbûzunu bize isale ve her kim tarafından her ne 

husûsa dair olursa olsun aleyhimize da‘va ve vuku'nda yine aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyye ve nizâmiyenin 

aksam-ı mezkûresinde ve devair-i sairede husûmet ve red cevaba ve iş bu iki cihet hakkında ve lede’l-iktizâ sulh 

ve ibraya ile ve i’tiraz ve iade-yi mahkeme ve istinâf ve temyîz ve tâyin ve tahlîf ve ikame-i şehâde ve vaz’-ı 

hacize her ne evrak-ı lazıma kendi imzasıyla kabûl ve tanzim ve takdime ve lehimize istihsâl edecek i‘lâmatı 

ahkamın icrası talebe ve tetkik-i hat ve hitâme ve taleb-i keşf ve icrasına ve bunlardan başka mevrûsumuz 

müteveffâ-yı mezbûrenin hayatında ye'dinde mal ve mülkü olup vefâtına biz mal-ı mezbûrun Kâzım Efendi ve 

Zebide ve Lütfiye Hanımlara mevrûs olan bi’l-cümle emlak-ı ve arazisinden bizim hisse-i ersiye-i şer'iyye ve 

kanuniyemizi şeriklerimizle ale’l-usûl taksime ba'de’t-taksim hisse-i mes'ıbemizi semeni ve bedeli meselleriyle 

talebine icar ve bedel-i icarını ahz ve kabz ve bize isale ve lede’l-hâce hisse-i mezkûremizi yine semeni ve bedel-i 

mesellerine taleplerine binaen kat'iyyen be'y ve ferağına her ve tevfîz ve teslime ve semeni ye'dlerini ahz ve kabz 

ve kezâlik bizlere is'ale ve vuku be'y ve ferağı mezkûrları mahallinde me’mûru mahsûsa huzûrunda ita-i takrîr ve 

inde’l-icab aharini ve azl vekâleti mezkûreyi müttevakıf olduğu umûrun küllisine tarafımızdan der-se'adette 

Kadıköy’de Aziziye zokağındanımda 90 numaralı hanede mukîm posta ve telgraf muamelat müftisi Hacı Sâdık 

Efendi kabûlüne mevkûfe vekâleti amme muallaka-yı sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve naib ve münâb nasb ve tâyin 

eyledik dediklerini katibi mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve meb'usu emna-i şer’ile meclis-i şer’e gelüp 

ale’l-makume inha ve takrîr ettikte kıbel-i şer’den tenfîz olunmuş ma-vâk’i bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sâni 

min Şa’banü’l-muazzam li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden 

Sufizâde mûmâ-ileyh imam Hulûsî Efendi Mezkûr Kızılca Mahallesinde Hacı Hasanzâde mûmâ-ileyh Faik 

Efendi 

 

 Sıra No: 94 Sayfa: 23 Numro: 98 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 07.07.1334 / Miladi 10.05.1916 Rumi 27.04.1332 
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 Niksar Kazasının Ladik Nahiyesi Müdiri Nâzım Bey Medine-i Karahisâr-ı Şarkî eytâm sanduğunda iki sene 

müddetle bi-hesâbi’l-arabi 1332 senesi cemâzi-yel-ahiresinin 18. günü sanduk-u mezkûrdan istikrâz etmiş 

olduğu iki bin kuruş re’sü’l-mal ile iş bu iş bu tarihi i‘lâmıyla işlemiş olan nemâdan dahi 500 kuruşuna ciheteyn-i 

mezkûreteynde cem'an 2500 kuruş mûmâ-ileyh Nâzım bey'in sanduk-u mezkûre deyni olup meblağı mecmû’ 

mezkûrun müddeti dahi münkazî olmuş olduğu halde gerek medyûn-u mûmâ-ileyh Nâzım Bey ve gerek meblağı 

mecbuyu mezkûrun edasına tarafeynden her biri âharın zimmeti lazım gelen meblağa kefîlleri bulunan 

medyûne-i mezkûre mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup el yevm Suşehri kazasında Ezbider 

nahiyesinde li-iceli’l-icâre sakin Bahaeddinoğlu Yusuf Efendi bin Habib ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden 

Abdulbaaszâde Rıza Efendi ibni Hüseyin Efendi ve Biroğul Mahalle ahâlîsinde Terlemezoğlu müfredat kâtibi 

Ahmed Efendi ibni Abdullah’dan her biri meblağ-ı mecmû’ mezkûru 1 suretle tesviye deyn ile masun 

olduklarından meblağı mecmû’ mezkûru 2500 ile tarihi i‘lâmdan sonra işleyecek nemâsı ol babdaki Eytâm 

Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasına tevfikan medyûn-u mûmâ-ileyh Nâzım ve Bey ile küfella-yı mûmâ-ileyh 

in Yusuf zat ve Ahmed Efendilerden bi't-tahsîl sanduk-u mezkûreye teslim ve iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahkemesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’min şehri Recebü’l-ferd li-sene erba’ 

selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 95 Sayfa: 23 Numro: 99 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 15.06.1334 / Miladi 19.04.1916 Rumi 6.04.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Harinpazâde Abdullah Efendi ibni Mehmed hayatında Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan iki sene müddetle 

bi-hesâbi’l-arabi 1331 senesi şehri Rebiü’l-âhiresinin 13. günü sanduk-u mezkûreden istikrâz etmiş olduğu 700 

kuruş her re’isü’l-mal ile iş bu tarihi i‘lâma değin işlemiş olan nemâsından ezgir? teslimatı 91 kuruşun ciheteyni 

mezkûreteynden cem'an 791 kuruş müteveffâ-yı mezbûr Abdullah Efendi’nin sanduk-u mezkûrede deyni olup 

medyûnu mezbûr hayatında Elü’l-vefat? kendüsini ve bade’l-vefatta veresesi meblağı mecmû’ mezkûru bir 

suretle tesfiye-i deyn ile masun olduklarından meblağ-ı mecbuu mezkûr 791 kuruş ile tarihi i‘lâmdan hıyn-i 

tahsîline değin işleyecek nemâsınında ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasına tevfîkân 

medyûn-u müteveffâ-yı mezbûr Abdullah Efendi’nin terekesinde olmak üzere tereke-i müttevefaya vaziyed'i 

anlaşılan verese-i keBiroğul Kâsım Efendi'den bi’t-tahsîl sanduk-u mezkûre iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahkemesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis aşer Cem’aziye’l-ahire li-sene erba’ 

ve selâsîn ve selase ve elf 

 

 Sıra No: 96 Sayfa: 23 Numro: 100 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 27.07.1334 / Miladi 30.05.1916 Rumi 17.05.1332 

Medine-i Karahisar-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Hacı Feyzullah oğlu Mehmed Efendi ibni 

Feyzullah Medine-i mezkûre eytam sanduğunda 3 sene mukaddem bi-hesabi’l-arabi 1331 senesi 

Cem’aziye’l-ahiresinin 12. günü sanduk-u mezkûrdan istikrâz etmiş olduğu 2000 kuruş re’sü’l-mal ile tarihi 

mezkûrdan iş bu tarihi i‘lâmına değin işlemiş olan nemadan dahi 740 kuruşun ciheteyn-i mezkûreteyn ve cem’an 

2740 kuruş medyun-u mezbûr Mehmed Efendi’nin sanduk-u mezkûrede deyni olup meblağ-ı mecmû’mezkûrun 

müddeti dahi münkazi olmuş olduğu halde mezbûr Mehmed Efendi meblağ-ı mecmû’mezkûrun bir suretle 

tesviye-i deyn ile masun olduklarında meblağ-ı mecmû’mezkûr 2740 kuruş ile tarihi i‘lâmından sonra işleyecek 

neması olmadığı Eytam Nizamnamesi'nin maddei mahsusuna tevfîkân medyunu mezbûr Mehmed Efendinin 

bi't-tahsîl sanduku mezkûre iltiza eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisar-ı Şarkî mahkemesinden i‘lâm 

olundu 

fi'l-yevmi'l-sabi vel aşrin min şehri Recebü’l-ferd li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 Sıra No: 97 Sayfa: 23 Numro: 101 Konu: Vekalet  

 Hicri 17.08.1334 / Miladi 19.06.1916 Rumi 6.06.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Turfandaoğlu Ömer Ağa ibni Muhsîn 

bin Ahmed namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclis-i şer’i şerîf lazımu’t-teşrifde yine 

Medine-i mezkûre mahallâtında Orta? Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Şükrü Efendi 

mahzarında tav'an takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp benim salifü’l-beyân kanuniyeye müteallik âyan ve gayri 

ayan kaffeyi hukukumu vaziyet olanlardan aidiyetine göre mahkemei şeri’ye ve nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve 

sulh ve hacz ve aksamlarında mecâlis-i idare devair ve daire-i sairede talep ve da‘va ve hizmet ve kabz ve bana 

teslime ve her kim tarafından her ne husûsa dair olursa olsun aleyhime da‘va vuku'nda yine aidiyetine yine göre 

mahkeme-i şer'iyye ve nizâmiyenin aksamı mezkûresinde ve mecâlis idare ve devair-i sairede husûmet ve red 

cevabe ve iş bu iki cihet hakkında da lede’l-iktizâ i’tirâz ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîz ve talep kalife ve 

ikame-i şühuda va'z-ı hacze ve kabza ve her nev'i evraka kendi imzasıyla kabûl ve tanzim ve takdim ve lehime 

istihsâl edeceği i‘lâmatı ahkamın icrasını talebe ve tetkik-i hat ve hatime taleb-i keşif ve icrasına ve 
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iştika’aynü’l-hükkâm redd-i a’zaya ve bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl her bir umûrun 

tesviyesine tarafımdan mûmâ-ileyh Tal’at Efendi’ye vekâleti amme-yi sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve naib münâb 

nasb ve tâyin eyledim dedikde mûmâ-ileyh dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği 

eda-yı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki bit-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sabi aşer Şa’banü-l-muazzam 

li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal: Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni 

İbrahim Kavaklar Mahallesi'nden imamzâde Abdullah Efendi ibni Mehmed Efendi 

 

 Sıra No: 98 Sayfa: 24 Numro: 102 Konu: Ramazan i'lân 

 Hicri 20.08.1334 / Miladi 22.06.1916 Rumi 9.06.1332 

Ma’rûz-ı daileridir Tarihi hicreti Fahri kainat aleyhi ve ala efâzilü’l-selavatu ve ekmeli’t-tahiyyât Efendimiz 

hazretleri’nin 1334. sal-i ferhınde fali şehr-i Ramazanü’l-mübârek gurresi el-yevm re’sü’l-ayn ru'yyet ve 

müşahede olunmağla şehri Şa’bânü’l-muazzam’ın gurresi darü’l-hilafetü’l-âliye Kadılığında 5 Şa’ban 334 tarihli 

i‘lâmı şer'iyye mûcibince yevmî cuma gününden sâbit ve müseccel olmağın şehri Ramazanı mağfiret nişanının 

gurresi tekmîl selâsîn itibariyle keyfiyetin cümleye i‘lâm ve cevamî ve mesacidi i’kad Kenadîl ile tezyini iktizâ 

ile Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkeme-i şer’iyyesinde huzûru âlilerine i‘lâm olundu Hurufu’l yevmi’l selâsîn 

min Şa’bânıl muazzam li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 99 Sayfa: 24 Numro: 103 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 27.08.1334 / Miladi 29.06.1916 Rumi 16.06.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Kürt 

Haliloğlu Hacı Hüseyin Ağa ibni Halil bin Abdullah’ın sülbiye-i sağire oğlu Mustafa ve sülbiye-i sagîre kızı 

Aişe’den herbirinin vakt-i rüşd-ü sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir 

vasî’nasb ve tâyini lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf her vechile umûru vesâyet 

uhdesinden gelmeğe muktedir ittüğü zil-i hüccette ve muharrerü’l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de 

ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârları inde’l-şer’il enver zâhir ve nemâyân olan sagîran-ı mezbûranın valideleri 

mahalle-yi mezkûre sakinelerinden zati Müselmun mezbûrdan târifleri ile mu’arif Zeynep Hatun ibnete Ya’kûb 

sagîri mezbûran Mustafa ve Aişe’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlin hıfz ve tefsiye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den ve vasî’nasb ve tâyin oldukda ol dahi veseyat-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i 

lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sabi 

ve’l-aşrin min Şa’bânu’l-muazzam li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Yine mahalle 

mezkûre a’zasından Behaettinoğlu Aleaddin Ağa ibni Habib Mahalle-i mezkûre a’zasından Calapoğlu Halil 

Efendi ibni Derviş Mezkûr Avutmuş Mahallesi muhtarı Hacı Osmanoğlu Osman Ağa ibni Mehmed  

 

 Sıra No: 100 Sayfa: 24 Numro: 104 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 26.08.1334 / Miladi 28.06.1916 Rumi 15.06.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa bin İbrahim 

Medine-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i şer'imizde Medine-i mezkûreye muzâfe Karaşenşe Kariyesi 

ahâlîsinden Çürükoğlu Mehmed Ağa bin Ali muvâcehesinde karye-i mezkûre ahâlîsiden olub seferberlik i'lanı 

üzerine taht-ı silaha alınarak bi-hisabi'r-rumî 1330 senesinde Köprüköy muharebesinde şehîdân vefât iden iş bu 

hâzır-ı mezbûr Mehmed Ağa'nın sulbî oğlu Ali'nin hayatında cihet-i karzdan 50 kuruş alacak hakkım olub 

meblağ-ı mezkûru kıbeli’l-ahz ve'l-istîfa ber-vech-i muharrer vefât itmekle müteveffâ-yı merkûmun terekesine 

babası merkûm Muhammed Ağa bi'l-verâse vaziyed olmağla sual olunub meblağ-ı mezkûr 50 kuruşun 

vaziu'l-yed olduğu oğlu müteveffâ-yı merkûmun tereke-i dafiyesinden olmak üzere hâlâ bana eda ve teslîme 

mezbûr Mehmed Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede's-sual müddeî-i aleyh mezbûr 

Mehmed Ağa dahî cevabında fi'l-hakîka oğlum mezbûr Ali'nin cihet-i mezkûreden müddeî-i merkûm Hasan 

Ağa'ya ol mikdar kuruş deyni olduğunu tav'an ikrâr ve i'tiraf idüb ancak oğlu merkûm Ali'nin vefât ittiğini inkâr 

ittikde müddeî-i merkûm Hasan Ağa müddî-i mezbûr Mehmed Ağa'nınoğlu merkûm Ali bervech-i muharrer 

şehîden vefât ittiğine muvafık beyyine taleb olundukda her biri la-eceli'ş-şehâde meclîs-i şer'e ikame eylediği 

salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Müyekkel Kariyesi ahâlîsinden Boz Mahmûdoğlu Yahya 

bin Mehmed ile Medenîye-i mezkûreye tabi’Suşehri Kazası karasından Mihinkâr Kariyesi ahâlîsinden 

Mihinkâroğlu Emin bin Ömer nam kimesnelerden her biri ale'l-infirâd istişhâd olunduklarında fî'l-hakîka mezkûr 

Karaşenşe Kariyesi ahâlîsinden olub, seferberlik i'lanı üzerine taht-ı silaha alınan iş bu merkûm Mehmed Ağa'nın 

sulbîyeoğlu Ali bi-hisabi'r-rûmî 1330 senesinde Köprüköy muharebesinde şehîdân vefât eyledi. Biz cenazesinde 

hâzır olduğumuz halde defnedildi biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz. Şahadet dahî ideriz deyu her biri 

tarafeyn muvâcehesinde müttefıkü'l-lafz ve'l-ma'na eda-yı şehâdet-i şer'iyye ittikden sonra şâhidan-ı mezbûran 

usûl-ı mevzü'asına tatbîken mensûb oldukları mezkûr Müyekkel Kariyesi muhtarı Kütükoğlu Mustafa Ağa bin 

Mehmed bin Abdurrahman ve ihtiyar meclîsi a'zasından Nurkin Alioğlu Süleyman Ağa bin Salih bin Abdullah 
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salifü'l-beyân Mihinkâr Kariyesi muhtarı Kürdoğlu Osman Ağa bin Hasan bin Osman ve ihtiyar meclîsi 

a'zasından Molla Dursun bin Ömer bin Hüseyin nam müzekkîlerden olan ba-varaka-i müstevirre sırren ve ba'de 

mezkûr Karaşenşe Kariyesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Kâzım Ağa bin Hüseyin bin Osman ve Medine-i mezbûreye 

muzâfe Dalkavukoğlu Mustafa bin Ömer nam-ı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidler hâzır oldukları halde dahî 

alenen lede't-tezkiye udül ve makbülu'ş-şehâde oldukları iş'ar ve ihbâr olunmağın mucibince merkûm Ali'nin 

bervech-i muharrer şehîdan vefâtına ba'de'l-hükkâm, salifii'z-zikr ikrâr itmeleriyle lazım gelen meblağ 

müddeiyye-i mezkûr 50 kuruş merkûm Mehmed Ağa vaziu'l-yed olduğu müteveffâ-yı mezbûr Ali'nin 

terekesinden olmak üzere müddeî-i mezbûr Hasan Ağa'ya hâlâ eda ve teslîme müddeî-i aleyh merkûm Mehmed 

Ağa ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i'lam olundu Fi'l-yevmi's-sâdîs ve'l-aşrîn min şa'bani'l-muazzama 

li-sene erba’ ve selâsîn selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 101 Sayfa: 24 Numro: 105 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 07.09.1334 / Miladi 08.07.1916 Rumi 25.06.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye tâbi’Alucra Kazasında merkezi olan nefsi Mes’udiye Kazası ahâlîsinden ve 

Karahisâr-ı Şarkî jandarma birinci bölük onbaşılarından iken bundan akdem vefât eden Ahsenli?oğlu Şerîf Ağa 

ibni Süleyman Çavuş bin Abdullah verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Gülfidar Hatun ibnete Hacı İsmail 

Efendi ile sülbiye-i sagîre oğulları Lütfi ve Celal ve sülbiye-i sagîre kızı makbule mahzarda tashîh-i mirâsları 

bi-hükmi’l ferâiz-il şer'iyye 40 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 5 sehmi zevce-i mezbûre Gülfidar Hatun’a ve 

14 sehmden cem'an 28 sehmi ebnan-ı mezbûran Lütfi ve Celale ve 7 sehmi dahi binti mezbûre makbuleye isâbet-i 

tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun zevce-i mezbûrundan başka verâseti ve terekesine müstehâk ahârı 

olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle 

şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm 

olundu. fi'l-yevmi'l-sabi min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 102 Sayfa: 24 Numro: 106 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 07.09.1334 / Miladi 08.07.1916 Rumi 25.06.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden ve Medine-i mezkûre jandarma 

neferâtından iken bundan akdem vefât eden Şah Nizaroğlu Abdulkadir bin Mehmed bin Yusuf’un verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma binti Ethem ile babası merkûm Mehmed ve sülbiye-i ve sülbi oğulları 

Abdülkerim ve Kâzım ve sülbiye kızı Şerîfe mahzarda tashîh-i mesle mirâsları bi-hükmi’l ferâiz-il şer'iyye 120 

sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 15 sehmi zevce-i mezbûre Fatıma’ya ve 20 sehmi ibni merkûm Mehmed’e ve 

34 sehmden cem'an 68 sehmi ebnan-ı merkûmdan Abdülkerim ve Kâzım’a 17 sehmi dahi binti mezbûre Şerîfe 

isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine 

müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrundan bervech-i muharrer verâsetlerine hükm 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sabi’min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene erba’ ve 

selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 103 Sayfa: 24 Numro: 107 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 27.10.1334 / Miladi 27.08.1916 Rumi 14.08.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Hastahane Kâtibi Serac Ağa Hamdi Efendi ibni Hacı Ahmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Gülşan 

Hatun ibnete Süleyman ile sülbiye-i sagîre oğulları Rasim ve Ferhad’la ve sülbiye-i kebire kızı Hatune mahzarda 

tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâiz-ş-şer'iyye 40 sehmden olup sihâm-ı mezbûrun 5 sehmi zevce-yi 

mezbûre Gülşân’a Hatun’a 14’er sehmden cem’an 28 sehmi ebnan-ı mezburan Rasim ve Ferhad’a 7 sehmi dahi 

binti mezbûre Hatun’a isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-i mezbûrun bundan başka verâseti ve terekesine 

müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinden isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın müdde-i verese-i mezbûrun zevce-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu 

tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-râbi’vel aşrin min şehri şevval’il-mükerrem li-sene erba’ selâsîn ve selase mie 

ve elf 

 

 Sıra No: 104 Sayfa: 25 Numro: 108 Konu: Ramazan i'lân 

 Hicri 20.09.1334 / Miladi 21.07.1916 Rumi 8.07.1332 

Tarih-i hicret Fahri âlem sallallahü teala aleyhi ve âla âlihi efazilû’l-selavatu ve ekmeli’t-tahhiyât Efendimiz 

hazretlerinin iş bu 1334. sali ferhunde fali şehri Ramazanü’l-mübareki’nin gurresi bervech-i ru'yyet ve müşahede 

olunmağla şehri Şa’bânül muazzamın gurresi ve darü’l-hilafetül âliye kadılığının 1334. senesi Şa’bânıl 

muazzamı’nın beşinci günü tarihli i‘lâmı şer’iyyesi mûcibince cuma gününden sâbit olup tekmîl selâsîn itibariyle 
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şehri remazanı mağfiret nişanının gurresi pazar gününden indü beyân olunarak siyame beda olmuştu ve 

Ramazan-ı Şerîf-i selimi add olunan pazarertesi gecesi Şevvâli'l-mükerremin gurresi buraca bi’l-ruye sâbit 

olmalarının şehri remazan-il mübârek tekmîl selâsîn ile reside-i hizmetim olacağı cihetle yarınki salı günü 

abdest-i fatıra olmak iktizâ eylediğinden keyfiyetin ol suretle i‘lâm ve iş’ası zınnında müdde-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahkeme-i şer’iyyesinde huzûru alilerine i‘lâm olundu el emrül lemin lil emrü sürur fi'l-yevmi'l-selâsîn min 

şehr-i Ramazan el mübârek li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 105 Sayfa: 25 Numro: 109 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 04.11.1334 / Miladi 02.09.1916 Rumi 20.08.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Mü’ezzinoğlu Osman Ağa ibni Ahmed bin Abdullah verâset-i sülbiyey-kebire oğulları Mehmed ve Ali 

Abdulaziz ve Hüseyin ve sülbiye-i kebire kızı Fatıma’ya mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l 

ferâiz-il şer'iyye 9 sehmden olup sihâm-ı mezkûrdan 2'şer sehmden cem'an 8 sehmi bunun-u mezbûrdan Mehmed 

ve Ali ve Abdulaziz ve Hüseyine ve 1 sehmi dahi binti mezbûre Fatıma’ya isâbet-i tahakkukundan sonra 

müteveffâ-i merkûmun verese-i mezbûrundan başka verâseti ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve 

alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın 

mûcibince verese-i mezbûrunda ber'vech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-râbi’min Zilka’de-i Şerîfe li-sene erba’ veselâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 106 Sayfa: 25 Numro: 110 Konu: Veraset ( Miras ) Terekeli 

 Hicri 09.11.1334 / Miladi 07.09.1916 Rumi 25.08.1332 

Aynel asl Banlininde Erkeri kazası ahalisinden olup Medine-i karahisarı şarki beldi tayyibesi iken bundan akdem 

vefat eden Ahmet efendi ibni Arif bin Abdulhalim zahirde varis mauruf ve maurefesi olmadıgından muharefet şer 

ile eitam müdir-i Hacı Mehmet ağa hazır oldugu halde tahrir bil müzayede beyn olunan eşyayı menkuleyi 

defteridir. ber vechi zil beyan olunur.fil yevmin tasi min zilkadeti li şerife li sene erba selâsîn ve elif.  

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

pamuklu kısa entari/parça bez/fanila adet 2/1/1 31,2 

parça bez/kadın pamuklu donu adet 3/1 12,2 

bohca/köhne fanila/yatak çarşafı/köhne fanila adet 1/1/1/1 29,2 

peşkir/fanila/yastık yüzü/ adet 1/1/1/2 10,2 

çorap çift/peşkir/yastık yüzü/parça bez/yakalık/parça basma/peşkir 

mabohça çarşaf /bohça/çarşaf adet 
1/1/1/1/2 

35 

peşkir/tinşe/hulul/eldiven/parça basma/müstamel 

kulan/delail/cüzdan/kelamı kadim adet 1/1/1/1/2/1/1 26 

para çantası/cüzdan/fenar adet 2/1/1 10,2 

müstamel 1 kat elbise adet 1 198 

müstamel elbise kat/resmi elbise/müstamel palto adet 2/1/1 306 

müstamel palto mapantolon/müstamel fes/pantolon ve yelek/köhne 

palto/köhne pantolon/köhne palto/  adet 2/3/2/1/1/1 98 

yelek ve 1 takım parça/müstamel pamuk mintan/müstamel yatak kat adet 3/6/1 206,2 

müstamel kat yatak/defa tabak/yastık ma… adet 1/1/2 155,1 

kırmızı dastar/namaz bezi/çinko üsküre/bakır kuşhane/çinko kuşhane adet 7/1/1/1/1 100 

nehas tepsi/nehas kuşhane/sahan/nehas tepsi/çinko sahan adet 1/1/1/1/3 63 

kebir tepsi/sac/sini/boş teneke/nehas tava adet 1/1/1/1/2 61,1 

müstamel muşamba/müstamel palto/kahve tepsisi adet 1/1/3 459 

köhne muşamba/fennap/basma parçası/bohca döşek çarşafı/pantolon ma 

yelek adet 1/2/2/1/1/2 64,2 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

don ma gömlek/gömlek/hamam tası/parça mendil ma bohca /kadifeden 1 

kat kadın elbisesi adet 4/4/5/2/1 330 

kapaklı tepsi/kapaklı …/çarşaf/namaz seccadesi/çarşaf/kadifeden … adet 1/1/1/1/1 319 

bohça/döşek çarşafı/mendil/namaz bezi/mendil/bel bağı/hulul/tentene 

yastık kılıfı adet 1/1/1/2/1/1 56 

tunç hedam/huka tespih/defa tespih/pamuk yastık/perde/telis 

parçası/alujra kilimi adet 
1/1/1/1/2/1/3/1 

204 

cezve/sabun/kutuda fenere çekilmiş kahve/su bardağı/ayaklı 

bardak/cezve ma kahve kutusu adet 
1/1/1/1/1/1 

23,2 

fincan ma tabak/kahve kutusu/lamba/bardak ma çay bardağı adet 1/1/1/2 11,2 

ibrik kutusu/panayır kutusu/pekmez kıyye/müstamel çorap/müstamel 

kalpin/fevtin/baston/elik/cüzdan adet 1/2/2/1/3/1/2 242,1 

resmi kılınç/boş şişe/lamba/.../erişte/fırça/…/balık yağı 1 şişe adet 1/6/1/1/1/1 124 

şemsiye/perde/çeket ve yelek/defter/bıçak/1 sanduk dolusu kitap/sanduk adet 3/1/2/1/1/1/1 237,2 

soba/köhne heybe adet 1/1 79,2 

sim saat adet 1 50 

alatı cerace takımı ile  adet 1 210 

adi gözlük adet 2 1 

22 tarih ve 27 numaralı karahisarı şarki ziraat bankası matlubatı olup 1 

kıta banka çeki aynien hıfz olunan adet   307,32 

331 senesi mart ve nisan mayıs ve ağustos nafaka … senetleri olup bir 

kıta temriratla temrir irsalinden alınarak aynen hıfz olunan adet   1800 

yekun umum       

matlubat olup      5980,2 

      2107,3 

      3872,9 

      394,1 

yalnız üç bin sekiz yüz yetmiş iki kuruş on pare     3478,8 

        

mihnel ihracat       

mütevvefayı mumaileyh techiz ve tekfini     195,1 

Eşyayı mezkureden hamaliyei icratı     20 

Eşyayının delaliyesi olup münadiye verilen     19,2 

delaliyeden her birine aid kısmı     43 

Kaydiyye     12 

Hicaz varakası esmanı     10 

Nesni makbuz pulu     2,2 

Resmi kısmet     89,5 

yalnız üç yüz doksan dört kuruş on pare     394,1 

Sahhu’l-baki     3477,3 
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Sername-i defterde muharrer müteveffâ-yi mumaileyhin terekesine esmanı olup baglada göstreri vech ile 3872 

kuruş 10 pare ye bağli olup bundan muharif sururiye ve kısam harcı zimmetine tekfin masarif olap bervechi bağla 

394 kuruş 15 pare bit tenzil meblağı metbakı meskür 3477 kuruş 35 pare ile 1800 kuruş luk mart ve nisan ve 

mayıs ın nafaka? icra maaşları senedad karahisarı şarki ziraat bankasının 20 teşrini sani 331 tarihli ve ve deftere 

..... şerifi ziraat bil kanunu... teşrini 331 /201 tarihli '' 28 '' numaralı makbuz mucibince bir kıta makbuz hükmünün 

veresesi zuhuruna veresesine verilmek ve mahalli aharda talep vukuunda gönderilmek üzere eitam 

nizamnamesinin maddeyi mahsusasında tevfikan hıfzı için eitam sandıgına teslim olunduğu beyyen iş bu 

mahalleyi şerh verildi. 

 

 Sıra No: 107 Sayfa: 25 Numro: 111 Konu: Vekalet  

 Hicri 25.11.1334 / Miladi 23.09.1916 Rumi 10.09.1332 

Ayni’l-asl İstanbul’da Üsküdar’da Gülfem Hatun Mahallesi ahâlîsinden olup onsekizinci alayın üçüncü 

Avusturya Cebel taburunun yedinci bölüğü zabitanından zat-ı zil-i hüccette mihril esâmi Müslimîni târifleriyle 

ma'rûf olan İbrahimoğlu Salih Efendi ibni İbrahim Efendi ibni Abdullah Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahkemesinde meclis-i şer’i şerîf-i lazımü’ş-şerîf’de teşrif tav'en takrîr ve kelâm ve ifade-i meram edüp ba tapu 

taht-ı Temellük ve târifimde bulunan salifü’z-zikr Gülfem Hatun Mahallesinde Aziz Mahmûd Efendi Caddesinde 

Cıkmaz sokakda 36 numaralı mahallince tahtid ve nusifinden müşni inde’l-ahali ve’l-ceyran ma’lûmu’l-hudût bir 

bab mülk hanemi mahallinde semeni misliyle talinbe bey'i ve füru ve takrîr ve teslim ve semeni ahz ve kabz ve 

vuku-u bey'i mezkûrun me’mûru mahsûs huzûrunda ifai tahrîrê ve inde’l-icab hane-i mezkûru kezâlik bedeli 

misliyle icara ve bedeli icarını ahz ve kabz ve’l-hasıl vekâleti mezkûreyi müteveffâ müttefik olduğu umûrun 

küllisine kezâlik zikr olunan Gülfem Hatun Mahallesinde sakine ve’l-li-ebeveyn kız karındaşım Emine Hanım 

ibnete İbrahim Efendi’ye vekâlet mutlakayı sahihen şer ile kabûlüne mevkûfe vekil ve naib ve münâb nasb ve 

tâyin eyledim dedikde ma-vaki bit talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hamis vel-aşrın Zilka’de-i Şerîfe li-sene erba’ 

ve selâsîn ve selase mie ve elf. İzmir vilayetinden ikinci Satma Mahallesi'nden Hasanoğlu Ziya bin Hasan 

Adapazarı kazasından Tutakları Kariyesi’nden Bekiroğlu Mustafa ibni Ahmed.  

 

 Sıra No: 108 Sayfa: 26 Numro: 112 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 24.10.1334 / Miladi 24.08.1916 Rumi 11.08.1332 

Medeniye-i Karahisar-ı Şarkî jandarma dairesi tarafından maktulen derdest olunan yüzbaşı muktedi İhsan’ın 

zahirde varis-i maruf ve marufesi olmadığından terekesi marifet şer'le eytam müdiri Hacı Mehmed Efendi hazır 

olduğu halde temrir ve bi’l-müzâyede bey' olunan eşyayı menkulesi defteridir ki ber vechine yer beyan olur. 

Fi’l-yevmi’l-rabi’ ve’l-aşrîn min şevvali’l-mükerrem li sene erba’ ve süliseyn ve selase mie elif. 

 

Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

adi tarak/havlu   1/5 2,1 

lastik futin   1 4 

Haki rengi kalpak/elbise-i askeriye   1/1 24 

Müstağmel asker kaputu/ Heybe/müstağmel eldiven çift   
1/1/2 

15,2 

adi gömlek/pantolon/teneke kutu/müstağmel çorap/ 

çatal ma kaşuk/tabak/ Çinko su maşrabası/ beyaz çorab   

3/1/2/1/2/1/1/1 

27 

para çantası/Köhne fanila/Müstağmel entari/boyun askısı     8,2 

şayak ayakkabı      4 

eczal pamuk/ yorgan yasduk/ adi tiftik çorap/gazlı 

bez/beyaz çorap/torba derunnda parça bir miktar 

tuz/berber kayışı/ alet cerace     104,2 

müstamel mendil/haki rengi pantolon     16,3 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

fırça     2,5 

beyaz makara/tıraş fırçası/mendil/yumurta kutusu     9,35 

ufak makara     2 

iplik çorap çift     2,5 

müstamel meşmi?     222 

hal heybe     70,2 

pamuklu yelek/battaniye/müstamel gecelik 

entari/müstamel ceket/mum ve kibrit/müstamel fanile/kılıç 

zinciri/yastık/şilte/müstamel yastık/yorgan     293,5 

battaniye 1   11 

köhne meşmi ?     2 

kalpak     11 

müstamel pardesü     36 

müstamel beyaz don     20 

boyun bağı     5 

takımı ile sefer tası 1 adet     8 

mermer şahi top/ teyyif?top/dolma kalem        

ulumu diyniye/teneke kutu/ kibrit     5,2 

üzerine zuhur eden nakit     86,2 

doru rengi bir re's at     1200 

bir kıta marithun?     1000 

      2200 

üç bin üç yüz kuruş otuz pare      3300,3 

Eşyayı sebilenin delaliyesi olup hazineye ait      28,1 

Kaydiyye     10 

hammaliye icraatı     3 

mezatı kaimesine yaptırılan yol esnası     10 

hicaz varakası esmanı     10 

kısam ve makbuz pulları     2,2 

resmi kısmet     81 

mihnel icracat       

yüz kırk beş     145 

sahhulbaki     3155,2 

üç bin yüz elli beş kuruş yirmi pare       

 

Mütevefa-i merkumun terekesi esmanı olup ba'lada gösterildiği vechile 3300 kuruş 30 pareden maruf lazımesi 

olan bir vechi ba'la 145 kuruş bil mablağ-ı mütebaki mezkur 3155 kuruş 30 pare veresesi zuhurundan 

veresesinden verilen meclis-i ahardan gelüp ve vukuunu gönderilmek üzere eytam nizamnamesinin madde-i 

mahsusasına tevfikan mebaliğ mezkurun hıfzı içün eytam sanduğuna teslim olunduğundan iş bu mahalle şerh 

verildi. 
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 Sıra No: 109 Sayfa: 26 Numro: 113 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 23.11.1334 / Miladi 21.09.1916 Rumi 8.09.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Medine-i mezbûre mahkemesinde ma'kûd meclis-i şer'imizde yine Medine-i mezkûre mahallâtından kütküt 

Mahallesi sakinlerinden zat-ı mezkûr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden imamoğlu Kamil Ağa ibni Mahmûd ve 

Sakaoğlu İbrahim Ağa ibni Hüseyin târifleriyle ma'rûf olan Kamile Hatun ibnete Behaeddin muvacehesinde 

salifü'l-beyân Kütküt Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i‘lânı üzerine taht-ı silaha alınarak bi-hesâbi’l Rûmî 

330 senesi kanunu evveli içerisinde kub-dağı civarında madenhan mevkinde Müesses hastahanede ecel-i 

mev'udiyle vefât eden iş bu hâzıra-i mezbûre Kamile Hatun’un zevci Hacıoğlu Abdullah bin Osman hayatında 

cihet-i karzdan elli kuruş alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûru kıbel-i ahzdan ve’l-istifâ bervech-i muharrer 

vefât etmekle müteveffâ-yı merkûmun terekesine zevcesi mezbûre Kamile Hatun bi’l-verâse vaziyet eder 

olmağla sual olup meblağ-ı mezkûr 50 kuruş zevci müteveffâ-yı merkûm Abdullah’ın tereke-i dahasından? hâlâ 

bana eda ve teslim mezbûre Kamile Hatun’a bedeli şer'den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde led’-e sual 

müdde-i aleyha mezbûre Kamile Hatun’un dahi cevabında fi'l-hakîka zevc-i mezbûr Abdullah’ın cihet-i 

mezkûrde müdde-i merkûm Hasan Ağa'ya ol mikdar kuruş zimmette deynim olduğunu tav'en ikar ve i’tirâf edüp 

ancak zevce-i mezbûr Abdullah’ın bervech-i muharrer vefâtı müddeâsini inkâr ittik de müdde-i merkûm Hasan 

Ağa’dan müdde-i aleyhi mezbûr Kamile Hatun’un zevce-i merkûmu Abdullah’ın bir minvâli meşru vefât 

müddeasına muvafık bey'ine talep olundukda her bir li-eceli şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği salifü’z-zikr 

Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup balada müdde-i aleyha mezbûre Kamile Hatun’un zatını arifan olan 

İmamoğlu mezbûre Kamil Ağa ibni Mahmûd ve Sakaoğlu mezbûr İbrahim Ağa ibni Hüseyin namı 

kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakîka mezkûr Kütküt Mahallesi ahâlîsinden olup 

seferberlik i'lânı üzerine taht-ı silaha alınan zat-ı ilmi şer'le ma’lûmumuz olan iş bu mezbûre Kamile Hatun’un 

zevcesi Hacıoğlu Abdullah bin Osman namı kimesne bi-hesâbi’l-Rûmî 330 senesi kanuni evveli içerisinde Kop 

dağı civarında maden han namı mevkide Müesses hastahanede ecel-i mev'udu ile vefât eyledi. biz cenazesinde 

hâzır olduğumuz halde gasl ve mekâbir-i Müslimîne defn olundu ve biz husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet 

dahi iderüz deyü her biri tarafeyn muvâcehesinde mütteffikü’l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinden 

sonra şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları marül beyân Avutmuş Mahallesi muhtarı 

Bahaeddinoğlu Aleaddin Ağa ibni Habib bin Hasan ve ihtiyar meclis azasından Çalapoğlu Mehmed Derviş Ağa 

ibni Halil bin Abdullah ve Hanbi?oğlu Süleyman Ağa ibni Hasan bin Abdurrahman namı müzekkillerden 

ol-ba-varaka-i mestûre ser'an ve ba'de mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Mahmûdoğlu Ömer Ağa ibni 

Mehmed bin Halil ve Sağıroğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed bin Süleyman namı kimesnelerden tarafeyn ve 

şâhidler hâzır oldukları halde alenen ledet tezkiye udûl-u makbulü’ş-şehâde oldukları iş'ar ve ihbâr olundukdan 

sonra merkûm Abdullah’ın ber verchi muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla 

kılınan lazım gelen meblağı müddeâya mezkûr 50 kuruşu ve vazie’l-yet olduğu zevc-i müteveffâ-yı merkûm 

Abdullah’ın terekesinden olmak üzere müdde-i merkûm Hasan Ağayı hâlâ eda ve teslime müdde-i aleyhi 

mezbûra Kamile Hatun ilzâm olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin min şehri 

Zilka’de-i Şerîfe li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 110 Sayfa: 27 Numro: 114 Konu: Ramazan i'lân 

 Hicri 09.12.1334 / Miladi 07.10.1916 Rumi 24.09.1332 

Tarih-i hicreti Fahri alem sallallahü teala aleyhi ve âlâ efâzilü’l-selavatu ve ekmeli't-tahhiyat Efendimiz 

hazretlerinin iş bu 1334. sali ferhinde fali Zilhicce-i Şerîfte havada gaim oldugu halde ru’yet ve müşaede şehri 

remazan-ül mübârek gurresi yevm-i Pazar gününden sâbit olmağla tekmîl selâsîn itibarıyla pazartesi gününe ıydi 

saidesinde esmani mübayyen mutaye? olmak üzere keyfiyetin bugünden cümleye i‘lâm ve eş'ayı zımnında 

Medine-i Karahisârı Şarkî mahkemeyi şer'iyyesinde huzûru alilerine i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ min Zilhiccei 

Şerîfe li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 111 Sayfa: 27 Numro: 115 Konu: Vekalet  

 Hicri 14.12.1334 / Miladi 12.10.1916 Rumi 29.09.1332 

Ayni’l-asl İstanbul'da Emin Sinan Mahallesi ahâlîsinden olup üçüncü orduya mensûb birinci inşaat istihkam 

taburu dördüncü bölük kumandan vekili mülazim …Mehmed Müf'id Efendi ibni İshak Suret paşa ibni Abdullah 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde makûd Meclis-i Şer’i Şerîf-i lazım enverde tav’en takrîr-i kelâm ve 

ifade-i merâm edüp salifü’l-beyân Emin Sinan Mahallesi'nden ve mütekâid ferikanından iken bundan akdem 

vefât eden pederim İshak Suret paşa ibni Abdullah’ın vefâtında yanında bi’l-cümle ayan-ı tereksiyle zümem-i 

nastan ve da‘vairi sairede olan imam …. Terekesinden benim hisse-i ersiye-i şer'iyyeye def'aen dükkanımı? 

vaziyet ile olanlardan aidiyetine göre mehâkim-i şer'iyye nizamının makûd ve ticâret ve ceza ve sulh 

mahkemelerinden talep ve da‘va ve ahz ve kabz talep vuku’unda bana irsâl ve isale ve inde’l-.. uhdeme da‘va 
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vuku'nda yine aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyye nizâmiyede iktizâsına göre husûmet ve red cevabına ve iş bu 

iki cihet-i hakkında lede’l-iktizâ sulh ve ibraya ve i’tirâz ve iade-i mahkemeye ve istinâf ve temyîze ve talep 

tahlîfe ve ve ikame-i şuhûda ve vaazı hicre denge? ve lazımaya kendi imzasıyla kabûl ve takdîm ve lehime 

istihsâl edecek i‘lâmat-ı hattı münacereti? Tethik-i hat ve hatm-e ve taleb-i keşf-i icrasına verâsetimi inkâr 

reddine ibrâz? Olursa ulul cevaben i’tirâz ve bundan… ederim. Pederim merhum müşârileyh hayatında yedinde 

mal ve mülkünden olup bi'le verese-i saire mevrûs olup ba'del vaki arazi ve emlakine kendünde benim hisse-i 

ersiye-i şer'iyyeme ve kanuniyemi bedel-i misliyle talebine binaen ve kat'iyyen Bey ve feraa tasdîk-i ve teslime 

ve semeni ve ye'dlerini ahz kabz ve talep vuku’unda bana irsâl ve is'ale ve vuku'u Bey Zevai? mezkûr mahallerde 

me’mûru mahsûsa huzûrunda i'ta ve takdire ve bundan mütevakıf olduğu umûrun küllisini ifaya ve bu bab’da 

dilediği kimesneye bervech-i muharrer tevkîl ve gurre-i mezurn olmak üzere tarafımdan der seadette Üsküdarda 

Selime Mahallesinde sakin Haydarpaşa Hastahanesi kitabetinden mütekâid Nuri bin ibni Behçet Bey’i kabûlüne 

mevkûfe vekâlet mutlaka-yı sahihe-yi şer-iyye ile vekil ve naib-i münâb nasb ve tâyin eyledim dedikde ma-vaki 

bit-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-râbi’aşer min Zilhicce-i Şerîf li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

Şuhûdü'l-hal Avutmuş Mahallesi'nden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim Müftü Mahallesi'nden Sarı 

Mehmetzâde Rıza Efendi. 

 

 Sıra No: 112 Sayfa: 27 Numro: 116 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 18.12.1334 / Miladi 16.10.1916 Rumi 3.10.1332 

Gümüşhane sancağına tâbî Eydiliş? Kariyesi’nden Fevzi Beyoğlu Bayram bin İsmail namı kimesne meclis-i 

şer'de Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muhasebeci vekâleti ve beytü'l-mal me’mûru olup zikr-i ati husûsu kıbel-i 

şer’den husûmet-i rey'i olunan muhasebeci vekili tarafından Mürsel muhasebe kalemi kendisinden merkez katibi 

Sabri Efendi ibni Osman Efendi muvâcehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesi kapısı önünde görülerek lede'l-keşf 

ve’l-mana rengi açık doru ve üç ayaklarından sekülü ön ayak sol bacağında dahi iki pamuk miktarında beyaz ve 

on iki başı birer asi erkan ismi tarihten tahminen 8 sene mukaddem 500 kuruş temini metfu mukabelesinde iştirâ’ 

ve ol vechile mezkûr esbimde şerar malım iken bundan tahminen iki ay mukaddem ahval-ı hâzıra dolayısıyla 

müHacerat ederek esna-i ahde işka meşhureden Mecid Efendi namı kimesne mezkûr esbi almadan alarak 

savuşmuş idi. müddei-yi aleyh esbi hükümeti seniyye canibinden alınarak el yevm cihet-i askeriyede mechûl 

bulunduğundan mezkûr esbin celbiyle bi’l-istihkâk hâlâ bana teslim talep ederim dedikde lede's-sual mûmâ-ileyh 

Sabri Efendi dahi cevabı müddei-yi merkûm Bayram bervech-i meşrûh iddiasını külliyen inkâr etmekle 

müddei-yi merkûm Bayramdan bervech-i muharrer istihkâk müddeâsına müteallik bey'ine talep olundukda 

salifü’z-zikr Eydiliş Kariyesi’nden zabıt ceridesinden isimleri muharrer Bekâroğlu Hüseyin bin Mehmed bin 

Yusuf ve kariye-i merkûmdan Temuroğlu Bayram ibni İsmail bin İbrahim namı kimesnelerden ale'linfirâd 

istişhâd olundukları fi'l-hakîka mahkeme-i mezkûre dairesi kapusu önünde muayene eylediğimiz rengi açuk doru 

ve üç ayaklarında sekulu ve ön sol ayağnda dahi iki pamuk miktarında beyaz on iki yaşında bir re'sül erkek esbi iş 

bu müddei-yi merkûm Bayram bundan 8 sene mukaddem benden şerar-ı malı olup eşkiya'i meşhudeden Mecid 

Efendi namı şakî tarafından alındığı ve mezkûr esbi müddei-yi merkûm Bayram malı olunduğu beyân ve bu 

husûsda bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederüz deyü her biri tarafeyn muvacehesinde müttefikü'l-lafz olmağın 

eda ve şehâdeti şer'iyye ettiklerinden sonra şâhidan-ı merkûman usûlü mevzi’asına tatbikan mezkûr Eydiliş? 

Kariyesi meclisi azalarından Şeyhoğlu Ref'et bin Hüseyin ve Şeyhoğlu Tayyar bin Osman namı müzekkillerden 

ol ba varaka-i mestûre ser'an ve ba'de kariye-i merkûmeden Kadıoğlu Hüseyin bin Salih ibni İsmail ve kariye-i 

merkûmdan Abdurrahmanoğlu Hüseyin bin Ali bin Abdurrahman namı kimesnelerden dahi tarafeyn ve 

şâhidlerin hâzır oldukları halde bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye udûl-u makbulü'ş-şehâde oldukları iş’ar ve 

ihbâr olundukdan sonra müddei-yi merkûm Bayram esb-i mezkûru kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini 

ve’l-hasıl bervech-i mülkünden çıkarmadığını mûmâ-ileyh Sabri Efendi hâzır olduğu halde yemin verilmeğin 

mûcibince esb-i mezkûru müddei-yi merkûm Bayram hâlâ teslim-i mûmâ-ileyh Sabri Efendi’ye tenbîh 

olundukda tescîl ve Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-samin aşer min 

zilhüccetü'l-Şerîfe li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 113 Sayfa: 27 Numro: 117 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.12.1334 / Miladi 29.09.1916 Rumi 16.09.1332 

Sarı Mehmedzâde Ömer Efendi’ye eytâm sanduğundan inkiraz etmiş olduğu meblağın münkazî’i‘lâmıdır. 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Ömer Efendi ibni 

Salih Efendi’nin Medine-i mezkûrde eytâm sanduğundan 3 sene müddetle bi-hesâbi’larabî 1334 senesi 

Şevvâlü’l-mükereminin 15inci günü mezkûr eytâm sanduğundan istikrâz etmiş olduğu 500 kuruş re’sü’l-mal ile 

tarih-i mezkûrdan iş bu tarihi i‘lâma değin nemâdan dahi 183 kuruş 20 pare ki ciheteyn-i mezkûreteyden cem'an 

683 kuruş 20 pare mûmâ-ileyh Ömer Efendi’nin sanduk-u mezkûrede deyni olup meblağı mecmuû’mezkûrdan 

re’sü’l-mal olan 500 kuruş tediye etmiş ise de nemâdan olan salifü'l-beyân 183 kuruş 20 parenin dahi müddeti 
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münkazîye olduğu halde el-haletü'l-hezihî medyûnu mûmâ-ileyh Ömer Efendi meblağ-ı mezkûru bir suretle 

tediyeye eylemiş olduğundan ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'ne tevfikân meblağ-ı mezkûr 183 kuruş 20 parenin 

mûmâ-ileyh Ömer Efendi yedine bi’t-tahsîl sanduğu mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hadi min Zilhüccetü’l-Şerîfe li-sene erba’ ve selâsîn ve 

selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 114 Sayfa: 27 Numro: 118 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.12.1334 / Miladi 29.09.1916 Rumi 16.09.1332 

Cecezâde Mehmed Efendi’nin eytâm sanduğundan istikrâz etmiş olduğu meblağın münkazî i‘lâmıdır. Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Cecezâde Mehmed Efendi bin Ömer Efendi’nin 

Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan emlak terhîn iki sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî 1330 senesi 

Zilhiccesinin 19. günü sanduk-u mezkûrdan istikrâz etmiş olduğu 2557 kuruşun re’sü’l-mal ile tarih-i mezkûrda 

iş bu tarihi i‘lâmına kadar Eytâm nizamnamesinden dahi altıyüz altmış kuruş on pareki ciheteyn-i mezkûreteyn 

ye'dinden cem'an 3017 kuruş 10 pare mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’nin sanduk-u mezkûre deyni olup meblağ-ı 

mezkûre 3017 kuruş 10 parenin müddeti münkazîye olmuş iken el-haletü’l-hâzîhi müddei-yi mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendi deyni meblağı mecmû’ mezkûru bir suretle tesfiye-i deyn ile masun olduğu ol babdaki Eytâm 

Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasına tevfîkân meblağ-ı mezbûre 3017 kuruş 10 pare ile tarihi i‘lâmından sonra 

işleyecek nemâsının dahi mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye bi’t-tahsîl sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği 

tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hadi min 

Zilhüccetü’l-Şerîfe li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 115 Sayfa: 27 Numro: 119 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.12.1334 / Miladi 29.09.1916 Rumi 16.09.1332 

Keşişoğlu Tufan’ın eytâm sanduğundan inkiraz etmiş olduğu meblağın münkazî i‘lâmıdır. Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî’ye muzâfe Lice Kariyesi ahâlîsinden Medine-i devleti âliyenin Rum milletinden Keşişoğlu Tufan veledi 

minailin Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan bir sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî 1333 senesi Receb-i 

Şerîfinin 13. günü mezkûr eytâm sanduğundan bir defada istikrâz etmiş olduğu 1718 kuruş 70 pare re’sü’l-mal ile 

tarih-i mezkûrda iş bu tarihi i‘lâma değin. nemâdan dahi 696 kuruş 30 pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 

2045 kuruş 5 pare merkûm Tufan’dan sanduk-u mezkûre deyni olup meblağ-ı mecmû’ mezkûrun müddeti dahi 

münkazî olmuşken el-haletü'l-hezihî gerek medyûn-u merkûm Tufan ve gerekse meblağ-ı mecmû’ edasına 

tarafeynden her biri ahrin zimmetine lazım gelen meblağ-ı kefîlleri bulunan kezâlik Medine-i mezbûre 

mahallâtından Seyrantepe Mahallesi'nden Yasif Ağa veledi Bavli ve mezkûr Lice Kariyesi’nden Poturoğlu 

İstavril veledi Bavli ve Temurcuoğlu İlya veledi Yor namı kimesnelerden her biri meblağ-ı mecmû’ mezkûru bir 

cihetle tediye ve deyn ile masun olduklarından meblağ-ı mecbur-u mezkûr 2045 kuruş 5 parenin ol babdaki 

Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasında tevfîkân medyûn-u merkûm Tufan ile küffela-yı merkûmun 

Yasif ve İstavril ve İlya Ağalardan bi't-tahsîl sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hadi min Zilhüccetü’l-Şerîfe li-sene erba’ ve 

selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 116 Sayfa: 28 Numro: 120 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.12.1334 / Miladi 29.09.1916 Rumi 16.09.1332 

Hafız hocazâde Mehmed bin Efendi’nin eytâm sandığundan istikrâz etmiş olduğu meblağın münkazî i‘lâmıdır. 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Hafız Hocazâde Muhittin Efendi ibni Arif 

Efendi Medine-i mezkûre eytâm sanuğundan bir sene müddetle bi-hesâbi’l-arabi 331 senesi Zilka’de-i Şerîfe’nin 

29. günü istikrâz eylemiş olduğu 890 kuruş re’sü’l-mal ile tarih-i mezkûrden iş bu tarihi i‘lâmına değin dahi 

nemâdan yüz elli bir kuruş otuz pareki ciheteyn-i mezkûrereteynden cem'an bin kırk bir kuruş otuz pare 

mûmâ-ileyh Muhittin Efendi sanduk-u mezkûrede deyni olup meblağ mecmû’ mezkûrun dahi münkazî olmuş 

iken ol malda el-haletü’l-hazîhi gerek medyûnu mûmâ-ileyh Muhittin Efendi ve gerekse meblağ-ı mecmû’ 

mezkûrun edasına tarafeynden her birinin aharının zimmetinde lazım gelen meblağı kefîlleri bulunan kezâlik 

Medine-i mezbûre mahallâtından Biroğul Mahalle ahâlîsinden Çeçenzâde Tahsîn ve Kürtzâde Tahsîn Efendi ve 

Kızılca Mahallesi'nden Hacı Haliloğlu Mehmed Tevfik Efendi namı kimesnelerden her birinin dahi meblağ 

mecmû’ mezkûre bir suretle tediye etmiş olduklarından meblağ-ı mecmû’ mezkûrun kırık bir kuruş otuz parenin 

ol babtaki emvâl ve Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsasında Tevfîkân medyûn mûmâ-ileyh Muhittin 

Efendi ile küfelai mûmâ-ileyhden bi't-tahsîl sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve Medine-i mezbûre 

mahkemesinden i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hadi min Zilhüccetü’l-Şerîfe li-sene erbaa ve selâsîn ve selasei elf. 

 

 Sıra No: 117 Sayfa: 28 Numro: 121 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 
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 Hicri 01.12.1334 / Miladi 29.09.1916 Rumi 16.09.1332 

 Fazlıoğlu Salim zevcesi Havva Hatun’un eytâm sanduğundan istikrâz etmiş olduğu meblağın münkazî i‘lâmıdır. 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Fazlıoğlu mütevaffi Salim zevcesi Havva 

Hatun’un Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan üç sene müddetle baği 1331 senesi Muharremü’l-haramın 25. 

günü sandıkı mezkûrde istikrâz etmiş olduğu 4040 kuruş 20 pare re’sü’l-mal ile tarih-i mezkûrdan iş bu tarihi 

i‘lâma değin nemâdan dahi 1920 kuruş 20 pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 5922 kuruş mezbûr Havva 

Hatun’un sanduk-u mezkûre deyni olup meblağ-ı mecmû’ mezkûrun müddeti münkazî olmuşken 

el-haletü'l-hezihî gerek medyûn-u mezbûre Havva Hatun ve gerekse meblağ-ı mecmû’ mezbûrun edasına 

tarafeynden her biri ahrin zimmetine lazım gelen meblağ-ı kefîl bulunan kezâlik Mahalle-i mezbûre ahâlîsinden 

Fazlıoğlu Osman Ağa bin Abdullah namı kimesneden her biri meblağ-ı mezkûru bir suretle tediye eylemiş 

olduklarından meblağ-ı mecbur-u mezkûrun 5922 kuruşunun ol babdaki Emvâl Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i 

mahsûsasına mütevakıf medyûn-u mezbûre Havva Hatun kefîl-i merkûm Osman Ağa'dan fi’l-hakika sanduk-u 

mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i mezkûr mahkemesinde i‘lâm olundu 

fi'l-yevmi'l-hadi min Zilhüccetü’l-Şerîfe li-sene erba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 118 Sayfa: 28 Numro: 122 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.12.1334 / Miladi 29.09.1916 Rumi 16.09.1332 

 Kürtzâde Tahsin Efendi’nin eytâm sanduğundan istikrâz etmiş olduğu meblağın münkazî i‘lâmıdır. Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî sancağına tabî’Lice Kariyesi ahâlîsinden ve teb'ai Devlet-i Aliyye'nin Rum milletinden sahib-i 

arzuhal Sâferü'l-hayrının 15. günü Erâhî terhîniyle istikrâz eylemiş olduğu 1085 kuruş re’sü’l-mal ile tarih-i 

mezkûrdan iş bu tarihi i'lân deyin nemâdan dahi 626 kuruşun ciheteyn-i mezkûreteynde cem'an 1706 kuruş 20 

pare mûmâ-ileyh Tahsîn Efendi sanduk-u mezkûre deyni olup meblağ-ı mecmû’ mezkûrun müddeti dahi 

münkazî’olmuş iken el-haletü’l-hazihi medyûn-u mûmâ-ileyh Tahsîn Efendi meblağ-ı mecmû’ mezkûru bir 

suretle harîk-i mezkûre tediye ile eylemiş olduğu ol babdaki emvâl ve eytâm nizamnamesinin madde-i 

mahsûsasına Tevfikân meblağ-ı mecmû’ mezkûrun 706 kuruş 20 pare ve tarihil i‘lâmdan sonra işleyecek 

nemâsında dahi mûmâ-ileyh Tahsîn Efendi bi’l-tahsîl sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği tescîl ve Medine-i 

mezkûr mahkemesinde i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hadi’min-zilhüccetü’l-Şerîfe li-sene erba’ ve selâsîn ve selase 

mie ve elf  

 

 Sıra No: 119 Sayfa: 28 Numro: 123 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 27.12.1334 / Miladi 25.10.1916 Rumi 12.10.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî sancağına tabî’Lice Kariyesi ahâlîsinden ve teb'ai Devlet-i Aliyye'nin Rum 

milletinden sahib-i arzuhal Orokiloğlu Todor veled-i Yorga namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde 

ma'kud-ı meclîs-i şer'imizde yine Medine-i mezbûre mahallâtından Kırkgöz Mahallesi ahâlîsinden derûn-u 

arzuhâlde ismi mezkûr Düdükcüoğlu İbrahim Ağa ibni Hüseyin muvâcehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesi 

ittihaz olunan mahallin kapusu önüne getirilerek lede'l-keşf ve'l-muayene rengi boz ve boynunun sağ tarafında 

mecîdiye çarığı mikdarında siyah alameti ve hassasında dahî yumûrta mikdarı sekir olduğu ve omuzunda cidad 

yeri ta'bîr olunur mahallinde yarası olduğu ve 9 yaşında bulunan bir re'isü erkek merkebi tarîhden 7 sene 

mukaddem Pazar meydanında Esküne Kariyesi’nde ismini bilemediğim bir Rum'dan 200 kuruşa iştirâ’ idüb ol 

suretle yedimde malı müştirâm iken 1332 sene-i Rümîsi Hazîranının 3. günü Karahisâr mîrî anbarından Alucra'ya 

götürmek üzere zahîre yüklenerek Avutmuş Mahallesi'nin Karanlık sokak nam mahalde mezkûr merkebi yüküyle 

beraber her nasılsa ğaib iderek o tarîhden beri bulunamamış ancak mezkûr merkebi müddeî-i aleyh mezbûr 

İbrahîm Ağa yedinde bulmamla mezkûr merkebe merkûm İbrahîm Ağa bi-ğayr-i hak vaz'ı-yed ider olmağla sual 

olunub mezkûr merkebden kifayed birle mezkûr merkeb tarafıma hâlâ teslîmini da'va iderim didikde lede's-sual 

merkûm İbrahîm Ağa dahî cevabında muddeaya merkebi tarîhden bir buçuk mah mukaddem sevk-i Sultanîde 

Karahisâr'ın Orta Mahallesi sakinlerinden Salih Efendi kerîmesi Zernube Hanım bint-i Salîh Efendi'den 500 

kuruş semen-i medfu’mukabelesinde iştirâ’ ve teslîm idüb ol vechile tarîh-i mezkûrdan beri yedimde şerar-ı malı 

olduğunu müdafa'en dermeyan itmekle müddeî-i merkûm Todor'dan bervech-i muharrer istihkâk ve müddeâsına 

mutabık beyyine taleb olundukda salifü'z-zikr Lice Kariyesi’nden zabıt cerîdesinde isimleri muharrer 

Demircioğlu İlya veled-i Yor ve Nimuril? veled-i Yani nam kimesneler ale'l-infîrad ve istişhâd olunduklarında 

fi'l-hakîka mahkeme-i mezkûre dairesi kapusu önünde muayene eylediğimiz rengi boz ve boynunun sağ tarafında 

mecîdiye çarığı mikdarında siyah alameti ve hassasında dahî yumûrta mikdarı sekir olduğu ve omuzunda cidat 

yeri ta'bîr olunur mahallinde yarası olduğu ve 9 yaşında bulunan bir re's erkek merkeb 7 seneden beri iş bu 

müddeî-i merkûm Todor'un yedinde şerar-ı malıdır. Biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz. Şahadet dahî ideriz 

deyu her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikkü'l-lafz ve'l-ma'na eda-yı şehâdet-i şer'iyye ittikden sonra 

şâhidan-ı merkûman usûl-u mevzi'asına tatbîken mensûb oldukları salifü’l-beyân mezkûr Lice Kariyesi muhtarı 

Poturoğlu İstavril veled-i Yavli ve ihtiyar meclîsi a'zasından Keşisoğlu Tufan veledi Minayil veledi Tufan nam 
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müzekkîlerden evvelen ba-varaka-i mestûre ser’an ve ba'dehu karye-i mezkûreden Timuroğlu Todor veledi 

Dimitri veledi Yavaş ve Timuroğlu Yani veledi Lefter veledi Yani nam kimesnelerden dahî tarafeyn ve şâhidler 

hâzır oldukları halde bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye makbülü'ş-şehâde oldukları iş'ar ve ihbâr olundukdan 

sonra müddeî-i merkûm Todor merkeb-i mezkûru kimesneye satmadığına ve hibe etmediğine ve'l-hasıl bir vech 

ile mülkiyetinden çıkarmadığına müddeî-i aleyh mezbûr İbrahim Ağa hâzır olduğu halde tahlîf olunmağın 

mûcibince merkeb-i mezkûrdan kifayed birle müddeî-i merkûm Todor'a hâlâ teslîme müddeî-i mezbûr İbrahim 

Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i'lam olundu. Fi'l-yevmi's-sabi’ve'l-'işrîn min 

zi'l-hüccet-i'ş-şerîf li-sene erba’ ve selasîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 120 Sayfa: 28 Numro: 124 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 10.01.1335 / Miladi 06.11.1916 Rumi 24.10.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kırkgöz Mahallesi ahâlîsinden sahib-i arzuhal Düdükçüoğlu İbrahim 

Ağa ibni Hasan namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde makûd Meclis-i Şer’imizde yine Medine-i 

mezbûre mahallâtından Orta Mahallesi sakinlerinden zat-i Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi 

imamı Kösezâde İbrahim Efendi ibni Nuri ve Avutmuş Mahallesi Çavuş Ağa Hasan Ağa ibni İbrahim namı 

kimesnelerin târifleriyle ma’ruf olan müteveffâ Salih Efendi hemşiresi ve Çeçenzâde müttevaffi Hayri Bey’in 

metrûkesi Zernube Hanım ibnete Mehmed muvacehesinde mezbûre Zernube Hatun iş bu tarihten tahminen bir 

buçuk sene mukaddem 500 kuruş semeni medfu’mukabelesini iştirâ’ ve teslim eylediği rengi boz ve burnunun 

sağ tarafında mecidiye çarığı mikdarında siyah alâmeti ve hassasında dahi yumûrta miktarı sekir ve omuzunda 

ceba tabir olunur mahallinde yarası olduğu ve 9 yaşını bulunan bir re's erkek merkebi salifü'l-beyân Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Lice Kariyesi mütemekkinlerinden teba’-yı Devlet-i âliye’nin Rum milleti’nden 

Orakiloğlu Todor'un Yurika müstehâk çıkarak bundan akdem Medine-i mezkûre mahkeme-i şer'iyyesinde 

aleyhime da‘va ve mezkûr merkep kendisinin yedi seneden beri mülkü müştira olduğu merkûm Todorun 

mahkeme-i mezkûrda ale’l-asl isbât ve tahlîf olunarak mezkûr merkebi müddei-yi merkûm Todora mahkemeye 

ma’arifetiyle teslimine na-hak mahkeme-i mezkûreden aleyhime sadr olup ibrâz eylemiş olduğm 

bi-hesâbi’l-arabî 1334 senesi zilhüccetü’l-Şerîfesinin 27. günü tarihiyle mevrûh ve 123 numaralı ve mezkûr 

merkebi teslimi havi tarafıma tebliğ olunan bir kıt'a i‘lâm-ı şer’i mûcibince iş bu hâzıra-yı mezbûre Zernuba 

Hanım mezkûr merkebi semeni olarak i'ta etmiş olduğu meblağ-ı mezkûr 500 kuruş bana iade ve teslimden 

imtina’ider olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr bana hâlâ eda ve teslimi mezbûre Zernube Hanım’a kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede’s-sual mezbûre Zernube Hanım dahi cevabında fi’l-hakika 

mezkûr merkebi tarih-i mezkûrde müddei-yi mezbûr İbrahim Ağa'ya 500 kuruş bey’eylediği ve meblağ-ı 

mezkûru merkûm İbrahim Ağa'dan tamamen aldığı ta’en ve kat'an ikrâr ve i’tirâf etmiş mûcibince müddei-yi 

aleyha mezbûre Zernube Hanım’ın bervech-i muharrer ikrâr ve i’tirâzı yla lazım gelen meblağ-ı müddei-yi 

mezkûr 500 kuruş müddei-yi mezbûr İbrahim Ağa'ya iade ve teslimiyle mezbûre Zernube Hanım ilzâm olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-aşrer min Muharremü’l-haram li-sene hamsin ve selâsîn ve selase 

ve elf 

 

 Sıra No: 121 Sayfa: 29 Numro: 125 Konu: Vekalet  

 Hicri 20.01.1335 / Miladi 16.11.1916 Rumi 3.11.1332 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binâ’en husûs-u atîyü’l-beyân ın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîri üçün savb-ı şer’i 

enverden bil-iltimâs irsâl kılınan mahakeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfü Efendi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Biroğul Mahallesinde vaki Kürtzâde Tahsîn Efendi ibni Arif Efendi’nin menziline varup zil-i 

hüccettde muharrerü’l-esâmi-yi Müslimîn hâzır oldukları halde akd-i meclis-i şer'i âli ittik de mahalle-i mezkûre 

sakinelerinden zat-ı Müselmun-u mezbûrundan târifleriyle ma'rûf olan mûmâ-ileyh Tahsîn Efendi’nin zevce-i 

menkûhesi Penbe Hanım ibnete Abdullah bin Hacı üseyn meclis-i ma'kûdu mezkûre yine Medine-i mezbûre 

mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Şükrü Efendiyi mahzarında tav’en 

takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp benim gerek salif-ül beyân Medine-i Şarkî kayda ve gerek Medine-i 

mezkûreye muzâf Hasanşeyh Kariyesi’nden ve mahalli saireden zümem-i nas'da olan cihetrat ve cihat-ı saire-yi 

şer'iyye ve kanuniyeye mütealik ayan ve gayri ayan kaffe-i hukûkumu va'zi’l-yed olanlardan aidiyetine göre 

mahkeme-i şer'iyye ve nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve sulh ve ceza kısımlarında ve meclis-i idare ve ru'yed ve 

devâir-i sairede talep ve da‘va ahz ve kabz ve makbûzunu bana irsâl ve isale her kim tarafından her ne husûsu olur 

ise olsun aleyhime da‘va vuku'nda yine aidiyetine göre mehâkim-i şer'iyye ve nizâmiyenin aksam-ı mezkûresinin 

ve meclis idare ve devair-i sairede husûmet ve redd cevaba ve iş bu iki cihet hakkında da lede’l-iktizâ sulh ve 

ibraya i’tirâz ve iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîz talep tehlife ve ikame-i şühûda ve dahi hacze ve fekne 

evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla kabûl ve tanzîm ve takdîme ve’l-hasıl istihsâl edecek ilâmat-ı ahkamın icrasına 

talep ve tedkik-i hatl ve talep keşf ve icrasını ve bunlardan başka zevc-i oğlum mezkûr Hasanşeyh Kariyesi 

ahâlîsinden müteveffâ Hacı Muhsîn Ağa'dan benimle verese-i sairesine mevrûs ve müntakil olan bi’l-cümle 
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emlak ve arazileri şeriklerim ile ale’l-usûl taksime ve bade’t-taksim hisse-i meabimi mahallinde bana teslime ve 

bunları mütevakıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl her bir umûrun tesfiyesine tarafımızdan mûmâ-ileyh Tal’at 

Efendi’yi vekâlet-i amme-i sahihe-yi şer’iyyeyle vekil ve naib ve münâb-ı nasb ve tâyin eyledik de mûmâ-ileyh 

dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüd ve iltizâm eyledi dedikde 

mûmâ-ileyh Tal’at Efendi’nin vicehen tahkîk ve şifahen tasdîk eylediği kâtip mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve 

tahrîr ve mean meb'us-u ebna-yı şer'iyle meclîs-i şer'e gelip ale’l-vuku ibra ve takrîr etmeğin ma-vaki bit talep 

ketb olundu fi'l-yevmi'l-aşrin min Muharremü’l-haram li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal 

Biroğul Mahallesi'nden Eyyuboğlu Abdulaziz bin Salih Kürtzâde Tahsîn Efendi 

 

 Sıra No: 122 Sayfa: 29 Numro: 126 Konu: Vekalet  

 Hicri 08.01.1335 / Miladi 04.11.1916 Rumi 22.10.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Hacı Ömer Çiftliği Kariyesi sakinlerinden zat-ı zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan Kömeoğlu kerimesi Sâlise Hatun ibnete Şerîf Ağa ibni 

Abdullah Medine-i mezkûre mahkemesine ma'kûd meclis-i şer’-i şerîfi enverde Medine-i mezkûre 

Mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden zati Müselmun-u mezbûrun târifleriyle ma'rûf olan Cincuroğlu 

kerimesi Şakire Hatun’a ibnete mütevaki Süleyman Ağa ibni Hurşid hâzır olduğu halde yine Medine-i mezkûre 

mahallâtından Bülbül Mahallesinde mûkîm da‘va vekillerinden Kadızâde Ali Surûri Efendi ibni Asım Efendi 

mahzarında bi’l vesiyye takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp gerek kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer’iyyde kaydı 

bulunduğum Cincuroğlu müteveffâ Süleyman Ağa'nın veresesinden sulbi-i kebire oğlu zevcim Cincuroğlu 

Mehmed Ağa'nın ve gerek yine müteveffâ-yı merkûm Süleyman Ağa'nın veresesinde sülbiye-i kebire kızı iş bu 

hâzıre-i mezbûre Şakire Hatun’un salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkîde ve mahalli sairede zümem-i nasda 

olan cihetart ve cihat saireyi şer'iyye ve kanuniyeye mütealik ayan ve gayri ayan kaffe-i hukûklarını va'ziyet 

olanlardan ve aidiyetine göre mehâkim-i şer'iyye ve nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve sulh ve ceza aksamlarında 

talep ve da‘va ahz ve kabz ve bize teslim ve kayyumı bulunduğu zevcim merkûm Mehmed Ağa ve hâzıre-yi 

mezbûre Şakire Hatun’un her kim tarafından her ne husûsa dair olursa olsun aleyhime da‘va vuku'nda yine 

aidiyetine göre mehâkim-i şer'iyye nizamının aksam-ı mezkûresine husûmet ve redd cevaba ve iş bu iki cihet 

hakkında da lede’l-iktizâ i’tirâz ve da‘vaya mahkeme ve istinâf temyîz talep ve tahlîfe ve ikame-i şuhûda vaz’ı 

acz ve feksene ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla tanzîm ve kabûlü takdime ve lehimize istihsâl edecek i‘lâmatı 

ahkamın icrasına talep ve tetdkîk-i hat ve hatime ve talebi ve keşf ve icrasına ve bunların mütevakıf olduğu 

umûrun küllisine ve’l-hasıl her bir umûrlarının tesviyesine tarafımızdan mûmâ-ileyh Ali Surûri Efendi’ye 

vekâlet-i amme-i sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve naib münib-ı nasb ve tâyin eyledik de mûmâ-ileyhden dahi 

vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği eda-yı taahhüd ve iltizâm eyledi dedikte mezbûre 

Sâlise Hatun’un da sadrı olan bi’l-cümle kelimât-ı meşrûhânın hâzıre-yi mezbûre Şakire Hatun ile mûmâ-ileyh 

Surûri Efendi’ye her birinin vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk etmeleri bi’l-vaki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-samin min Muharremü’l-haram li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Kızılca 

Mahallesi'nden Topçuoğlu Hüseyin Ağa ibni Hasan Taş Mahallesi'nden Nalbantoğlu Molla Mustafa ibni Tahîr 

 

 Sıra No: 123 Sayfa: 29 Numro: 127 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 15.01.1335 / Miladi 11.11.1916 Rumi 29.10.1332 

Ayni’l-asl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine 

taht-ı silaha alınarak bundan akdem vefât eden Hüseyin Yusufoğlu Durmuş bin Osman bin Abdullah’ın verâset-i 

zevce-i menkûhe-i metrûkeleri Kezban binti Mehmed ve Türkmen binti Mustafa ile mezbûre Kezbandan 

mütevellidler sülbiye-i sagîre oğulları Osman ve Mehmed ve Yusuf validesi Havva binti Abdurrahman mahzarda 

tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâiz-il şer'iyye 144 sehmden olup sehmi mezkûreden 9'ar sehmden cem'an 

18 sehmi zevce-i mezbûrtan Kezban ve Türkmen’e 24 sehmi ümmü mezbûre Havva’ya ve 34 sehmden cem'an 

102 sehmi dahi bünun-u merkûmun Osman ve Mehmed ve Yusuf’a isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

merkûmun verese-i mezbûrundan başka verâseti ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen 

tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın 

mûcibince verâset-i mezbûrun bervech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-hamis aşer Muharremü’l-haram ve li-sene hamsin ve selâsîn ve selase ve elf 

 

 Sıra No: 124 Sayfa: 29 Numro: 128 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 18.01.1335 / Miladi 14.11.1916 Rumi 1.11.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kütküt ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak 

bundan akdem vefât eden Hacı Bekiroğlu Abdullah bin Osman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Kamile binti Behaeddin ile mezbûre Kamile’den mütevellid sülbiye-i sagîre kızı Pakize ve 

kendisünden mukaddem vefât eden zevce-i Binnaz binti Ahmed’den mütevellidler sülbiye-i sagîre oğulları 
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Osman ve Ahmed ve diğer sülbiye-i sagîre kızı Hatice ve mahzarda tashîh-i mirâsları bi-hükmi’l 

ferâizi’ş-şer'iyye 48 sehmden olup sehmi mezkûrede 6 sihâm zevce-i mezbûre Kamile’ye ve 14'er sehmden 

cem'an 28 cihamı ebnan-i mezbûrtan Osman ve Ahmed’e ve 7’şer sehmden 14 sihâm dahi bintânı mezbûretan 

Pakize ve Hatice’ye isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verese-yi mezbûrundan başka varisi 

ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer 

şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verâset-i mezbûrenin ber'vech-i muharrer verâsetlerine 

hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-samin aşer Muharremü’l-haram ve li-sene hamsin 

ve selâsîn ve selase ve elf 

 

 Sıra No: 125 Sayfa: 29 Numro: 129 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 24.01.1335 / Miladi 20.11.1916 Rumi 7.11.1332 

Ayni’l-asl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Gengene Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine 

taht-ı silaha alınarak bundan akdem vefât eden Molla Yılancıoğlu Osman bin Mehmed bin Abdullah’ın 

verâsetine zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe binti Mehmed ile sülbiye-i sagîre oğulları Hasan ve Mehmed ve 

sülbiye kızları Zeynep ve Fatıma ve Gülsüm ve Hatice ve Emine’ye mahzarda tashîh-i mirâsları bi-hükmi’l 

ferâiz-il şer'iyye 72 sehmden olup sehmi mezkûrdan 9'ar sihâm zevce-i mezbûre Aişe’ye ve 14'er sehmden 

cem'an 28 cihamı ebnan-i mezbûrtan Hüseyin ve Mehmed’e ve 7'şer sehmden cem'an 35 sihâm dahi bintân-ı 

mezbûrat Zeynep ve Fatıma ve Gülsüm ve Hatice ve Emine’ye isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

merkûmun verâset-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen 

tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın 

mûcibince verese-yi mezbûrun ber'vech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-râbi’ve aşrin min Muharremü’l-haram ve li-sene hamsin ve selâsîn ve selase ve elf 

 

 Sıra No: 126 Sayfa: 30 Numro: 130 Konu: Nafaka 

 Hicri 24.01.1335 / Miladi 20.11.1916 Rumi 7.11.1332 

Medeniyi Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi sakinlerinden zat-ı zil-i vesikâda muharrer 

esâmi-yi Müslimin târifleriyle ma'rûf olan Çavuşoğlu kerimesi mezbûr binti Osman Medine-i mezkûr 

mahkemesinde meslicisi şer’i-Şerîfi enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüp yine Mahallesi mezkûre 

ahâlîsinden Kurt Osmanoğlu Zevcim Faik ayn’il-meclis Yusuf bin Halil bundan tahminen iki sene mukkaddem 

yine bilâ nafaka ve’l-ittifakı şer'i hanesinde Tişâr vaydirek Medine-i mezkûr muzâfe Orakil Kariyesi vaki pederi 

müteveffâ Osman’ın hanesinde iskân etmekte olduğumda nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olmamala zevcim 

gâib-i merkûm Yusuf üzerine kıbel-i şer’den karar-ı ma'rûf nafaka karz ve takdir olunması matlûbumdur dedikde 

fi'l-hakika hal-i mezbûr Nuriye’nin bast iylediği l minvâl üzere olduğu nafakaya işda’ile ihtiyaç ile muhtac 

bulunduğu zevc-i mezbur Yusuf ile mezbûre Nuriye'nin asri hallerine nazaran zevce-i gâib-i merkûm Yusuf'un 

mislinden olmak üzere zikr-i atî nafakanın kader-i ma'rûfe ittüğü zil-i hüccette muharreü’l-esâmi-yi Müslimîn 

huzûru Şerîfde ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârların inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olduktan sonra bu 

babta mezbûre Nuriye’ye nehm-i şer’i tahlîf olunmağın mûcibince iş bu tarihi hüccetten itibaren şehrî yetmiş 

kuruş mezbûre Nuriye'nin nafaka ve kisve beha vesair levâzım-ı zarûriyesine sarf ve inde’l-zâhir zevceye ait 

merkûm Yusuf'un malına rücu-u mezbûr Nuriye'ye kıbel-i şer’den ön verilmeğin ma-vaki’bi’t-talep ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’l-rabi’ve’l-aşrin min Muharremü’l-haram li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal 

Mahalle-i mezkûre ihtiyar meclis azasından imamzâde Asım Efendi ibni Ömer Mezkûr Avutmuş Mahallesi 

Muhtarı Hamitoğlu Arga ibni Hüseyin. 

 

 Sıra No: 127 Sayfa: 30 Numro: 131 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.02.1335 / Miladi 02.12.1916 Rumi 19.11.1332 

Medeniyi Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Hasanşeyh Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak bundan akdem vefât eden Zincirkıranoğlu Osman bin Mehmed bin Abdullah verâseti babası mezbûr 

Mehmed ile Validesi Hatice binti Şerîf mazharda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer’iyye üç 

sehmden olup, sehmi mezkûreden iki sehmi ebi mezbûr Mehmed’e ve bir sehmi dahi ümmü mezbûre Hatice’ye 

isâbeti tahakkundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verâseti ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve 

alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharer şâhidlerini şehâdetleri ile şer’an sâbit olmağın 

mûcibince ve mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-sâdîs min Sâferü'l-hayr li-sene hamse ve selâsîn ve selase ve elf 

 

 Sıra No: 128 Sayfa: 30 Numro: 132 Konu: Vekalet  

 Hicri 06.02.1335 / Miladi 02.12.1916 Rumi 19.11.1332 

 Aynü'l-asl Diyarbekir vilayeti merkez mahallâtından camiü'l-sefa Mahallesi ahâlîsinden olup Medine-i 
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Karahisâr-ı Şarkî’ye Balcana menzil konak kumandanı pamukçuzâde mülazim-i evvel Mehmed Salih Efendi ibni 

Elhac Abdulkadir Efendi ibni Elhac Raşid Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde Meclis-i Şer’i Şerîf-i 

lazimü’l-teşrifde tav'en takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp zikr olunan Diyarbekir-i vilayet-i merkezi 

mahallâtından mülkü Ahmed Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden kaim validem Esma Hanım 

ibnete Abdullah’ın verâseti sadrioğlu Ali Rıza ve sadriye-i kızları Şevkiye ve Münire Hanımlar ile validesi Adile 

Hanım münhasır ve ba'de kıbeli’l-aksama binti mezbûre Şevkiye Hatun dahi vefât edip verâseti zevce-i metrûkesi 

bulunduğum cihetle benimle habdesi? mezbûre Adile Hanım li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Ali Rıza ve 

li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Münire Hanım mahzarda olup mevrûsumuz zevcem müteveffâ-yi mezbûr 

Şevkiye Hanım bi'l-cümle emvâli menkûle ve gayri menkûlesi esmanından hissei ersiye-i şer'iyyeme isâbet eden 

mikdar-ı şer’iden müteveffâ-yı mezbûre Şevkiye Hatun hal-i hayatında nezdime terk etmiş olup el-haletü'l-hezihî 

ye'dimde mevcûd olan 1000 kuruş kıymetinde iki adet beşi birlik ile zimmetimde mütekadir ve ma'kûd-u aleyh 

mihr-i müeccel olan 3000 kuruş ki cem'an 4000 kuruşa müteveffâ-yı mezbûre Şevkiye Hanım’ın verâse-i sairesi 

hissesine isâbet eden hissenin emvâl-i metrûkesi esmanından mahsuben icrasıyla müteba’ki esmanından hisse-i 

ersiye-i şer’iyemin tefrik ve taksimiyle ahz ve kabz ve lede’l-iktizâ bana irsâl ve isale ve husûsat-ı mezkûre 

hakkını aleyhimde da‘va vuku'nda aidiyetine göre göre mehâkim-i şer’iyyede ve nizâmiyenin hukûk ve ceze ve 

sulh kısımlarında mahkeme ve mehasıma ve redd cevaba ve ikame-i şehâde ve talep ve tahlîfe ve sulh ve ibraya 

ve inde’l-hace i’tirâz ve istinâfa ve temyîze ve i’tirâzü’l-gayrde ve iade-i mahkemeye ve va'z’-ı hacze ve feke ve 

lehime istihsâl eyleyecek ilamat-ı ahkamın icrasında ve her nev'i evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla i’tâya 

ve’l-hasıl husûs-ı mezkûrun mütevakıf olduğu umûrun küllisine ifaya tarafımdan salifü’z-zikr Diyarbekir vilayeti 

mahallinde telgrafhane kurbunda camiyi kebir Mahallesinde mukîm Tiblis vilayeti sabık ve vergimizi ve safiye 

kabûle muvakıf vekâleti amme-i sahihe-yi şer’iyye ile vekil naib ve münâb ve nasb ve tâyin eyledim dedikde 

ma-vaki’bi’t-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sadi min Sâferü'l-hayr li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf 

Şuhûdü'l-hal Avutmuş Mahallesinde Muavvinoğlu Durmuş Çavuş Müftü Mahallesi'nden Tenkilzâde Lemha? 

Efendi ibni Ömer Fevzi Efendi 

 

 Sıra No: 129 Sayfa: 30 Numro: 133 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 06.02.1335 / Miladi 02.12.1916 Rumi 19.11.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe İsril Kariyesi ahâlîsinden Kalioğlu Şa’bân Ağa bin Ali Medine-i mezkûre 

mahkemesinde ma'kûd meclis-i şer’i şerîfimizde ve Medine-i mezbûre mahallâtından Biroğul Mahallesi 

ahâlîsinden Hacı Alizâde Hamdi Efendi ibni Elhac Ali Efendi muvâcehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesi kapusu 

önüne getirilerek muayene olunan rengi boz siyah mail ağzı ve gözü ve karınının altı beyaz 9 yaşında bir re's dişi 

merkebin bundan tahminen 4 sene mukaddem Hacıköy Kariyesi’nde ve Rum milletinden Cecved bey demekle 

meşhur bir Rum’dan altı buçuk lira-yı Osmanîye ve iki çayrık sim mecidi semeni medfû mukabelesinde iştirâ’ ve 

teslim etmemeyle merkeb-i mezkûr tarihi mezbûr deyni ol vechile ye'dimde malım iken bi-hesâbi’l-rumi 1332 

senesi Ağustos içerisinde mezkûr isril Kariyesi’nde vaki mer'ade remi? olunmakda iken gayıb itmememle 

mezkûr merkebi el-haletü'l-hezihî iş bu hâzır-ı mezbûr Hamdi Efendi yedinde bulmamağla merkûm Hamdi 

Efendi merkebi mezkûre mugayir hak va'ziyed eder olduğundan sual olunur merkeb-i mezkûrdan kifayed bir le 

hâlâ bana teslime mezbûr Hamdi Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede's-sual mezbûr 

Hamdi Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka merkebi mezkûre vaz’ıyedini inkâr edüp lâkin merkeb-i mezkûrun 

bundan cem'an iki mah-ı mukaddem Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Habiboğlu Hasan Ağa'dan 550 kuruş semeni 

makbûz mukabelesinde iştirâ’ ve teslim edip ol vechile merkebi mezkûr tarihi mezbûrdan beri bervech-i 

muharrer yedimde malım olduğundan bi hak vaz’ıyed iderim deyu tarafımdan her biri aharın bir minvâli meşrûh 

da‘valarını külliyen inkâr itmekle müddei-yi merkûm Şa’bân Ağa'dan bervech-i muharrer şirar da‘vasında 

mutabık bey'ine talep olundukda li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i 

Müslimînden ve salifü'l-beyân İsril Kariyesi ahâlîsinden Karihoğlu Hasan ve Mehmed Ağalar ibni Ahmed’den 

her biri ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka erere-i ve müşehâde ile eylediğimiz rengi boz siyah ağzı 

ve gözü ve karınının altı beyaz tahminen 9 yaşını mezkûr bir re’s dişi merkebi bundan 4 sene mukaddem iş bu 

müddei-yi merkûm Şa’bân Ağa mezkûr Hacıköy Kariyesi’nden ve Rum milletinden Cecved? dimekle meşhur bir 

Rumdan iştirâ’ ve teslim edüp ol vechile ye'dinde mülkü iken mezkûr merkebi 332 senesi Ağustos içerisinde 

Medine-i mezkûrede merkûm Şa’bân Ağa gâib etmişti biz bu husûsu bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz 

deyu her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefiku'l-lafz olmağın edayı şehâdet-i şer'iyye ittiklerinden sonra 

şâhidanı merkûman usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları salifü'l-beyân İsril Kariyesi muhtarı Kömeoğlu 

Ahmed bin Hüseyin bin Veli ve ihtiyar meclis azasından Çavuşoğlu Mustafa bin Hüseyin bin Osman ve 

ahâlîsinden sirkecioğlu Hasan bin Hüseyin bin Hasan namı müzekillerden ol ba varakayı mestûre ser'an bâ-dehu 

yine kariye-i mezkûre ahâlîsinden Kömeoğlu Ahmed bin Ömer bin Veli ve Seferoğlu İsmail bin Hasan bin 

Mehmed ve Çakır Alioğlu Mustafa bin Ahmed bin Osman namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitler hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl-u makbulü’ş-şehâde oldukarı iş’ar ve ihbâr olundukdan sonra ma'da 
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müddei-yi merkûm Şa’bân Ağa merkeb-i mezkûru kimesneye satmadığını ve hibe etmediğine ve’l-hasıl 

bervech-i mülkinden çıkarmadığı müddei-yi aleyh mezbûr Hamdi Efendi hâzır olduğu halde tahlîf olunmağın 

mûcibince merkebi mezkûrde kifayet birle müddei-yi merkûm Şa’bân Ağa'ya halen teslime müddei-yi aleyh 

mezbûr Hamdi Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi’l-yevmi’l-sadi min 

Sâferü’l-hayır li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 130 Sayfa: 30 Numro: 134 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.02.1335 / Miladi 09.12.1916 Rumi 26.11.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe kırık nahiyesinde Şenciler Kariyesi ahâlîsinden olup seferberik i'lân 

üzerine taht-ı silaha alınarak bundan akdem vefât eden Karadağoğlu Emir bin Mustafa Ali'nin verâseti babası 

mezbûr Mustafa ile validesi Hanife binti İsmail mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi şer'iyye 3 

sehmden olup sehmi mezkûreden 2 sehmi eba mezbûr Mustafa’ya ve bir sehmi dahi ümmi mezbûre Hanifeye 

isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-i merkûmun verâseti-i mezbûrundan başka varisi ve terekesine 

müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrun bervech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu 

tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis aşer Sâferü'l-hayr li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 131 Sayfa: 30 Numro: 135 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 15.02.1335 / Miladi 11.12.1916 Rumi 28.11.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezkûre muzâfe Tamzara kariye-yi 

sakinelerinden zâtı mezkûr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Etmekcioğlu Ahmed Ağa ibni Ali Osman ve Hacı 

Kâsımoğlu Abdi Efendi ibni İsmail t’arifleriyle ma'rûf olan Zehra binti Firuz muvâcehesinde salifü'l-beyân 

Tamzara Kariyesi ahâlîsinden olup sagîri seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bi-hesâbi’l-rumi 1331 

senesi Şubat’ı içerisinde Borullu ile Köse’nin arasında eceli mev’udi ile vefât eden iş bu hazıra-yı mezbûre 

Zehra’nın? zevci Kürtünlüoğlu Yusuf bin Mehmed hayatında cihet-i karzından 50 kuruş alacak hakkım olup 

meblağ-ı mezbûr kıbel-i ahzdan ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât etmekle mütevaki müteveffâ-yı merkûmun 

terekesine zevcesi mezbûr Zehra bi’l-verâse vaz’iyed eder ider olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 50 kuruşu 

zevci müteveffâ-yı merkûm Yusuf’un tereke-i vakiyesinden hâlâ bana eda ve teslim etmeyüp mezbûre Zehra’ya 

kıbel-i şer’den tenbîh olunmak Yusuf’un hayatında ciheteyn-i mezbûrudan müddei-yi merkûm Hasan Ağa'ya ol 

mikdar kuruş zimmetinde deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edip ancak zevc-i mezbûr maada bervech-i 

muharrer vefâtı müdeasını inkâr ettikde müddei-yi merkûm Hasan Ağada müddei-yi aleyha mezbûre Zehra’nın 

zevc-i merkûm Yusuf’un bir minvâli meşrûhâ vefâtı müddeâsını muvafık beyine talep olundukda her biri 

li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği salifü’z-zikr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup balada müddei-yi 

aleyha mezbûre Zehra’nın zatını arifan olan Etmekcioğlu mezbûr Ahmed Ağa ibni Ali Osman ve Hacı 

Kâsımoğlu mezbûr Abdullah Efendi ibni Süleyman namı kimesnelerden her biri ale’t-tarîki’ş-şehâde istişhâd 

olunduklarında fi'l-hakîka mezkûr Tamzara Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak zat-i alemi şer’ile ma’lûm mahzarda mezbûre Zehranın zevci Kürtünlüoğlu Yusuf bin Mehmed namı 

kimesne bi-hesâbi’l-rumi 1331 senesi Şubat’ı içerisinde Borullu ile Köse’nin arasında ecel-i mevu’di ile vefât 

eylediği biz cenazesini hâzır olduğumuz halde gasl ve mekâbir-i Müslimîne defin olundu biz bu husûsa bu vech 

üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz diye her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz ve’l mana edayı şehâdeti 

şer'iyye ettiklerinden sonra şâhidan-ı mezbûran usül mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları malü’l-zikr Avutmuş 

Mahallesi muhtarı Bahaeddinoğlu Alaeddin Ağa ibni şeyh Habib bin Hasan ve ihtiyarı meclis azasından 

Hancıoğlu Süleyman Ağa ibni Hasan bin Abdurrahman ve Çalapğlu Mehmed Derviş Ağa ibni Halil bin Abdullah 

namı müzekkillerden ol ba varaka-yı mestûre ser'an ve bade yine Mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Arzumanoğlu 

İbrahim Ağa ibni Hasan bin İbrahim ve Çalapoğlu Halil Efendi ibni Derviş bin Halil namı kimesnelerden 

tarafeyni şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl-u makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr 

olmağın mûcibince merkûm Yusuf’un bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve 

i’tirâfıyla lazım gelen müddei-yi mezkûr ile 50 kuruş vazi’yed olduğu zevci mütevaffi-yi merkûm Yusuf’un 

terekesinde olmak üzere merkûm Hasan Ağa'ya hâlâ eda ve teslimi mûmâ-ileyh mezbûre Zehra’ya ilzâm 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hamis aşer Sâferü'l-hayr li-sene hamse ve selâsîn ve 

selase mie ve elfmatlûbumdur dedikde lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûre Zehra .. mezbur  

 

 Sıra No: 132 Sayfa: 31 Numro: 136 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 22.02.1335 / Miladi 18.12.1916 Rumi 5.12.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Alişar Kariyesi ahâlîsinden olup serferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak bundan akdem Kayseri hastahanesinde vefât iden Mustafaoğlu Mustafa bin Ahmed Efendi ibni Mustafa 
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Efendi’nin vereseti üç sehmden olup babası mezbûr Ahmed Efendi mahzarda olup bundan başka verâset ve 

terekesine müstehikk-i âharı olmağı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer 

şâhidlerin şehâdetleriyle şer’an sâbit olmağın mûcibince mezbûr Ahmed Efendi’nin berverch-i muharrer 

verâsetine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. Fi'l-yevmi's-sâni min-şehri Sâferü'l-hayr li-sene hamse ve 

selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 133 Sayfa: 31 Numro: 137 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 13.03.1335 / Miladi 07.01.1917 Rumi 25.12.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Medine-i mezkûre mahkemesinde mak’ud meclîs-i şer'imizde mahalle-i mezkûre sakinlerinden mezkûr Avutmuş 

Mahallesi muhtarı Bahaettinoğlu Aleaddin Ağa ibni Habib ahâlîsinden Çalaboğlu Halil Efendi ibni Derviş 

târifleriyle mua’refe olan Zernube Hatun ibnete Mes’ud muvâcehesinde mahalle-i mezkûre ahâlîsinden olup 

seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak dokuzuncu kolorduya sevk olunurken esna-yı rahde keyifsizlenerek 

bir kıt’a iriltmek? etmeksizin bi-hesâbı Rumî 330 senesi Kanun-u Evveli’nin içerisinde Bayburt'da vefât eden iş 

bu hâzırân-ı mezbûrandan Zernube Hanım’ın zevci Amanosoğlu Receb bin Mehmed’in hayatında cihet-i karzdan 

elli kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûr kıbel-i ahzde ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât etmekle 

müteveffâ-yı merkûmun terekesine zevcesi mûmâ-ileyh a Zernuye Hatun bi’l-verâseti ve hakkında vaz’iyed eder 

olmağla sual olup meblağ-ı mezkûr elli kuruş ve vaz’iyed olduğu zevce-i müteveffâ-yı merkûm Receb’in tereke-i 

vafiyesi itmanında hâlâ bana eda ve teslim mezbûr Zernu’ye Hanım’ın kıbel-i şer’den tenbîh olunmak 

matlûbumdur dediklerinde lede’s-sual müddei-yi aleyha mezbûre Zernube Hatun dahi cevabında fi'l-hakîka 

zevce-i merkûm Receb’in hüccet-i mezkûreden müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'ya ol miktar kuruş deyni olduğu 

tav’en ikrâr ve itraf edüp ancak zevce-i mezbûrenin vefâtı müdeasını inkâr ettikte müddei-yi merkûm Hasan 

Ağa'dan müddei-yi aleyhi mezbûre Zernuba Hatun’un zevce-i merkûm Receb’in bervech-i muharrer vefât 

ettiğine mutabık beyyine taleb olundukta li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'iye ifade eylediği her bir udûl-u ricâl-i 

Müslimînden mezkûr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup salifü'l-beyân mezbûre Zernuye Hatun’un zatını 

arifan olan mezbûran Bahaettin Ağa muhtarı mezbûr Alaeddin Ağa ibni Hasib ve Çalaboğlu mezbûr Halil Efendi 

ibni Derviş namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olunduklarına fi'l-hakîka mezkûr Avutmuş 

Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınan zat-ı ilm-i şer’le ma’lûmumuz olan iş bu 

mezbûre Zernuba Hatun’un zevce-i Amanosoğlu Receb bin Mehmed namı kimesne dokuzuncu kol orduya sevk 

olunurken esnayı rah’de keyifsizlenerek bir kıtaya alınmak etmeksizini Bayburd’a bi’hesâbil-rumi 330 senesi 

Kanun-u evveli içerisinde vefât eyledi biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri 

tarafeyn muvâcehesinde mantıkü’l lafz ve’l-mana eda-yı şehâdet-i şer'iyye ettiklerine şâhidani mezbûrun usûlu 

mevzi’asını tatbiken mensûb oldukları salifü'l-beyân Avutmuş Mahallesi camii Şerîf hattatı Hafız Arif Efendi 

ibni Durmuş bin Salih ve ihtiyar meclis azasından hancıoğlu Süleyman ibni Hasan bin Abdurrahman ve kara 

Ahmedoğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed bin Abdullah mezbûrandan ol ba varaka-yı mestûre sırren ve alenen 

mezkûr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Hacı Kâsım Ağa Süleyman Ağa ibni Hasan bin Kâsım ve Dehancı?oğlu 

Şerîf Ağa ibni Süleyman bin Hasan namı kimesnelerden müterefak ve şahitler hâzır oldukları halde alenen 

lede’t-tezkiye udûl-ü kabûlü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince merkûm Receb’in bervech-i 

muharer vefât eylediği bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazıma gelen meblağı müddei-yi mezkûre 

elli kuruş vaz’ıyed olduğu zevc-i müteveffâ-yı merkûm Receb’in terekesinden olmak üzere müddei-yi merkûm 

Hasan Ağa'ya hâlâ eda ve teslime müddei-yi aleyhi mezbûre zernube Hatun’a iltizâm olmağın tescîl ve 

bi’l-iltimâs olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis aşrin şehri Rebiül evveli li-sene hamise selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 134 Sayfa: 31 Numro: 138 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 25.02.1335 / Miladi 21.12.1916 Rumi 8.12.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe İsvale Kariyesi mütemekkimlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin Rum 

milletinden Şiranlıoğlu Bavli veledi Suh? namı kimesne Medine-i mezbûra mahkemesinde makûd Meclis-i şer’i 

şerîf-imizde yine Medine-i mezkûreye muzâf Ozanlı Kariyesi ahâlîsinden Muy?oğlu Mustafa Ağa ibni Muy bin 

Kadir namı kimesne tarafından husûs-u atiü’l-beyân da vekili müseccel şer’i Medine-i mezbûre mahallâtından 

Bülbül Mahallesinde mukîm da‘va vekillerinden Kadızâde Ali Surûri Efendi ibni Asım Efendi muvâcehesinde 

mahkeme-i şer'iyye dairesi önüne getirilerek muayene olunan rengi kırmızı mail siyah ağzı ve sağ böğrü beyaz 

tam 4 yaşında bir re's kancık merkeb nitacen ye'dimde malım iken iş bu tarihten tahminen 3 ma'da mukaddem 

mezkûr İsvale kariyeinde gayip edip el-haletü'l-hezihî müvekkil-i mezbûr Mustafa Ağa'nın yedinde bulmamla 

merkebi mezkûre mezbûr Mustafa Ağa bi gayri hak vaziyet ve müdehale eder olmağla sual olunup merkeb-i 

mezkûrden kefayet birle halan bana teslim müvekkil-i merkûm Mustafa Ağa'ya izâfetle vekil-i mûmâ-ileyh Ali 

Surûri Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede's-sual vekil-i mûmâ-ileyh Ali Surûri 

Efendi dahi cevabında tarafı şer’den muayene olunan mezkûr merkeb Ozanlı Kariyesi ahâlîsinden Haşimoğlu 
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Yusuf bin Haşim yedinde kendi merkebinden doğma nitacen malı olduğu halde mezkûr merkebi iş bu tarihten iki 

buçuk sene mukaddem iki buçuk lirayı Osmani semeni makbûz medfu’mukabilinde müvekkilim merkûm 

Mustafa Ağa bat’an ve sahîhân Bey ve teslim ve müvekillim dahi ol vechile iştirâ’ ve teslim ederek mezkûr 

merkeb ol tarihden beri müvekkilim yedinde ol vechile malı olunmağla müvekkilim merkûm Mustafa Ağa 

vaziyet etmekte olduğundan merkeb-i mezkûr bir minvâli meşru fi’l-asl müvekkilemin bayzın nitacen malı 

olduğuna ve el-yevm müvekkilim mezbûr vaz’yed? bulunduğuna mebni babda merkebin beynesi şer’an raci 

olmağla bi’l-vekâle irad eylediğim defa meşrûhu âli vechi şer’i isbâta hâzır-ım binaen aleyh maada merkûm 

Bavli’muarefesnin mütaala merkeb-i mezkûr hakkında müdahale etmemesinin müddei-yi merkûm ve merkûm 

Bavli’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın bi’l-vekale talep ederim deyu müddefaeten da‘vayi tarafeynden her 

biri aharın bir minvâli meşrûh netac da‘valarını inkâr etmek ile merkebi mezkûr Bavli mezkûr kendi merkebinin 

Doğma nitacen malı olduğu mezkûr merkebi müvekkil-i mezbûrem Mustafa Ağa merkûm boskudan bervech-i 

muharrer iştirâ’ eylediğine vekil mûmâ-ileyh Surûri Efendi'den beyyine talep olundukda li’-iceli’ş-şehâde 

meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri udûl-ü ahrarı ricâl-i Müslimînden mezkûr ozanlı Kariyesi ahâlîsinden 

muyoğlu Hasan Ağa ibni Süleyman ve Muyoğlu Yusuf’un Ağa ibni Ahmed namı kimesnelerden her biri 

ale’l-infirâd istişhâd oldukları fi'l-hakîka müddei-yi aleyh zikr olunan Ozanlı Kariyesi ahâlîsinden Muyoğlu 

Mustafa Ağa ibni Musa’nın yedinde olup iş bu meclîs-i şer'de erae ve tâyin eylediğimiz rengi kırmızı mavi siyah 

ağzı ve sağ böğru beyaz 4 yaşında bir re'si Kancık merkeb fi'l-asıl karıye-i mezkûr ahâlîsindne gâib ayni’l-meclisi 

Haşimoğlu Yusuf bin Hâlid yedinde kendi merkebine doğma netâcen malı olduğu halde mezkûr merkebi iş bu 

tarihten iki buçuk sene mukaddem 2,5 lirayı Osmanı semeni makbûz ve medfu’mukabilinde müddei-yi aleyh 

müvekil-i merkûm Mustafa Ağayı bat'en ve sahihen bey’ ve teslimi ve müvekkili merkûmu Mustafa Ağa dahi 

iştirâ’ ve teslim iderek mezkûr merkeb ol tarihten beri müvekkili merkûm Mustafa Ağa'nın yedinde ol vechile 

malıdır biz bu husûsu bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyni muvâcehesinde 

müttefikü’l-lafz ve’l-mana eda ve şehâdeti şer'iyye ettiklerinden sonra şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına 

tatbikan mensup oldukları mezkûr Ozanlı Kariyesi imamı Deliceoğlu Molla Mustafa bin Mehmed bin Mustafa 

muhtarı Abuşoğlu Abuş Ağa ibni Haşim namı müzekkillerden ol ba-varaka-yı mestûre ser'an bade müzekkiyan-ı 

mezbûr Molla Mustafa ve abuş Ağa ile yine kariye-i mezkûre ahâlîsinden Ali Hocaoğlu İbrahim Ağa ibni Ali bin 

Hasan namı kimesnelerden tarafan ve şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udu-ü ve 

makbulu’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr oldukdan sonra müvekkili mûmâ-ileyh i merkûm Mustafa Ağa hâzır-ı 

şeri bi’l-celb merkebi mezkûru kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bir vecihle mülküyetinden 

çıkarmadığını müddei-yi merkûm Bavli hâzır olduğu halde tehlif olunmağın mûcibince müddei-yi merkûm Bavli 

da‘va-yı mezkûresiyle müddei-yi alieyh mezbûr Mustafa Ağayı bu vechi şeri muarazadan menfi’ne ve zîr 

müfredi ati mesârif-i mahakeme ile i‘lâmı icraatı olan 59 kuruş 10 parenin müdei-yi merkûm Bavli’den tahsîliyle 

merkûm Mustafa Ağa'ya i’tasına Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde beyyine olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-işrin min Sâferü'l-hayr li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf ilamı 

harcı 6 10, Suret 20, Mesture Tebliğ İcraatı 16, i‘lâm ve suret ve beliğ i‘lm-muhaberlerine ifa olunan pul esmanı 

7, Merkebi Mezkurun 5 günlük alaf ve yemi 10 toplam 59,10 

 

 Sıra No: 135 Sayfa: 32 Numro: 139 Konu: Vekalet  

 Hicri 19.03.1335 / Miladi 13.01.1917 Rumi 31.12.1333 

Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Karaşenşe Kariyesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Kâsım bin Arif bin Hasan namı 

kimesnelerden kariye-i mezkûre ahâlîsinden lam er karşındaş Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni Mustafa mazharında 

tav’en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp Esnî sadri kebirioğlu olduğum cihetle benimle diğer sadri kebir 

oğulları Hasan ve Mehmed ve sadri kebire kızları Zeynep Veli landeğilne sene mukaddem vefât eden diğer 

medeniye sadrioğlu Abdülaziz bin Abdülkadir mahzarda olduğu halde bundan akdem vefât eden validemiz arife 

Hatun ibnete şeyh Ömer’in hayatında tahtı mülk ve tasarrufunda mal ve mülkü olup vefâtıyla verese-i saireyi 

merkûmesine mevrûs ve müntakil olan yine Medine-i mezkûrede muzâfe Kuzluca Kariyesi’ne vaki mahallince 

inde’l-ahali ve’l-ceyran ma’lûmu’l-hudûd Kaytançıkılı ve Kızılca ve harîk üstü ve darı tarlası deyninde ma'rûf 4 

kıt’a tarla ve mülkü velilik kavağı dimekle meşhur bir kıt’a mülk bahce ile etrafı silsile-i tarîk ve bir tarafı 

kedicioğlu oğlu kerimesi Gülfidar Hatun hanesiyle etrafı selasesi tarîk ile mahdûd bir bab mülk sahanhane ve bir 

kıt’a harmandan her birine olan hisse-i şaiyamı kezâlik Medine-i mezbûrey muzâfe Müyekkil Kariyesi’nde 

mukîm Habibzâde Hasan Ağa ibni Habib namı kimesnenin malından ve yedinde bundan akdem haz ve kabz ve 

kendi umûrumu kabz ve istihlâk eyediğim 1500 kuruş semeni mukabelesinde salifü’z-zikr emlak ve araziyi 

mezbûr Hasan Ağa'ya bir bat’en ve kıta’en Bey ve füru ve takviz ve teslime ve vuku Bey ve ferağı mezkûrları 

me’mûru mahsûsa huzûrunda i’tası takrîr ve bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisinden (kelime 

izletü’l-emânet vekil) mazmunu vechile tarafımdan karındaşım mezbûr Hasan Ağa vekâleti sahihe-i şer'iyye ile 

vekil ve naib münib-i nasb ve tâyin eyledik de merkûm Hasan Ağa dahi vekâleti mezbûreye kabûl ve hizmet-i 

lazımasına kemâ yen baği eda-yı taahhüd ve iltizâm etmeğim ma-vâki’bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-tasi aşer 
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min şehri Rebiü’l-evveli li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Avutmuş Mahallesi'nden 

Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim Müftü Mahallesi'nden Naim Yaldızzâde Rıza Efendi ibni Hasan Efendi  

 

 Sıra No: 136 Sayfa: 32 Numro: 140 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 21.03.1335 / Miladi 15.01.1917 Rumi 2.01.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Kınık ba'la Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak bundan akdem vefât eden imamoğlu Halil bin Hasan bin Halil’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Adile binti Ali ile sülbiye-i sagîre oğulları Mehmed ve Durmuş mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l 

ferâizi’ş-şer'iyye 16 sehmden olup sehmi mezkûrdan 2 sehmi zevce-i mezbûre Adileye 2 şer sehmden cem’an 14 

sehmi ibni mezbûran Mehmed ve Durmuşa isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-i merkûmun verese-i 

mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt 

ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-i mezburandan 

ber'vech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu tescîl ve i’lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hadi ve’l-aşrin min şehri 

Rebiü’l-evveli li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 137 Sayfa: 32 Numro: 141 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 27.04.1335 / Miladi 20.02.1917 Rumi 7.02.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Medine-i mezkûre mahkemesinde makûd Meclis-i Şer’imizde Medine-i mezbûreye muzâfe Müyekkel Kariyesi 

sakinlerinden zat-i yine Medine-i mezkûre mahallâtından Kırkgöz Mahallesi ahâlîsinden Gülmezoğlu Mehmed 

Ağa ibni Ahmed ve mezbûra muzâfe Buldurçiftliği Kariyesi ahâlîsinden Abdullahoğlu Mehmed Ali Ağa ibni 

Salih namı kimesneler târifleriyle muarif olan Hatice Hanım ibnete Halil muvacesehinde salifü’z-zikr Müyekkel 

Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik ibtidâlarında asker edilerek Medine-i mezkûre jandarmalığında müstakdem 

iken o esnada Medine-i mezbûreden vaki harbe sevk edilen seyyar jandarma taburuyla birlikte giderek hizmet-i 

askeriyesini ifa etmekte iken bi-hesâbi rûmî 1330 senesi şehrî Şubat içerisünde Erzurum vilayetine muzâfe 

Medirge? Kariyesi’nde tifus hastanesinde vefât eden iş bu hâzıre-yi mezbûre Hatice Hatun’un zevci boz 

Mehmedoğlu Hâlid bin Mehmed bin Abdullah’ın hayatında cihet-i karzdan zimmetinde 50 kuruş hakkım olup 

mebla-ğı mezkûru kıbel-i ahzdan ve’l-istifâ’bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-yı merkûmun 

terekesine zevcesi iş bu hâzıra-i mezbûre Hatice Hatun bi’l-verese-i vaz’iyed eder olmağla sual olunup meblağ-ı 

mezkûr 50 kuruş vaz’iyed olduğu zevc-i müteveffâ-yı merkûm Halid’in tereke-i vefıyesinden? halan bana eda ve 

teslimi mezbûre Hatice Hatun kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikde lede's-sual müddei-yi 

aleyh-i mezbûr Hatice Hatun dahi cevabında fi'l-hakîka zevc-i merkûm Halid’in ciheteyn-i mezkûrdan müddei-yi 

mezbûr Hasan Ağa ol mikdar kuruş deyni olduğunu tav'en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak zevc-i merkûm Halid’in bir 

minvâl-i muharre vefât müddeâsını inkâr ettikte müddei-yi aleyhima mezbûre Hatice Hatun’un zevc-i merkûm 

Halid’in bervech-i muharrer vefât eylediğini müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'nın bey'ine talep olundukda meclis-i 

şerde ikame eylediği her biri udûl-u ahrar-ı rical-i Müslimînden olup ba'lada müddei-yi aleyh mezbûre Hatice 

Hatun’un zatını arifan olan mezkûr beldü çiftliği Kariyesi ahâlîsinden Abdullahoğlu mezbûr Mehmed Ali Ağa 

ibni Salih ve zikr olunan Kırgöz Mahallesi ahâlîsinden gülmezoğlu mezbûr Mehmed Ağa ibni Ahmed namı 

kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olduklarından fi'l-hakîka salifü’z-zikr Müyekkel Kariyesi 

ahâlîsinden olup seferberlik ibtidâlarında asker idilerek Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye jandarma giderek hizmet-i 

askeriyesini ifa etmekde iken bi-hesâbi’l-rûmî 1330 senesi şehrî Şubatı içerisinde Erzurum vilayetine muzâfe 

merkez Kariyesi’nde zat-ı ilm-i şer ile ma’lûmumuz olan iş bu hâzıra-ı mezbûre Hatice Hatun’un zevc-i mezbur 

Hâlid bin Mehmed bin Abdullah Tifus hastalığından vefât eyledi biz cenazesinde dahi hâzır olduğumuz halde 

gasl ve mekabir-i Müslimîne defn olundu biz bu husûsa bu vech üzerine şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinden sonra şâhidan-ı mezbûran 

mevzi’asında tatbikan mensûb oldukları mezkûr beldü çiftlik Kariyesi muhtarı Bezastan?oğlu Haşim Ağa ibni 

İsmail bin Hacı Ali ve ihtiyar meclis a’zasından Keşcioğlu? Abdülkadir Ağa ibni İbrahim bin Abdullah’ın ve zikr 

olunan Kırgöz Mahallesi muhtarı Kadıoğlu Mehmed Efendi bin Durmuş ve ihtiyar meclis azasından burbacıoğlu 

İzzet Ağa bin Hasan bin Abdullah namı müzekkillerin ol ba-varaka-yı mestûre ser'an ve bade mezkûr beldü 

çiftlik Kariyesi ahâlîsinden Bezistanoğlu Sinan Ağa ibni Hacı Ali bin Abdullah ve Kırgöz Mahallesi ahâlîsinden 

Kıraçoğlu feyzi Ağa ibni Hasan bin Hüseyin namı kimesnelerden mütteffikan ve şahitler hâzır oldukları halde 

dahi alenen lede’t-tezkiye udûl-u ve makbulü’ş-şehâde oldukları iş’arve ihbâr olmağın mûcibince müteveffâ-yı 

merkûm Halid’in bervech-i muharrer vefât eylediği bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen 

meblağı müddei-yi mezkûr 50 kuruş vaziyed olduğu zevci müteveffâ-yı merkûm Halid’in tereke vafiyesinden 

olmak üzere müddei-yi mezbûr Hasan Ağa hâlâ eda ve teslimle müddei-yi aleyh mezbûra Hatice Hatun’a i’lzâm 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sabi ve’l-aşer min şehri Rebiü’l-âhir li-sene hamsin ve 

selâsîn ve selese ve elf 
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 Sıra No: 138 Sayfa: 32 Numro: 142 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 01.05.1335 / Miladi 23.02.1917 Rumi 10.02.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Ağca 

İmamoğlu İbrahim bin Hüseyin bin Abdullah cenûbu mutabık ile mecnûn sulbi-i kebire oğlu Hüseyin’in hali 

efakid ve sahvine ve sülbiye-i sagîre kızı Fatıma yumağın vakti rüşd ve sidârına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarına kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer’yede vasî nasb ve tâyin olunan li-ebeveyn er karındaşları Mahalle-i 

mezkûre ahâlîsinden ağca imamoğlu Şerîf bin merkûm İbrahim 310 tevellüd olmağla silk-i askerini sevk ve ithal 

edildiği mecnûn-u merkûm ile sagîre-i mezbûrenin diğer bir vasî’ye ihtiyacları derkar bulunduğu emânet ile 

ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u ve vesâyet uhdesinde gelmeğe muktedir idüğü zîl-i hüccette 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârları Mahalle-i mezkûre ihtiyar 

heyeti tarafından vürûd iden bir kıt’a memhur ilmuhaber müsteba’n olan mezbûran Hüseyin ve Fatıma yumağın 

validelerine mahalle-i mezkûre sakinlerinden Henuloğlu kerime Behiyye Hatun ibni müteveffâ Ömer mecnûn-u 

merkûm Hüseyin’in hali ikâmet ve sahvine ve sagîre-i mezbûre Fatım’a yumağın vakti rüşd ve sidârına kadar 

mallarını hıfz ve tesfiye-i umûrlarına vasî asker merkûmu Şerîf’in yerine kıbel-i şer’den vasî’nasb ve tâyin 

olmağın ol dahi bervech-i muharrer vesâyet-i mezkûre-i kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği eda-yı 

taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-bi’l gurrei min Cem’aziye’l-evveli li-sene 

hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Mahalle-i mezkûre ihtiyar meclis azasından Dizdarzâde 

Hasan Efendi ibni Hurşîd Mezkûr Taş Mahallesi imamı Sekucuzâde Rahman Efendi ibni Hacı Derviş 

 

 Sıra No: 139 Sayfa: 32 Numro: 143 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 29.05.1334 / Miladi 03.04.1916 Rumi 21.03.1332 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Alişar Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Aynacıoğlu 

Şükrü Ağa ibni Ömer bin İsmail ile sülbiye-i sagîre oğulları Şükrü ve Kemalettin’den her birinin vakt-i rüşd-ü 

sidârlarına kader emvâline hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tayini lazım ve mühim 

olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûr-u vesâyet uhdesinde gelmeğe mukdedir 

idüğü zîl-i hüccette muharrerü'l-esâmi-yi Müslimînin huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlarla 

inde’l-şer'i’l-enverde zâhir ve nemâyân olan sagîran-ı mezbûranın min kıbeli’l-eb cedele kariye-i mezkûre 

sakinlerinden mua’refetü’z-zat sezanoğlu kerimesi Zeliha Hatun ibnete Süleyman sagîran-ı mezbûran Şükrü ve 

Kemalettin’in her birinin vakt-i rüşd ve sidârlarına değin emvâllerini hıfz ve tesfiye-ı umûrlarına kıbel-i şer’den 

vasî nasb ve tâyin oldukda ol dahi bervech-i muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ 

yen baği edayı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi’t-talep ketb olundu Fi’l-yevmi’l-tasi ve’l-aşrin min 

Cem’aziye’l-evveli li-sene erba’ ve selâsîn ve selase ve elf Şuhûdü'l-hal kariye-i mezkûre ihtiyar meclis 

azasından Kürt Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Osman mezkûr Alişar Kariyesi imamı Ahmed Efendi ibni Ali Efendi  

 

 Sıra No: 140 Sayfa: 32 Numro: 144 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 14.05.1335 / Miladi 08.03.1917 Rumi 23.02.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclis-i şeri Şerîfimizde Medine-i mezbûre Mahallâtından Kavaklar 

Mahallesi sakinlerinden zat-ı yine Medine-i mezbûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden 

Nalbantzâdeoğlu Ali Ağa ibni Mustafa ve Zezeoğlu Yusuf Ağa ibni Mehmed namı kimesnelerin ta’rifleriyle 

ma'rûf Dilber Hatun ibnete Hasan muvâcehesinde salifü'l-beyân Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik 

i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bi-hesâbi’l rûmî 1330 senesi Kanun-u sâni içerisine Erzincan Münzel 

hastanesinde tifus hastalığından vefât eden iş bu hâzıra-yı mezbûre Dilber Hatun’un zevci Hamdioğlu Hüseyin s.. 

Mehmed bin İbrahim hayatında hüccet-i karzdan zimmetinde 50 kuruş alacak hakkım olup meblağ-ı mezbûr 

kıbel-i ahzdan ve’l-istifâyı bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-yı merkûmun zevce-i mezbûru Dilber 

Hatun bi’l-verese ve imtina’ider olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 50 kuruşun vaziyed olduğu zevciı 

müteveffâ-yı merkûm Hüseyin mevlüd’ün tereke-i vaziyesinden hâlâ bana eda ve teslime mezbûre Dilber Hatun 

kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde müddei-yi aleyha mezbûre Dilber Hatun dahi cevabında 

fi'l-hakîka zevc-i merkûm Hüseyin mevlüdün terekesinde vaz’iyed olduğu ve zevce-yi merkûm Hüseyin 

mevlüdün mezbûr Hasan Ağa ciheti mezbûrun ol mikdar kuruş deyni bulunduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak 

zevc-i merkûm Hüseyin mevlüdün bervech-i muharrer vefâtı müdeasını inkâr etmekle müddei-yi mezbûr Hasan 

Ağa'nın müddei-yi aleyh mezbûre Dilber Hatun’un zevc-i merkûm Hüseyin Mevlüd’ün bir minval-i meşrûh vefât 

eylediğine mutabık beyine talep olundukda li-eceli’ş-şehâde meclis-i şer-de ikame eylediği her biri ahrarı ricâl-i 

Müslimîn olup müddei-yi aleyhi mezbûr Dilber Hatun’un zatını arifan olan mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden 

Nalbant zâde mezbûr Ali Ağa ibni Mustafa ve Zezeoğlu merkûm Yusuf Ağa ibni Muhammed namı 

kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka salifü'l-beyân Kavaklar Mahallesi 
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ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak iş bu Haziran-ı mezbûre Dilber Hatun’un 

zevce-Hamidoğlu Hüseyin mevlüd bin Mehmed bin İbrahim bi-hesâbi’l-rûmî 1330 senesi kanun-u sâni 

içerisinde Erzincan menzil hastanesinde tifus hastalığından vefât eylediği biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde 

gasl ve mekabir-i Müslimîne zemin olundu biz bu husûsu bu vech üzerine şâhidiz şehâdet dahi ederüz deyü her 

biri tarafeyni muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olunmağın eda ve şehâdeti şer'iyye eyledikleri şâhidan-ı mezbûran 

usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları marü’z-zikr Müftü Mahallesi imamı Hacı Ali Efendizâde 

Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi bin Hacı Ali ve ihtiyarı meclis azasından Hindioğlu Ahmed Ağa ibni 

İbrahim bin Abdullah namı müzekkillerden ol ba-varaka-yı mestûre ser’an ve bade Kavaklar Mahallesi 

ahâlîsinden imamzâde Asım Efendi ibni Hacı Ömer bin Hacı Abdullah ve nakır?oğlu Hüseyin Ağa ibni Şa’bân 

bin Abdullah namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl-ü 

makbulü’ş-şahede oldukları iş'ar ve ihbâr olunmağın mûcibince merkûm Hüseyin mevlüdün bervech-i muharrer 

vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûr 50 

kuruşun zevci müteveffâ-yı merkûm Hüseyin mevlüdün tereke-i vafiyesinden? olmak üzere müddei-yi mezbûr 

Hasan Ağa'ya hali eda ve teslimine müddei-yi aleyh mezbûre Dilber Hatun ilzâm olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu, fi'l-yevmi'l-rabi aşer min Cem’aziye’l-evveli li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 141 Sayfa: 33 Numro: 145 Konu: Vekalet  

 Hicri 17.05.1335 / Miladi 11.03.1917 Rumi 26.02.1333 

 Fi'l-asıl Manisa sancağı mahallâtından Alaybey Mahallesi ahâlîsinden olup zat-ı zîl-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn târifleriyle muaref olan onuncu alay ve otuzuncu kafkas taburunun birinci bölüğü 

3. takım Çavuşlarından ve Yenişehir muhacirlerinden Mehmed Efendi ibni Ramazan Efendi ibni Abdullah 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesine makûd meclis-i şer’i şerîf-i enverde tav'en takrîr-i kelâm ve ifade-i 

merâm edüp zikrolunan Alaybey Mahallesi kaziye caddesinde vaki şerfan Kahya gelini Fatıma Hatun hane 

garben müdderis Mehmed Efendi hanesi şimâlen Kahyaların Mehmed hanesi cenûben tarîk-i a’m ile mahdûd iki 

numaralı bir bab mülk hanede olan nafaka-i hisse-i şayi’amı mahallinde semenî misliyle talebine bey ve tevfiz ve 

teslime temnin-i ahz ve kabz ve me’zûniyet virecek mahalli hurufa ve vuku’bey-i mezkûr mahallinde me’mûru 

mahsûsa huzûrunda i’ta-i takrîrde icab eden evrakı kendi mührü imzasıyla kabûl ve tanzîm ve takrîr ve bunun 

mütevakıf olduğu umûrun küllisine tarafımdan salifü'l-beyân Alaybey Mahallesi ahâlîsinden ve Yenişehir 

muhacirlerinden li-ebeveyn er karşındaşı Hâlid Efendi ibni mezbûr Ramazan Efendi’ye kabûlü mevkûfe vekâleti 

mutlaka-yı sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve nasb ve münib tâyin eyledim dedikde ma-vaki bi't-talep ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’l-samin aşer min şehr-i Cem’aziye’l-evvel li-sene hamsin ve selâsîn ve selase i ve elf Şuhûdü'l-hal 

sancak-ı mezkûreye tâbî Niş Kazası ahâlîsinden Arab Hasan Efendioğlu Esad Ağa bin Hasan Mezkûr Manise 

sancağı Mahallâtından Serâbat Mahallesi'nden Tabakoğlu Hüsnü Çavuş bin Hasan 

 

 Sıra No: 142 Sayfa: 33 Numro: 146 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 13.05.1335 / Miladi 07.03.1917 Rumi 22.02.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Alişak Kariyesi sakinlerinden zati kariye-i mezkûre imamı Tombuloğlu 

Ahmed Efendi ibni Ali ve yine kariye-i mezkûre ihtiyar meclis azasından Kındazoğlu Haşim Ağa ibni İbrahim 

ta’rifleriyle ma'rûf Zilnihaye Hatun ibnete Süleyman yine Medine-i mezbûre mahkemesinde makûd Meclis-i 

Şer’i şerîfimizde kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan 

Ağa ibni İbrahim muvâcehesinde salifü’l-bey’an Alişar Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Aynacıoğlu Şükrü Ağa ibni Ömer bin İsmail’in verâseti validesinden olduğum cihetle benimle babası Ömer ve 

zevce-i menkuhe-i metrûkeleri Tutî Hatun ibnete Ahmed ve Havva Hatun ibnete Abdullah ve mezbûr Tutî 

Hatun'dan mütevellid sülbiye-i sağire oğlu Şükrü ve mezbûre Havva Hatun'dan mütevellid diğer sülbiye-i sağire 

oğlu İhsan ve müteveffâ-yı merkûm Şükrü Ağa’dan mukaddem vefât eden zevcesi Selime Hatun binti 

İbrahim’den mütevellid diğer sülbiye-i sagîra oğulları mahzarda ve bade kıbelü’l-aksama merkûm Ömer dahi 

vefât edip verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi bulunduğum cihetle kezâlik benimle sulbi-i kebire oğlu İsmail 

ve sülbiye-i kebire kızı Behiye mahzarda olup bizden gayri verâset ve terekesine müstehâk ahârı olmayıp ol 

vechile tashîh-i mes’ele mirâsımız bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer'iyye 144 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 20 sehmi 

bana ve 9 sehmden cem'an 18 sehmi zevce-i mezbûran Tûtî ve Havva Hatunlara ve 26'şar sehmden cem'an 52 

sehmi sagîri mezbûrana ve 14 sehmi merkûm İsmail’e ve 7 sehmi dahi mezbûre Behiye’ye isâbet-i lede’ş-şer'il 

enverde zâhir ve nemâyan olmağla mevrûsumuz müteveffâ ol merkûm Hüseyin Ağa'nın hayatında iş bu hâzır-ı 

mezbûr Hasan Ağa zimmetinde cihet-i karzdan 288 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn Hasan 

Ağa'dan kıbel-i ahzden vefât etmekle meblağ-ı mezkûru benimle verese-i saireyi merkûmesine mevrûs olup 

meblağ-ı mezkûr 288 kuruşun benim hisse-i erisiye-i şer’iyyeme isâbet eden 54 kuruş ile ma-hüccet-i şer'iyye 

vas'i ve mensûbları olduğum sagîran-ı mezbûran Şükrü ve Kemal’in dahi hisse-i ersiyei şer’iyyeleri olan 104 

kuruşun cem'an 158 kuruşu bana eda ve tesliminden imtina’eder olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 158 
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kuruşun hâlâ bana eda ve teslime müddei-yi aleyh mezbûr Hasan Ağa kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın 

bi’l-verâse ve bi’l-vesâye matlûbumdur dedikde lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûr Hasan Ağa dahi cevabında 

fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Şükrü Ağa ciheteyn-i mezkûrdan zimmetinde ol mikdar kuruş deynim olduğunu 

tav'en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak müddei-yi asil ve vasî’-i mezbûre Zeliha Hatun’un minvâli meşrûhâ vesâyet 

müddeâsına inkâr etmekle müddei-yi mezbûr Zeliha Hatun'dan bervech-i muharrer verâseti müddeâsına mutabık 

bey'ine bi't-talep olundukda li-iceli’ş-şer meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri udûl-ü ahrar rical-i Müslimînden ve 

salifü’z-zikr Alişar Kariyesi ahâlîsinden Sezanoğlu Osman Ağa ibni İsmail ve Aynacıoğlu Bekir Ağa bin İsmail 

namı kimesnelerden her birinin münferiden istişhâd olduklarına fi'l-hakîka mezkûr Alişar Kariyesi ahâlîsinden 

iken bundan akdem vefât eden Aynacıoğlu Şükrü Ağa ibni Ömer bin İsmail’in verese-i validei zat-ı ilmi şer'i ile 

ma’lûmumuz olan iş bu müddei-yi mezbûr Zeliha Hatun ibnete Süleymen ile zevce-i menkûhe-i metrûkeleri Tûtî 

Hatun ibnete Ahmed ve Havva Hatun ibnete Abdullah ve mezbûre Tûtî Hatun’dan mütevellid sülbiye-i sağire 

oğlu Şükrü ve mezbûre Havva Hatun'dan mütevvellid diğer sülbiye-i sağire oğlu Osman müteveffâ-yı merkûm 

Şükrü Ağa'dan mukaddem vefât eden zevcesi Selime binti İbrahim’den diğer sülbiye-i sağire oğlu ve ba-dehu 

kıbeli'l-aksama ibni merkûm Ömer dahi vefât idüp vereseme zevce-i menkûhe-i metrûkei müddei-yi mezbûre 

Zeliha Hatun ile sulbi-i kebire oğlu İsmail ve sülbiye-i kebire kızı Behiyye mahzarda olup bunlardan başka 

verâset ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı ma’lûmuz değildir. Biz bu husûsda bu vech üzere şâhidiz şehâdet 

dahi ederiz deyü her biri tarafeyn mevacehesinde müttefikü'l-lafz ve’l-mana eda-yı şehâdet-i şer'iyye ettiklerinde 

şâhidan-ı mezbûranı usûl mevzuasına tatbikan mensûb oldukları mevsûku’l-beyân Alişar Kariyesi imamı 

Tombuloğlu Ahmed Efendi ibni Ali ibni Ahmed ve ihtiyar meclis azasından Kindazoğlu Haşim Ağa ibni İbrahim 

bin Ömer namı müzekkillerden ol-ba varaka-yı mestûre ser'an ba'de mezkûr Alişar Kariyesi ahâlîsinden 

Davulcuoğlu Şakir Efendi ibni Ali bin Hasan ve Koç Osmanoğlu Hasan Ağa ibni Osman bin Osman namı 

kimesnelerden mütevakıf ve şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl-u makbulü’ş-şehâde 

oldukları iş'ar ihbâr olunmağın mûcibince müddei-yi asıl ve vasî-i mezbûre Zeliha Hatun’un bervech-i muharrer 

verâsetine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûre 158 kuruşu 

müddei-yi asıl ve vasî'-i mezbûre Zeliha Hatun hâlâ eda ve teslime müddei-yi aleyh merkûm Hasan Ağa imza 

oldukdan sonra verese-i mezbûrundan müteveffâ-yı sâni mezbûr Ömer’in sulbi-i kebire oğlu merkûm İsmail ile 

sülbiye-i kebire kızı zati zil-i hüccete muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn târifleriyle mezbûr Behiye’den her biri 

meclis-i şeri Şerîfi enverde müddei-yi asil ve vazi mezbûre silnihaye Hatun mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i 

kelâm ve ifade-i meram edüp müteveffâ-yı evvel merkûm Şükrü Ağa'nın kerimesi Giresun Ziraat bankasında 

bulunan kaffe istihkâkından ber muceb-i münasebe-i şer'iyye bizim hisse-i ersiye-i şer'iyyemiz banka-yı 

mezkûrdan ahz ve kabz ve bize irsâl ve isale ve inde’l-icab ayn olduğumuz mahkemede devâir-i saire de talep ve 

da‘vaya ve husûsu mezkûre hakkında aleyhimize da‘va vuku'nu neye ait olduğu mahkemede devâir-i sairede 

husûmet ve red cevaba ve iş bu iki cihet hakkında da lede’l-iktizâ ayne’l-asıl iade-i mahkeme ve istinâf ve temyîz 

ve talep ve ikame-i şuhûda ve vaz-ı hacze ve fekne ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla kabûl ve takdîme ve 

lehimize istihsâl edecek i‘lâmatı ahkamın icrasına talebe tetkik havi hitâma ve’l-hasıl bunların mütevakıf olduğu 

umûrun küllisine ifaya ve bu babda kimesneye bervech-i muharrer tevkîl ve izle me’zûn olmak üzere tarafımdan 

Zeliha Hatun vekâleti amme-i sahihe-yi şer’iyye ile vekil ve naib ve nasb ve tâyin eyledik dediklerinde mezbûre 

Zeliha Hatun vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını edayı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki 

bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis aşer Cem’aziye’l-evvel li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf 

Şuhûdü'l-hal Medine-i mezkûrede Tekinoğlu Yorika veledi Krekim Seyrantepe Mahallesi'nden Eminoğlu Fethi 

Ağa veledi Hıristifâr Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi Bülbül 

Mahallesinde mukîm Kadızâde Ali Surûri Efendi ibni Asım Efendi. 

 

 Sıra No: 143 Sayfa: 33 Numro: 147 Konu: Nafaka 

 Hicri 13.05.1335 / Miladi 07.03.1917 Rumi 22.02.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden zat-i mahalle-i mezkûre imamı Sekücüzâde 

Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş Efendi ve Muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed târifleriyle ma'rûf 

hemvâloğlu kerimesi bahar Hatun ibnete Ömer meclis-i şer’i şerîf-i enverde bi’l-muvâcehe takrîr-i kelâm ve 

ifade-i merâm edüp kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer'iyye ve vasî'i mensûbları olduğum yine mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Ağca İmamoğlu İbrahim Ağa ibni Hüseyin bin Abdullah’ın cinubu? 

mutabık ile mecunun sulbi-i kebire oğlu Hasan ve sülbiye-i sagîre kızı .. her biri nafakaya işda’ihtiyaç ile muhtac 

olmağları babaları müteveffâ-yı merkûm İbrahim Ağa'dan mevrûs mallarından olmak üzera mecnûn-u merkûm 

Hasan ve sagîr-i mezbûre Fatıma Yumakdan her biri içün kıbel-i şer’den karar-ı ma'rûf nafaka-yı karzdan ve 

takrîr olunmak bi’l-muhavacehe matlûbumdur dedikde fi'l-hakîka hali vasî'i mezbûre Behiyye Hatun'dan bast 

eylediği minvâl üzere olduğu ve zikr-i ati meblağ kadar ma'rûf idüğü zîl-i hüccette muharreru’l-esâmi-yi 

Müslimîn huzûru şer’de ale’tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlarıyla şer’an zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince 

mecnûn-u merkûm Hüseyin ile sagîre-i mezbûre Kâsım yumakdan her biri içün babaları müteveffâ-yı merkûmun 
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mevrûs mallarından olmak üzere iş bu tarihi vesikâdan itibaren şehrî 90 kuruş nafaka ve kisve-i baha ve saireyi 

levâzım-ı zaruriyelerine harc ve surufu ve lede’l-hâce istîdâ’neye ve inde’l-zafir mezbûran Hüseyin ve Fatıma 

yumakın mallarına bervech-i vasî'i mezbûre bahar Hatun kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vakî bi’t-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis aşer min Cem’aziye’l-evveli li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal 

mahalle-i mezkûre Muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed Mezkûr Taş Mahallesi İmamı Sekücüzâde 

Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş Efendi 

 

 Sıra No: 144 Sayfa: 34 Numro: 148 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.05.1335 / Miladi 19.03.1917 Rumi 6.03.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe biladis? Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem mülk-i askeriyeye 

dehaletle 29. alayın 1. taburu 1. bölüğünde müstakdem olduğu halde vefât eden Fevzioğlu Süleyman bin Salih 

ibni Ahmed’in vereseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Havva binti Ömer ile sülbiye-i sağire oğlu Mehmed 

mahzarda tashîh-i mes’ele mirâslarına bi-hükmi’l ferâizi’ş-şer'iyye 8 sehmden olup sihâm-ı mezkûrden bir sehmi 

zevce-i mezbûre Havva’ya ve 7 sehmi dahi ibni mezbûr Mehmed’e isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı 

merkûmun verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen 

tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın 

mûcibince verese-i mezbûrun bervech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşrin min Cem’aziye’l-evvel li-sene hamsin ve selâsîn ve selase ve elf  

 

 Sıra No: 145 Sayfa: 34 Numro: 149 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.05.1334 / Miladi 30.03.1916 Rumi 17.03.1332 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Alişar Kariyesi ahâlîsinden olup bundan akdem mülkü askeriyeye dehaletle 

ikinci kol ordunun onbeşinci alayı birinci taburunun birinci bölüğünde müstakdem olduğu halde vefât iden 

Sezanoğlu Ruşen bin Hüseyin bin Süleymanın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Esma binti Halil ile babası 

mezbûr Hüseyin ve validesi Fatıma binti Hüseyin mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l 

ferâizü'ş-şer'iyye 4 sehmden olup sehmi mezkûrun bir sehmi zevce-i mezbûre Esma’ya ve iki sehmi ebi merkûm 

Hüseyin’e ve bir sehmi dahi ümmü mezbûre Fatıma’ya isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mezbûrun 

verese-i mezbûrundan başka verâsetine müstehikk-i âharı olmadığı terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren 

ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdetleri ile sâbit olmağın 

mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetlerin hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-aşrin min Cem’aziye’l-evvel li-sene hamsin ve selâsîn ve selase ve elf 

 

 Sıra No: 146 Sayfa: 34 Numro: 150 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 24.05.1335 / Miladi 18.03.1917 Rumi 5.03.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Sinanoğlu Yusuf Ağa ibni İbrahim namı 

kimesne Medine-i mezkûre Mahallesi'nden makûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre mal muhasebecisi 

Hüseyin ve beytü’l-mal emini olup zikr olunan husûsta husûmeti kıbel-i şer’de re’is olunan muhasebeci vekili 

Emin Efendi tarafından mersili merkez kaza katibi Cider Efendi muvâcehesinde meclîs-i şer'iye dairesi kapusu 

önüne getirilerek muayene olunan rengi siyah ve alnı beyaz dört yaşında bir re’sül kancık esteri bi-hesâbi’l-rûmî 

332 senesi içerüsünde yine Medine-i mezkûreye muzâfe BayHasan Kariyesi ahâlîsinden Kömeoğlu Durmuş 

Ağa'dan on bir adet lira-yı Osmani semeni medfu’-u merkûmun mukabelesinde iştirâ’ ve teslimi kabûl edip iştirâ’ 

tarihi mezbûr… . ve yedimde şer’an malım iken iş bu tarihi i‘lâmdan yirmi gün mukaddem mezkûr iştirâ’ ile 

Medine-i mezbûreye erzak getürmek üzere Giresun kazasına gitmüş idim kaza-yı mezbûrdan mezkûr estere erzak 

yükleyerek Kulakkaba namı mahalle kadar getürmek üzere Kadıoğlu Feyzullah Ağa'ya emânet ve teslüm edüp 

mahalli mezkûrde ve vuku’bulan şedidli fırtınada gâib idüp asker kulları tarafından elde edilerek letka olmak 

üzere canibi hükemete teslim edilmiş olduğundan mezkûr esteri bi’l-vicâhe muharrer olmağla mezkûr estere 

muahsebeci vekili müvekkin mûmâ-ileyh Emin Efendi li-gayri hak müddei-yi hale ider olmağla sual olunup 

ester-i mezkûrun kifayed birle hâlâ bana teslimi vekil-i muhasebe vekil mûmâ-ileyh azakıtle mûmâ-ileyh izakla 

vekil ve mûmâ-ileyh Haydar Efendi kıbel-i şer’den beyyine olmak matlûbumdur dedikte lede’s-sual vekil-i 

mûmâ-ileyh Haydar Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka letaka? olmak üzere mezkûr estere mevekkil muhasebevi 

vekil mûmâ-ileyh i bila-mana vasîyye eylediği ikrâr edüp ancak müddei-i merkûm Yusuf Ağa'nın bervech-i 

muharrer şer’i mani bi’l-vekale inkâr ettikte müddei-yi mezbûr Yusuf Ağa'dan bir minvâli meşrûhâ şer’an malı 

olduğu ma’dasına mutabık beyyine talep olundukta meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri udûl-ü ahrarı ricâl-i 

Müslimînden ve salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Hacı 

Asım Efendizâde imam Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi Taş Mahallesi ahâlîsinden Suvakçıoğlu Receb 

Ağa ibni Arif namı kimesnelerden her biri aynü’l-infirâd iştihat olunduklarında fi'l-hakîka reyü’l-müşahede 

eylediğimiz yine siyah ve alnı beyaz dört yaşında ve bunanı mezkûr esteri iş bu müddei-yi mezbûr Yusuf’un 



179 
 

 
 

bi-hesâbi’l-rûmî 332 senesi Temmuzu içerisünde salifü'l-beyân beyi Hasan Kariyesi ahâlîsinden kumaoğlu 

Durmuş Ağa'dan on bir adet lirayi Osmani semeni makbûzu mukabelesinde iştirâ’ eylediği ve mezkûr ester tarihi 

mezbûrdan berü müddei-yi merkûmun bervech-i muharrer malıdır biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet 

dahi iderüz deyi her biri Durmuş muvâcehesinde müttefikü'l-lafz ve’l-mana eda ve şehâdeti şer'iyye iddiklerinde 

şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Müftü Mahallesi muhtarı hanpaoğlu 

Ahmed Efendi ibni Mehmed bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Hindoğlu Ahmed Ağaoğlu ibni İbrahim 

bin Abdurrahman ve zikr olunan Taş Mahallesi imamı Sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Hacı kaysi Efendi ibni 

Hacı Ahmed ve muhtarı olmayanoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin Halil ve ihtiyar meclis azasından Dizdaroğlu 

Hasan Efendi ibni Abdullah bin Abdurrahman namı müzekkillerin ol-ba varakai mestûre saire ve bade kezâlik 

Medine-i mezbûre mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Harinpazâde Ahmed Efendi ile Elhac Mehmed 

Ali bin Mehmed ve Hacı Mustafa Efendioğlu Abdülaziz Ağa bin Mustafa namı kimesnelerden tarîk-i ve 

şehâdetleri hâzır olduktarı halde alenen lede’t-tezkiye udûl-ü makbulü’ş-şehâde oldukları ve ihbâr olunduktan 

sonra müddei-yi mezbûr sefa Ağa Ester-i mezkûru kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bir 

vechile memleketinden çıkarmadığına vekili mûmâ-ileyh Haydar Efendi hâzır olduğu halde tehlif olunmağın 

mûcibince Ester-i mezkûreden kifayed birle müddei-yi mezbûr Sefa Ağa'ya hale teslime müvekkil-i muhasebeci 

vekili mûmâ-ileyh Emin Efendi isâbetle vekili mûmâ-ileyh Haydar Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olundukta tescîl 

ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-rabi ve’l-aşrin min Cem’aziye’l-evveli li-sene hamsin ve selâsîn ve 

selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 147 Sayfa: 34 Numro: 151 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 11.06.1335 / Miladi 04.04.1917 Rumi 22.03.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa ibni İbrahim 

Medine-i mezkûre mahkemesine mâkûd meclîs-i şer’i şerîfimizde Medine-i mezbûr mahallâtından Müftü 

Mahallesi sakinlerinden zati mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Ömer ve Kâsım Efendi ibni 

Salih Efendi marif Havva Hanım ibnete Hacı Ali Efendi muvâcehesinde salifü'l-beyân Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Medine-i mezkûre bidayet mahkemesi müfidi iken seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak 

Sarıkamış muharebesinde sol kolundan almış olduğu yaranın tesiratına olarak olarak memleketinde bulunan 

Karahisâr-ı Şarkî’ye gelür iken esna-yı rahde Medine-i mezkûre muzâfe Alucra Kazası karasınden zincar 

Kariyesi’nde bi-hesâbı Rumî 1330 senesi kanuni saninin 30. günü şehidân vefât eden işbu hâzıre-yi mezbûre 

Havva Hatun’un sadrı kebirioğlu Sarı Mehmedzâde Adil Efendi ibni Salih Efendi ibni Hacı Ömer’in hayatında 

cihet-i karzdan zimmetinde 40 kuruş alacak hakkım olup meblağı-mezkûrun kıbel-i ahz ve’l-istifâ bervech-i 

muharrer vefât etmekle terekesine validesi mezbûr Havva Hanım bi’l-verâsei vesikâ ileyt ider olmağla sual 

olunup meblağ-ı mezkûr 40 kuruşa vaziyetle olduğuoğlu müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Adil Efendi’nin terekeyi 

dahiyesi esmanından halen bana eda ve teslime mezbûr Havva Hanım kıbel-i şer’den tembih olunmak 

matlûbumdur dedikte lede’s-sual müddei-yi aleyhi mezbûre Havva Hanım dahi cevabında fi'l-hakikaoğlu 

mûma-ileyh Adil Efendi’nin mezbûr Hasan Ağa'ya cihet-i mezkûrdan ol miktar kuruş deyni bulunduğunu tav’en 

ikrâr ve i’tirâf edüp ancak oğlu mûma-ileyh Adil Efendi’nin bervech-i muharer vefât müddeâsını inkâr etmekle 

müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'nın müddei-yi aleyh mezbûr Havva Hatun’unoğlu mûmâ-ileyh Adil Efendi’nin bir 

minvâli meşrûhâ vefât eylediğine mutabık beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'ri ikame ile yine 

herbiri ahrarı rical-i Müslimînden olup müddei-yi aleyh mezbûre Havva Hatun’un zatını arifan olan salifü’z-zikr 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde mûma-ileyh Ömer ve Kâsım Efendiler ibni Salih Efendi ile 

mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Keçecizâde? Mehmed Efendi ibni Ömer Efendi namı kimesnelerden 

herbirinin takrîren istişhâd olundukta fi'l-hakika zikr olunan Müftü Mahallesi ahâlîsinden ve Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî bidayet mahkemesi mukidi iken seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınan işbu hâzıra-yi 

mezbûre Havva Hanım’ın sadrı keBiroğul Sarı Mehmedzâde Adil Efendi ibni Salih Efendi ibni Hacı Ömer 

Sarıkamış muhaberesinde sol kolundan almış olduğu yaradan müteessiran hasta olarak memleketine bulunan 

Karahisâr-ı Şarkî’ye gelürken esnayı rahde salifü'l-beyân Alucra Kazası karasından Zincar kaliyesinden şehidân 

vefât eylediği cenazesinde hâzır olduğumuz halde mekâbiri Müslimîne defn olduğu biz bu husûsu bu vech üzere 

şâhidiz şehâdet dahi iderüz deyi herbiri tarafeyni muvâcehesinde müttefiku’l-laf ve’l-mana olmağın ber nehc? 

Şer’eda-yı şehâdeti şer'iyye ittiklerinde şâhidan-ı mûmâ-ileyh im usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları 

marü’z-zikr Müftü Mahallesi imamı Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi ibni Hacı Ali 

Efendi ve muhtarı Harinpaoğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed namı müzekkilerin ol ba-varaka-yı mestûre ser'an ve 

bade mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni Sâdık Efendi ibni 

Abdurrahman ve Hacı Ali Efendizâde Hacı Ali Efendi ibni Ahmed Efendi ibni Hacı Ali namı kimesnelerinden 

tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen ve lede’t-tezkiye udûl-ü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve 

ihbâr olunmağın mûcibince mûma-ileyh Adil Efendi’nin Bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm 

salifü’z-zikr ikrâr ve .. lazım gelen meblağı mûmâ-ileyh mezkûr 40 kuruştanoğlu müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Adil 
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Efendi’ye terekeyi vaz’iyesi esmanından olmak üzere müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'ya halen eda ve teslimiyle 

müddei-yi aleyh mezbûre Havva Hanım’a ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hadi 

aşer min Cemaziyelahir li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

  

Sıra No: 148 Sayfa: 34 Numro: 152 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.06.1335 / Miladi 18.04.1917 Rumi 5.04.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı 

silaha alınarak bundan akdem vefât eden Abanosoğlu Receb bin müteveffâ Mehmed bin Abdullah’ın verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zernube Hatun ibnete Mevlüd ile el yevm silah altında bulunan sulbi-i kebire oğlu 

Mahmûd ve sulbiye-i sagîre kızları Fatıma ve Nadire ve Havva’ya mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l ferâiz-il şer'iyye 8 sehmden olup sehmi mezkûreden bir sehmi zevce-i mezkûre zernube Hatun’a ve 

ikişer sehmden cem'an 4 sehmi dahi ebnânı mezbûran Mehmed ve Mahmûd’a ve bir sehmden cem'an 3 sihâm 

dahi bintânı mezbûrtan Fatıma ve Nadire ve Havva’ya isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun 

verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra 

kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-yi 

mezbûrun ber'vech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu tescîl ve i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-işrin min 

Cem’aziye’l-ahire li-sene hamsin ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 149 Sayfa: 34 Numro: 153 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 04.07.1335 / Miladi 26.04.1917 Rumi 13.04.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Şeyhli Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak bundan akdem vefât eden Müşiroğlu Hasan bin Osman bin İbrahim’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Nazife binti Mehmed ile validesi Kezban binti Hasan ve li-ebeveyn er karındaşı olup el yevm silah 

altında müstakdem Şükrü ve li-ebeveyn kız karındaşları Şerîfe ve Zeynep ve Meryem mahzarda tashîh-i mes’ele 

mirâsları bi-hükmi’l ferâizi'ş-şer'iyye 55 sehmden olup zihamı mezkûreden 15 sehmi zevce-i mezbûre Nazife'ye 

ve 10 sehmi ümmü mezbûre Kezbana ve 4 sehmi dahi merkûm Şükrü'ye ve yedişer sehmden cem'ân 21 sehmi 

mezbûrat-ı Şerîfe ve Zeynep ve Meryem'e isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verese-i 

mezbûrundan başka verâseti ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt 

ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-yi mezbûrun 

bervech-i muharrer verâsetleri hükm olunduğu tescîl i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-râbi’min şehril Recebü'l-ferd 

li-sene hamsin ve süliseyn ve selase ve elif 

 

 Sıra No: 150 Sayfa: 35 Numro: 154 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 04.07.1335 / Miladi 26.04.1917 Rumi 13.04.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Karagöz Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak bundan akdem vefât eden Ömeroğlu Osman bin Ömer bin Hasan’ın verâseti içün li-ebeveyn er karındaşı 

Mehmed ibni mezbur Ömer’e mahzarda olup müteveffâ-yıi merkûmun mezbûr Mehmed’den başka verâseti 

terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer 

şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese ve mezbûr Mehmed’in bervech-i muharrer 

verâsetine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-rabi min şehri Rebiü’l-âhir li-sene hamse ve selâsîn 

ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 151 Sayfa: 35 Numro: 155 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 02.07.1335 / Miladi 24.04.1917 Rumi 11.04.1333 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûsu el beyân ın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve tashîh-i içün savb-ı şer’i 

enverde me’zûn ve irsâl kılınan mahkeme Başkâtibi Ömer Lütfü Efendi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Müftü Mahallesinde vaki Kemdaoğlu Kâsım Ağa'nın müşâr-ı ileyh ve’l-ceryan ikâmet eyledüğü 

hanesine varup akd-i meclîs-i şer'i âli ettiklerinde Medine-i mezbûre mahallâtından Nurşin Mahallesi 

sakinlerinden zâtı yine Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılıca Mahallesinde mukîm Dizdaroğlu Hacı 

Mehmed mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Abdülkerim Efendizâde Arif Efendi ibni Haşim târifiyle ma’ruf 

kemdaoğlu kerimesi Faika Hatun ile hıyn-i meclisi mezkûrde Medine-i mezbûre mahallâtından Avutmuş 

Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan bin İbrahim muvâcehesinde salifü’z’zikr Nurşin Mahallesi'nden iken 

bundan akdem vefât eden Kemdaoğlu Hacı Hasan Ağa ibni Ali mezbûr Hüseyin bin Hacı Ömer’in verâseti 

li-ebeveyn kız karındaşı olduğu cihetle ancak bekar-ı sagîre olup başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı 

olmayıp mevrûsum karındaşım müteveffâ-yıi mezbûr Hacı HasanAğa bi-hesâbı işbu mezbûr Hasan Ağa 

zimmetinde ve cihet-i karzdan meblağ-ı mezkûr medyûn-u mezbûr Hasan Ağa kıbel-i ahzdan ve’l-istifâ 
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bervech-i muharrer vefât etmeğle meblağ-ı mezkûr ancak bakiri mevrûsum olduğundan meblağ-ı mezkûr elli 

kuruşa mezbûr Hasan Ağa bana ve eda ve teslimine imtina’eder olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr elli 

kuruşun hâlâ bana eda ve teslim ve mezbûr Hasan Ağa'ya tenbîh olunmak bi’l-verese matlumubdur dedikte 

mezbûr Hasan Efendi civarında fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Hacı Hasan Ağa'ya zimmetinde ciheti 

mezkûrdan bize ol miktar kuruş deyni olduğu tav'an ikrâr ve i’tirâf edip ancak müddei-yi mezbûr Faika Hatun’un 

bervech-i muharrer verâset-i müddeiyesine taleben inkâr ittikte katib-i mûmâ-ileyh tarafından müddei-yi 

mezbûre Faika Hatun'dan bir minvâli meşrûhâ verâseti müddeâsına mutabık beyyine talep olundukta 

li-iceli’ş-şehâde ma'kûdu mezkûr ikame eylediği muharrer udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden olup balada 

müddei-yi mezbûrun zatını arifan olan mezkûr Kızılca Mahallesinde mukîm Dizdaroğlu Hacı merkûm Hacı 

Ahmed Ağa ibni Şerîfi ve Müftü Mahallesi sakinlerinden Abdülkerim Efendizâde mezbûr Arif Ağa'nın Haşim 

namı kimesnelerden muharrer Abdülaziz ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında salifü'l-beyân Nurşin kazasında 

kaim iken bundan akdem vefât eden Kemdaoğlu Hacı Hasan Ağa ibni Hüseyin bin Hacı Ömer’in verâseti âlişer 

ile mevrûs olan bu kız karındaşı iş bu hâzıre-yi mezbûre Faika Hatun’a mahzarda olup müteffikü’l-lafz olup 

müteveffâ-yı mezbûrun bundan başka verâsetine müstehikk-i âharı olmadığı ma’lûmumuz değildir bu husûsa bu 

vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her bir tarafdan bu cihetle müttefikü'l-lafz ve’l-mana edayı şehâdet-i 

şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûl-u mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları ma-zikr Kızılca Mahallesi 

imamı Hulûsî? Efendi ibni Şerîf ibni Hacı Mehmed Efendi zimmeti Durmuş Efendi ibni Haşim bin Abdurrahman 

ve ihtiyar meclis azasından Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah bin Abdülaziz Ağa ibni Mustafa Müftü 

Mahallesi imamı Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi ve ibni Hacı Ali ve ihtiyar meclis azasından Mehmed 

bin Osman namı müzekkillerden ol ba-varakayı mestûra irsâl ve bu mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden 

Peyazzâde Arif Ağa ibni Süleyman’ın bin hamza ve Hacı Ali Efendizâde ve Hacı Ali Efendi ibni Ahmed Efendi 

ibni Hacı Ali namı kimesneler huzûrunda tarafeyn ve şâhidlerin oldukları mahalde katibi mûmâ-ileyh huzûrunda 

alenen lede’t-tezkiye udûlu ve makbülü’ş-şehâde istişhâd oldukları ve ihbâr olunmağın mûcibince müddei-yi 

mezbûre Faika Hatun’un bervech-i muharrer verâsetlerine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâflarıyla 

lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûr 50 kuruşa müddei-yi mezbûre Faika Hatun’a hâlâ eda ve teslimi 

müddei-yi aleyh mezbûr Hasan Ağa ilzâm olunduğu katib-i mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve maen 

meb’us emna’i şer’le meclîs-i şer'i ale’l-vuku inha ve takrîr olundukta kıbel-i şer’den dahi tenfîz olunduğu tescîl 

ve bi’l-iltimâs huzûru âlilerinde takrîr olundu 

 

 Sıra No: 152 Sayfa: 35 Numro: 156 Konu: Vekalet  

 Hicri 07.07.1335 / Miladi 29.04.1917 Rumi 16.04.1333 

 Tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husûsu ati’ül-beyân meclis istimâ’ ketb ve tahrîri içün savb-ı şer-i enverde 

bi’l-iltimâs ı me’zûn ve irsâl kılınan ve mahkeme-yi şer’iyye Başkâtibi Ömer Lütfü Efendi Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde vaki Sabuncuzâde Ahmed Efendi’nin .. cer’an ikâmet eylediği hanesine 

varıp zil-i cihette muharrerü’l-esâmi-yi Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclis şer-i âli ettikte Medine-i 

mezbûre mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Tahmiscioğlu Durmuş ibni Mehmed bin Abdi ile mezkûr 

Biroğul Mahallesi.. zat-i Müslimîni mûmâ-ileyh târifleri ile ma'rûfe mezbûr Durmuş’un li-ebeveyn karındaşı 

Havva'dan ... her biri meclisi ma'kûd-u mezkûrü kezâlik Medine-i mezbûre mahallâtından Orta Mahallesi 

ahâlîsinden olup mezkûr Biroğul Mahallesi’nde mukîmoğlu muatiyapoğlu Hüseyin Ağa ibni İbrahim mahzarda 

târifleri ile tav’en takdiri kelâm ve ifâde-i merâm edip bizim salifü’l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî ve gerek 

mahalli sa'irede zümem-i nasda olan matlûbatımızla cihet-i ersiye ve şer'iyye ve kanuniyemizi müteallik ayan ve 

gayri ayan kaffe-yi hukûkun va’ziyet olanlardan aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyye ve nizâmiyenin hukûk ve 

ticâret ve sulh ve ceza ve mecâlis daire ve devâir-i sairede talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve bizlere teslime ve her 

kim tarafından her ne husûsa dair olursa olsun aleyhimizde da‘va vuku'nda yine aidiyetine göre yine mahkemeyi 

şer’iyye nizâmiyeyi aksam-ı mezkûresinde ve mecâlis idare ve devaire-yi sairede husûmet ve red cevabına iş bu 

iki cihet hakkında da lede’l-iktizâ sulha ve âdayı mahkemeyi ve ve iadeyi muhakeme istinâf ve temyîz ve talep ve 

tehlife ve ikame-yi şuhûda ve vaaz-ı hacz ve fekne ve her türlü müdafaya ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla 

kabûl tanzim ve takdîm ve tetkik-i hat ve hatime ve taleb ketb ve icarsına ve lehimize tahsîl edilecek ilâmatı 

ahkamiyenin icrasına talep ve’l-hasıl vekâleti mezkûrun mütevakıf oldugu umûrun küllisini ifaya ve inde’l-hace 

diledikleri kimesneye bervech-i muharrer tevkîl ve azle me’zûn olmak üzere tarafımdan mezbûr Hüseyin Ağayı 

vekâleti amme-i sahihe-yi şer’iye ile vekil ve naib münâb nasb ve tayin eyledik dediklerini ve mezbûr Hüseyin 

Ağa'nın vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk etmeğin katibi mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve maan meb’us 

emnayı şer’ile meclîs-i şer'-iye gellip ale’l-vuku’ve takrîri etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-sâbi’min şehri Recebül ferd li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal Müftü 

Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Rıza Efendi ibni Salih Efendi Bülbül Mahallesi'nden Sabuncuzâde Ahmed 

Efendi ibni Said 
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 Sıra No: 153 Sayfa: 36 Numro: 157 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 23.04.1335 / Miladi 16.02.1917 Rumi 3.02.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup serferberlik ibtidalarında 

Karahisâr-ı Şarkî jandarmalığında müstakdem olduğu halde o esnada Karahisâr-ı Şarkîden mevki-i harbe sevk 

edilen seyyar jandarma tabur ile birlikte giderken hizmet-i askeriyesini ifa etmekde iken bundan akdem 

Diyarbekir hastahanesinde vefât iden Karahisâr-ı Şarkî’de jandarma tabur merkez bölüğünün birinci sınıf piyade 

Çavuş’undan Abdülkadiroğlu Sabri bin İbrahim Efendi ibni Abdülkadir verâseti zevce-yi menkûhe-i metrûkesi 

Kezban Hatun ibnete Mustafa ile sülbiye-i sağire oğlu Mustafa’ya mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâizü’ş-şer’yye 8 sehmden olup sehmi mezkûrdan 1 sehmi zevce-i mezbûre Kezban Hatun’a ve 7 

sehmi dahi ibni mezbûr Mustafa’ya isâbetii tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun bundan başka verâseti 

ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdetleri ile şer’an sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer 

verâsetlerin hükm olunduğu i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin min şehri Rebiü’l-âhir li-sene hamis selâsîn 

ve selasei elf 

 

 Sıra No: 154 Sayfa: 36 Numro: 158 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 11.07.1335 / Miladi 03.05.1917 Rumi 20.04.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Kırık Nahiyesi karasından Kızıltaş Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik 

i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bundan akdem vefât eden Şahidoğlu İbrahim bin Osman verâsetini babası ve 

mezbûr Osman ile anası Aişe binti Osman sagîre tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâizi’ş-şer'iyye üç 

sehmden olup sehmi mezbûrdan iki sehmi ebi mezbûr Osman’a ve bir sehmi dahi ümmü mezbûr Aişe’ye isâbeti 

tahhakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verâsetine mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i 

âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükm 

olunduğu i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis aşer min şehri Recebü’l-ferd li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve 

elf. 

 

 Sıra No: 155 Sayfa: 36 Numro: 159 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 05.07.1335 / Miladi 27.04.1917 Rumi 14.04.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Palabıyıkoğlu Durmuş Ağa ibni İsmail ibni Abdullah sülbiye-i sağire oğlu Fahri ve sülbiye-i sagîre kızı 

Hacer’den her birinini vakt-i Rüşdü ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve vasî tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile 

umûrlarını vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir iddüğü zîl-i hüccette muhararrerü’l-esâmi-yi Müslimîninden 

huzûr-u şer’de ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’i’l-enverde zâhir ve nemâyan olan sigaran-ı 

ve mezbûranlar mahalle-i mezkûre sakinelerinden ma'rûfetü’z-zat Nazire binti Mehmed sağiran-ı mezbûran 

Fahri ve Hacer’e vakti Rüştü ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb 

ve tâyin oldukta mezbûre Nazire dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği eda-yı 

taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min şerrül Recebü’l-ferd li-sene 

hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal mezkûr bülblül Mahallesi ahâlîsi Bülbül Mahallesi imamı 

Könbezâde İbrahim Efendi ibni Nuri mahalle-i mezkûre ihtiyar meclis azasından seydioğlu Zihni Efendi ibni 

Ömer. 

 

 Sıra No: 156 Sayfa: 36 Numro: 160 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 05.07.1335 / Miladi 27.04.1917 Rumi 14.04.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Palabıyıkoğlu Durmuş Ağa ibni İsmail bin Abdullah'ın sülbiye-i sağire oğlu Bilal'in vakti rüşd ve sidârına kadar 

mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tayin lazım ve mühim olmağın emânet ile 

ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf vasî ve umûr-u vesâyet uhdesinde gelmekle muktedir idüğü zîl-i hüccette 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer'de ale't'tarîki’ş-şehâde ve vaki olan ihbârların inde'l-şer'il-enverde zâhir 

ve nemâyan olan sagîre mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı Mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Palabıyıkoğlu arif'in 

ibni mezbûr İsmail vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin 

oldukta merkûm Arif dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahüd ve 

iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min şehri Recebü'l-ferd li-sene hamse ve 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal: Mezkûr Bülbül Mahallesi imamı könezâde İbrahim Efendi ibni Nuri 

Mahkeme-i mezkûre ihtiyar meclis âzasından Seydi Ali Ağa Zihni Efendi ibni Ömer 
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 Sıra No: 157 Sayfa: 37 Numro: 161 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 07.07.1335 / Miladi 29.04.1917 Rumi 16.04.1333 

 

Medine-i Karahisar-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefat iden Palabıyık 

oğlu Durmuş Ağa ibni İsmail bin Abdullah’ın verâseti zevceyi menkûhe-yi metrûkesi Nazire binti Mehmed ile 

mezbûr Nazireden mütevellid sülbiye-i sağire oğlu Fahri ve sülbiye-i sağire kızları hacer ve kendisinden 

mukaddem vefat eden zevcesi Hatice’den mütevellid sülbiye-i kebir oğlu Arif ve sülbiye-i sağire oğlu Bilal 

mahzarde ve tashih-i mesele-i mirâsları bi-hükmi’l feraizil şer'iyye sekiz sihâmdean olup sihâmı mezkûrdan bir 

sihâmı zevce-i mezbûre Nazire ve ikişer sihâmdan cem'an altı sihâmı Bünyanı mezbûran Fahri ve Arif ve Bilal’e 

ve bir sihâmı dahi binti mezbûre Hacer’e isabet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmu Durmuş Ağa’nın 

terekesine sigar-ı merkûman ve mezburan Fahri ve Hacer’in vasileri anaları mezbûre Nazire ve mezbûr Bilal’in 

vasi ve karındaşın merkûm arif’in bi’l-verase ve bi’l-vasiye taleb ve iltimas ve muarefet şer’le eytam müdürü 

huzuruyla bi’l-müzayede bey’ ve tahrir ve beyne’l-verese bi’l-farizatü’ş-şer’iyye tevz’i ve tefhim olunan terekei 

mütevaffa-yı merkûmdur ki bervech-i ati zikr olunur 

 fi'l-yevmi'l-sabi bin şehri Recebilferd li-sene hamse ve selâsîn ve selase ve elf 

 

Muhteviyatı Adet Kuruş 

Nehasil Şıra Kazganı/Nehasil Kuşnine 1/1 55 

Nehasirel Dut kazanı/Nehasil Kuşnine 1/1 120 

Nehasil Kazgan/Sahan 1/3 50 

Nehasil Sahan/Nehasil Sahan/Nehasil Üsküre 2/1/1 34,5 

Nehasil Üsküre/Çorba Leğeni /Kebir ve sağir Leğen/tava 1 27 

Nehasil Kevgir/Tepsi/tava 1/1/2 28 

Sınkulu Tas/Tunç Tabak/Hamam Tası/Tepsi/Filcan/Şerbet Tabağı/Çini Tabak 1/1/1/9/54 16 

Nehasil Kenebiriti/Kese/Yorgan/Cecim 1/1/1/1 104 

Gassıl Cezve/Bıçak/Yorgan/Cecim 1/1/1/1 49 

Müstağmel Heybe/Yüz Minder 1/2 27 

Çul/Çaput Minder 1/2 101 

Müstağmel Cecim/Tağar Yorgan 1/1 101 

Köhne Çaput Yatak Kat/Yüz Minder 1/10 48 

Üzüm Budama İçin Bıçak 1 48 

Köhne Cecim/Sepet/Koç/Tengir/Balta/Kazma/Müteharrik Nehasil Tut Kazganı 1/1/1/1/1/1/1 41 

Küp/balta/kazma/Lenger/Müstağmel/Sandık/Tüfenk 2/1/1/1/1/1 218 

Müstağmel Sandık/Ceket/Upuzarika? 1/1/1 25 

Zapkut Taysar?/Tunç Tabak/Filcan/Tepsi/Şerbet Bardağı/ Çini tabak 2/1/17/5/5 16 

Hurdu İstinsal   40 

Yalnız dokuz yüz doksan dokuz buçuk guruşdur.    999,2 

Minhel İhracat     

Velayet olup Fenari aid.    5 

Velayet olup Hazineye aid   15 

Tereke-i Memurinin Azimeti ve avdetleri içün sevk ücreti   15 

Kaydiye defter    3 

Senesi ve makbuz pulları   1 

Resmi kıymet   23 
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Muhteviyatı Adet Kuruş 

    102 

Yalnız 102 kuruş     

Sahh ul baki   898.50 

 

Sername-i defterde isimleri muharrer vererse-i mezburundan zevce-i mezbure Nazire bervech-i bala hisse-i 

ersiye-i şer’iyesi olan 112 kuruş yedi bucuk pareye ve ibni Kebiri mezbur Arif ve dahi kezalik bervech-i bala 

hisse-i ersiye-i şer’iyesi bulunan 224 kuruş on beş pareye iki kıta sened mucibince bi’l-verase tamamen ahz ve 

kabz eyledikleri sağiran-ı mezburan Fahri ve Hacer ki dahi bervech-i bala hisse-i ersiyei şeriyeleri olan ceman üç 

yüz otuz kuruş iken 22,5 buçuk pareye eytam nizamnamesinin maddei mahsusası mucibince vasiler anaları 

mezbure Nazire’nin bir kıta sened mucibince bi’l-vesaye ve sağirin-i mezbur Bilal’in dahi bervech-i bala hisse-i 

ersiye-i şer’iyesi bulunan 218 kuruş 15 pareye dahi madde-i mezkure mucibince vasi karındaşı merkum Arif ve 

diğer bir kıta sened mantukunca bi’l-vesaye tamamen ahz ve kabz eyledikleri iş bu muharrer şerh verildi. 

 

 Sıra No: 158 Sayfa: 37 Numro: 162 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 11.07.1335 / Miladi 03.05.1917 Rumi 20.04.1333 

Medine-i Karahisar-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi'nden mukîm iken bundan akdem vefât eden 

Mansurzâde Said Efendi ibni Ebubekir bin Abdullah'ın sulbiye-i sagîre oğlu Mahmûd ve sülbiye-i sagîre kızı 

Sacide'den vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî’nasb ve 

tâyin lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'ruf istikâmet ile mevsuf ve hervechile umûr-u vesâyet uhdesinden 

gelmeğe muktedir idüğü zîl-hüccette muharreru'l-esâmi-yi musliminden huzûru şer'de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki 

olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sağiran-ı mezbûranın validesi Mahalle-i mezkûrde 

mukîm mua’refetü'z-zat Zekiye Hatun ibnete Muhammet sağiran-ı mezbûran Mahmûd ve Sacide'den her birinin 

vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta 

mezbûre Zekiye Hatun dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı-taahhüd ve 

iltizâm ve bi't-tescîl ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hâdîs aşer min şehr-i Recebü'l-ferd li-sene hamse 

ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal:Mezkûr Müftü Mahallesi imamı Hacı Alizâde AbdulHalim Efendi 

ibni Hamdi Efendi. Mahalle-i mezkûre muhtarı Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin.  

 

 Sıra No: 159 Sayfa: 38 Numro: 163 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 21.07.1335 / Miladi 13.05.1917 Rumi 30.04.1333 

Medine-i Karahisar-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi'nden mukîm iken bundan akdem vefat eden 

mansurzâde sait Efendi ibni Abuşer ibni Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i Metrûkeleri Zekiye Hatun ibnete 

Muhammed ve sakine Hatun ibnete Bekir ile validesi Tûtî Hatun ibnete Süleyman ve zevce-i mezbûre zekiye 

Hatun'dan mütevellidler sülbiye-i sağire oğlu muammer ve sülbiye sağire kızı sacide ve diğer zevce-i mezbûre 

sakine Hatun’un batınında tahminen yedi aylık hamli mevkûfe münhasırda ve tashih-i mesele-i mirâsları 

bihükmi’l feraiz şerriye 240 sihâmdan olup sihâmı mezkûreden 15 sihâmdan cem'an 30 sihâmı zevce-i mezbûrtan 

zekiye ve sakine hatunlara ve 40 sihâm ümmü mezbûre Tûtî Hatun'dan ve 68 sihâmdan cem'an 136 sihâmı sağir 

mezbûr muammer ve hamli mevkûfe 34 sihâmdan dahi sagire-i mezbûre sacideye isabeti tahakkukundan sonra 

mütevakkıf mezbûr said Efendi'nin terekesine verese-i mezbûrundan Tuti Hatu'nun bilverase sagiranı-i mezbûran 

Muammer ve sacidenin vasileri validesi ve diğer zevce-i mezbûre Zekiye Hatun'dan dahi bilverase ve bilvesaye 

talep ve iltimasları ve muarifetşerle ile eytam müdüri huzûruyla bi'l-münaide Bey' ve tahrîr ve beyne'l-verase 

bilfarizatü'l-şer'iyye tevzi' ve taksim olunan müteveffâ-i merkûm said Efendi’nin terekes defteridir ki bervech-i ati 

zikri beyan olunar fi'l-yevmi'l-hadi vel aşrin min şehri Recebü’l-ferd li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

Kabuklu Fındık Adet 25 5544 

Yedi numaralı…. Şuse Adet 38 38 

kulan adet Adet 7 59,2 

Kullan Kulacı Adet 8 24 

ikisine çakmak taşı Adet   71 

Güge iplik Düzinesi Fetri? Adet 12 55 

Zınpara Kağıdı Deste Adet 1 53 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

Zınpara kağıdı adet Adet 28 40 

İplik Makara Adet 5 27 

İplik Geliş? Adet 68 280,2 

temur kürek  Adet 11 121 

iplik fes? Dirhem Adet 100 822,2 

Cemşir kaşık deste Adet 7 45,2 

…. İplik 1 dirhem Adet 7 96 

Sarılı mendil arşunu 27 nişan 6 arşun 27 729,1 

Arapkir mendil Arşunu arşun 7 217 

Bıçaklı tamzara mendil arşunu 52 nişanı 2 arşun 52 1201,2 

Tamzara mendili arşunu 3 nişanı 2 arşun 3 65 

Defa tamzara mendili arşunu 15 nişanı 2 arşun 15 208,2 

Defa tamzara mendili arşunu 2 nişanı5 arşun 2 122 

pazen arşunu 27 nişanı 2 arşun 27 856,2 

Basma arşun 51 nişanı 5 arşun 51 1032,2 

fes adet Adet 6 240 

defa fes adet Adet 16 276 

Renan feshi adet Adet 14 224 

yerli bez arşun 51 nişanı 7 arşun 51 1115,2 

Amerikan bezi arşun 50 arşun 50 1287 

Tokat yazması adet Adet 52 1908 

Tokat yazması adet Adet 4 144 

tire top top 8 1160 

defa tire top top 2 290 

siyah peştamal adet Adet 10 757 

Tamzara bez ersöz Adet 83 1016,3 

bilgen bezi adet 4 dirhem 150 Adet   706 

maid d Adet 34 1156 

Keşan Peştemali Adet 17 900 

Kırmızı bez parçası  Adet 3 115 

Yazma  Adet 80 1381 

Battal Yazma  Adet 14 518 

İpek Abiye Adet 76 418 

Defa Yazma  Adet 3 48.20 

Peştamal Adet Adet 11 500.20 

Kıl Dirhem  Adet 200 2.20 

İpek Tosya Kuşağı Adet Adet 2 122 

Kasımpaşa Kuşağı Adt Adet 5 250 

Defa Kasımpaşa Kuşapı Adet 1 60 

Defa Kasımpaşa Kuşapı Adet 1 15 

Canik Peştamal Adet 2 160 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

Tamzara Peştemali Adet Adet 5 255 

Peştamal Adet Adet 7 245 

Yorgan Göbeği Adet 1 23 

Mendil Arşun arşun 4 78 

Mendil Arşun Nişan arşun 12 254 

Pazen … bürde Adet 1 51 

Peşkir Adet 4 12 

Meazinet Arşun arşun 5 150 

Yünlü Basma Arşun arşun 11 286 

Acem Şalı adet Adet 1 70 

Bavul …. Entari Adet 1 150 

salta Adet 1 51 

Çorap Çift adet Adet 11 81 

Ufak Topra adet top 4 20 

Silahlık adet  Adet 2 3420 

Püskül adet Adet 11 290 

Şemsiye adet Adet 1 70 

Potin çift ve Lastik çift Adet birer adet 260 

kağıt ve zarf Adet 57 61,2 

Müstağmel potin çift Adet 1 175 

kantar Adet 1 83 

Fındık içi  Adet 10 260 

temur kürek adet  Adet 17 225 

gaz tenekesi Adet 4 10 

Camusur gün Dirhem Adet 200 382,2 

Tırpan Temuru Adet 1 20 

Masa örtüsü Adet 1 11,1 

çifte hisseden sofra altı Adet 1 60 

Hamam Peştemali Adet 2 50 

Kanlı gömlek Adet 1 20 

Döşek Çarşafı Adet 2 100 

Amerikan bezi arşun 18 arşun 18 360 

basma arşunu arşun 4 60 

pazen arşunu 18 arşun 18 260 

mendil arşun arşun 8 160 

tire top top 20 120 

keten top top 2 60 

basma arşun arşun 8 96 

…  parça 1 60 

Hamam Peştemali adet 2 55 

Yazma  adet 2 60 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

Defa Yazma  Adet 2 60 

Basma parça 2 40 

Mendil arşun 12 260 

yağ kazan 10 600 

fitil kapta 1 9 

asıl …. parça 7 420 

sabka kalıp 20 150 

gaz ocağı adet 1 15 

Kabuklu Fındık Dirhem 30/20 701,2 

Sargı Dirhem 1 20 

Kebir Lamba Şose Adet 2 5 

  Adet 3 15,2 

Kakırdak Dirhem 200 22,2 

Pernep Adet 29 1015 

Yüzheybe Adet 1 25 

Yüz Adet 100 2 

Kebir Lamba Adet 2 25 

Köhne Yemeni çift Adet 1 10,2 

Şeber? Mücber Adet 1 45 

Senyare Kağıt Adet 38 25 

Ustura / Şemiye Adet 1/1 17,2 

Üzengi Adet 3 5 

Mikraz / Keser / Testere Adet 1/1/1 40 

Şemsiye Adet 1 21 

Kestane Kısa Tombul Ağaç  Adet 27 910 

Tahta Adet 9 90 

Yazma  Adet 3 48,2 

…….. Adet 4 9 

Palto / Pantolon / …….. Adet 3/3/3 550 

Battaniye Adet 1 40 

Mendilden Masa Örtüsü ? Adet 2 100 

Maliye ? 12 santim Lor? / Menşenek Adet 1/50 275 

Yağ Tulum? Adet 1 200 

Pazen Pencere Perdesi Adet 3 20 

Evani Nehasiye Adet 25 250 

İnek rese? Adet 1 200 

Tuz Kilo 93 495 

Teçur? Adet 92 129 

Çuval Adet 9 117 

Ma Dirhem Ağaç Terazi Adet 1 20 

Arşun Adet 2 3 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

Sarduvan Menzil Adet   55 

        

Evrakı Naktiye Olarak Nakit Mecut     8583,1 

Yalnız kırksekiz bin dokuzyüz altı kuruş     48906 

Minhel İhracat       

Eşyayı iktiba-i ……. Mezkurun….. Olup münadiyeye ait kısmı     201,25 

Eşyayı mezkurenin dolayısıyla? Olup hazineye ait kısmı     604,2 

Kısam defterine ilhak olunacak nüsha makbuz ve pulları     25,2 

Hicaz varakası esmanı      10 

Kaydiyeyi Defter     146,2 

Resmi Kısmet     1197 

        

Yalnız iki bin yüz seksen altı guruş on pare     2186,1 

        

Sahh ul baki li taksimin sureti     46719,2 

Yalnız Kırkaltı bin yediyüz on dokuz guruş, yirmi pare     48905,3 

        

Minhel İhracat       

Hissei…. Surdu sakine   2930   

Hissei elrusa   15   

Tereke-i Memurinin Azimeti ve avdetleri içün sevk ücreti   15   

Kaydiye defter    3   

Senesi ve makbuz pulları   1   

Resmi kıymet   23   

    102   

Yalnız 102 kuruş       

        

 

 

Sernamei deftere isimleri muharrer verese-i mezbûrundan zevce-i mezbûrtan zekiye ve sakine bervech-i bala 

hisse-i ersiye-i şer'iyye leri olan 2925 er kuruştan cem'an 5840 kuruş ve ümmü mezbûr Tûtî Hatun dahi kendi 

Hissei ersiyeyi şeriyesi bulunan bervech-i bala 7786 kuruş 25 pareye 11 Kâsım 333 tarihle 3 kıtasenet mûcibince 

bil verase tamamen ahs ve kabz eyledikleri gibi sagiranı mezbûrandan ve mezbûr Muammerin hisseyi ersiyeyi 

şeriyesi olan berveçi bala 13221 kuruş 38 pare ve mezbûre Sacidenin dahi kezalik hisseyi erslesi olan 6603 kuruş 

14 pare ve hamli mevkûfe mezbûrun hissesi bulunan berveçi bala 13237 kuruş 8 pare cem'an 33062 kuruş 20 pare 

Eytam Nizamnamesi'nin maddeyi hususu mûcibince eytam sandığına teslim olunduğu iş bu muharrer şerh 

verildi.  

 

 Sıra No: 160 Sayfa: 39 Numro: 164 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 05.08.1335 / Miladi 27.05.1917 Rumi 14.05.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Kadı oğlu mübaşir Nâzım Efendi ibni 

İsmail Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan üç sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî bin 1331 senesi 

Recebü’l-ferd'inin 11. günü sanduk-u mezkûrden istikrâz etmiş olduğu 912 kuruş re’sü’l-mal ie tarih-i 

mezkûrden iş bu tarih i‘lâmına değin işlemiş olan nemâdan dahi 438 kuruş 36 pareyi ciheteyni mezkûreteynden 

cem'an 1350 kuruşun 36 pare ve mezbûr Nâzım Efendi’nin sanduk-u mezkûre deyni olup meblağ 

mecmu’mezkûrun müddeti dahi münkaziye olmuş olduğu halde gerek medyûn-u mezbûr Nâzım Efendi ve gerek 
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meblağ mecmû’ mezkûrun edasında tarafından her biri ahrin zimmetine lazım gelen meblağı kefîlelleri bulunan 

salifü’z-zikr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Abdülbaaszâde Ethem Efendi İbni Hüseyin Efendi ve Kurtzâde . 

Hayri Efendi ibni Ahmed Efendi ve Medine-i mezbûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer 

Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin Ağa her biri meblağ mecmû’ mezkûru bir suretle tesviye-i deyn eylememiş 

olduklarından meblağ mecmû’ mezkûrun . 350 kuruş ve 36 pare ile tarihi i‘lâmından sonra işleyecek nemâsı ol 

babtaki Eytâm Nizamnamesi'nin maddei mahsûsasına tevfikan küffelâ-yı mûmâ-ileyh Ethem ve Hayri ve Hamdi 

Efendi'lerden bi't-tahsîl sandıkı mezkûreye teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs medeniye mezbûre 

mahkemesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min şehril Şa’bân'il-muazzam li-sene hamse ve selâsîn ve selase 

mie ve elf. 

 

 Sıra No: 161 Sayfa: 39 Numro: 165 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 05.08.1335 / Miladi 27.05.1917 Rumi 14.05.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden kadı Ya’kûbzâde Tal’at ibni Şükrü 

Efendi’nin Medine-i mezkûre eytâm sandığından üç sene müddetle bihesâbi’larabî 1332 senesi 

Cem’aziye’l-ahiresinin 6. günü sanduk-u mezkûreden istikrâz etmiş olduğu 4301 kuruş 16 pare Reisü'l-mal ile 

tarih-i mezkûrdan iş bu tarih i‘lâmına değin işlemiş olan nemâdan dahi 1635 kuruş pareki ciheteyni 

mezkûreteynden cem'an 5936 kuruş 20 pare medyûnu mûmâ-ileyh Tal’at Efendi’nin sanduk-u mezkûre değni 

olup meblağ mecbu mezkûrun müddeti dahi münkazî olmuş olduğu halde mûmâ-ileyh Tal’at Efendi'nin meblağ-ı 

mezkûrun Bir suretle tesviye-i deyni eylememiş olduğundan meblağ mecbu mezkûr 5936 kuruş 20 pare ile tarihi 

i‘lâmından sonra işleyecek nemâsı ol-babtaki Eytâm Nizamnamesi'nin maddei mahsûsasına Tevfîkân medyûnu 

mûmâ-ileyh Tal’at Efendi’den bi't-tahsîl sanduk-u mezkûr teslim iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm oldundu. fi'l-yevmi'l-hamis min Şa’bân'il-muazzam li-sene hamse ve 

selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 162 Sayfa: 40 Numro: 166 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 05.08.1335 / Miladi 27.05.1917 Rumi 14.05.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Duman Kariyesi ahâlîsinden Dumanlıoğlu Salih Ağa ibni Ahmed’in 

Medine-i mezkûre eytâm sanduğundan 3 sene müddetle bi-hesabi’l-arabi 1332 senesi Sâferü'l-hayrının 20. günü 

sanduk-u mezkûre istikrâz etmiş olduğu 1249 kuruş 6 pare re’sü’l-mal ile tarih-i mezkûrden iş bu tarih i‘lâmına 

değin işlemiş olan nemâdan dahi 512 kuruş dokuz pareki ciheteyni mezkûreteynden cem'an 1760 kuruşun 15 pare 

mezbûr Salih Ağa'nın sanduk-u mezkûre değni olup meblağ mecmû’ mezkûrun müddeti hitâmı münkazî olmuş 

olduğu halde gerek medyûnu mezbûr Salih Ağa gerek meblağ-ı mezkûrun edasına tarafından muharrer aharın 

zimmetine lazım gelen meblağı kefîlleri bulunan karyei mezkûre ahâlîsinden Hacı gaffaroğlu İbrahim Ağa ibni 

Salih ve Nebioğlu Salih Ağa ibni Mehmed ve Caferoğlu Süleyman Ağa ibni Ali'den ve her birer meblağı mecmû’ 

mezkûrun sureti tesviye-i deyni ile mesar? olduklarından meblağ mecmû’ mezkûr bin yedi yüz altmış bir kuruş 

on beş pare ile tarihi i‘lâmından sonra işleyecek nemâsı olmadığını ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'nin maddei 

mahsûsasına Tevfikan medyûn-u mezbûr Salih Ağa ile küffela-yı mezbûr'dan İbrahim ve Salih ve Süleyman 

Ağalardan bi't-tahsîl sanduk-u mezkûreye teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahkemesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min Şa’bânül muazzam li-sene hamse selâsîn ve sülüsei mie ve 

elf. 

 

 Sıra No: 163 Sayfa: 40 Numro: 167 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 05.08.1335 / Miladi 27.05.1917 Rumi 14.05.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Oruçoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni Ömer’in 

Medine-i mezkûre eytâm sandığından bir sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî bin üç yüz otuz üç senesi 

Cema’ziye’l-ahiresi’nin beşinci günü sanduk-u mezkûrden istikrâz etmiş olduğu yedi yüz kuruşun reisü’l-mal ile 

tarih-i mezkûrden iş bu tarih i‘lâmına değin işlemiş olan nemâdan dahi yüz doksan altı kuruş ciheteyn-i 

mezkûreden cem'an sekiz yüz doksan altı kuruşun ve bu Nur Hacı Ahmed Ağa bin Ağa'nın sanduk-u mezkûrede 

deyni olup meblağ mecmû’ mezkûrun müddeti dahi münkazî olmuş olduğu halde gerek medyûnu mezbûr Hacı 

Ahmed Ağa gerek meblağ mecmû’ mezkûrun edasında tarafeynden her birinin aharın zimmetine lazım gelen 

meblağı kefîllerde bulunan mezkûr usvarcık Kariyesi ahâlîsinde Bekâroğlu Süleyman Ağa ibni Hasan ve 

Oruççoğlu İbrahim Ağa ibni Mustafa ve yine Medine-i mezbûreye muzâfe Karaşenş Kariyesi ahâlîsinden 

Çavuşoğlu Kazım Çavuş ibni sâniyeye her biri meblağ mecmû’ mezkûrun bir sureti tesviyeden ima meşru. 

meblağ mecmû’ mezkûrun yüz doksan altı kuruş ile tarih-i mezkûrden sonra işleyecek nemâsı ol babtaki Eytâm 

Nizamnamesi'nin maddei mahsûsusasından Tevfikan medyunu mezbûr Hacı Ahmed ibni . küfellai mezbûrundan 

Süleyman Ağa Kazım Çavuş’tan bi't-tahsîl sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediğinden bi't-tescîl ve bi’l-iltimâs 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinden i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min Şa’banül muazzam li-sene 
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hamse selâsîn ve sülüsei mie ve elf 

 

 Sıra No: 164 Sayfa: 40 Numro: 168 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 05.08.1335 / Miladi 27.05.1917 Rumi 14.05.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden melikoğlu Emin Ağa Medine-i mezkûre 

Eytâm sandığında 2 sene müddet ile bi-hesâbi’l-arabî 1332 senesi Zilka’deyi Şerîfesinin 29. günü sanduk-u 

mezkûrdan istikrâz etmiş olduğu 598 kuruşun 35 pareye re’sü’l-mal ile tarih-i mezkûrdan iş bu tarih i‘lâmı değin 

işlemiş olan nemâdan 198 kuruş 5 pare ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem'an 797 kuruş merkûm Emin Ağa 

sanduk-u mezkûre deyni olup meblağ-ı mecmû’ mezkûru müddeti dahi münkazîye olmuş olduğu halde gerek 

medyûnu mezbûr Emin Ağa ve gerek meblağ mecmû’ mezkûrun edasına kefîl bulunan mezkûr biroğul 

mallesinde mukîm küçük Mollaoğlu Osman Ağa ibni Mehmedden her biri meblağ-ı mecmû’ mezkûr bir suretle 

tesviye-i deyn işlememiş olduklarından meblağ mecmû’ mezkûrdan 797 kuruş ile tarihi i‘lâmından sonra 

işleyecek nemâsı ol-babtaki Eytâm Nizamnamesi'nin madde-yi mahsûsası Tevfikan kefîl-i mezbûr Osman 

Ağa'dan bi’t-tahsîl sanduk-u mezkûreye teslimi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr 

Mahkemesinden i‘lâm ve ilan olundu. fi'l-yevmi'l-Hamis Min Şa’bân'il-muazzam Li Sene hamsin ve Selâsîni ve 

Selase Mie ve elf. 

 

 Sıra No: 165 Sayfa: 40 Numro: 169 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 05.08.1335 / Miladi 27.05.1917 Rumi 14.05.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe akviran Kariyesi ahâlîsinden Aydınoğlu Durmuş Ağa’nın Medine-i 

mezkûre eytâm sanduğundan 3 sene müddetle bi-hesâbi’l-arabî 1331 senesi Zilhiccei’l-Şerîfenin 6. günü iki 

cihetden sanduk-u mezkûrden istikrâz etmiş olduğu 1588 kuruş 25 pare re’sü’l-mal ile tarihi mezkuden iş bu 

tarihi i‘lâma değin işlemiş olan nemâdan dahi 683 kuruş 25 pareki ciheteyni mezkûreteynden cem'an 2272 kuruş 

10 pare mezbûr Durmuş Ağa'nın sanduk-u mezkûrede değni olup meblağ mecmû’ mezkûr müddeti dahi 

münkazîye olmuş olduğu halde gerek medyûnu mezbûr Durmuş Ağa ve gerekse mebla-i mecmu'u mezkûrun 

edasına tarafenynden her birisş ahrin zimmetine lazım gelen meblağ-ı kefîlleri bulunan her bir aharın zimmetine 

lazım gelen meblağ kefîlleri bulunan kariye-i mezkûre ahâlîsinden Aydınoğlu Hasan Ağa ve Uzunoğlu diğer 

Hasan Ağa ibni Receb’ten her biri meblağ mecmû’ mezkûru bir suretle tesviye-i değni eylememiş olduklarından 

meblağ mecmû’ mezkûr 2272 kuruş 10 pare ile tarihi i‘lâmından sonra işleyecek nemâsını ol babtaki Eytâm 

Nizamnamesi'nin maddei mahsûsasına tevfikan kefîlan-ı mezbûranın Hasan ve diğer Hasan Ağalardan bi't-tahsîl 

sanduk-u mezkûre teslimi iktizâ eylediği bi't-tescîl ve bi’l-iltimâs Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinden 

i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min Şa’bânül muazzam li-sene hamse selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 166 Sayfa: 41 Numro: 170 Konu: Vekalet  

 Hicri 08.08.1335 / Miladi 30.05.1917 Rumi 17.05.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Beyçiftlik Kariyesi ahâlîsinden Mehmed beyzâde Rıza bey ibni Yusuf bey 

ibni Mehmed bey Medine-i mezkûre mahkemesine mâkûd meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezbûre 

mahallâtında Müftü Mahallesi ahâlîsinden hefnakzâde? Mehmed Safi Efendi ibni Mustafa Efendi mahzarında 

tav'en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüp benim gerek salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye gerek 

mahalle-i sairede zümem-i nasda olan ayan ve gayri ayan kaffe-i hukûkumiye vaziyet onlardan aidiyetine göre 

mehâkim-i şer-'iyye ve nizâmiyeyi hukûk ve ticâret ve sulh ve ceza ve aksamlarında ve mecâlis-i idare ve evkaf 

ve devâir-i sairede talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve makbûzunu bana teslime ve her kim tarafından ve her ne 

husûsa dair olur ise olsun aleyhime da‘va vuku'nda yine aiten göre mehâkim-i şer'iye nizâmiyenin iksanı 

mezkûresinde ve mecâlisi idare ve evkaf ve devâir-i saire husûmet ve red cevabına ve iş bu iki cihed hakkında 

ledel iktizâ itriaz ve iadei mahkeme ve istinaf ve temyîz ve talep tahlîf ve ikamei .. her türlü müddefaya ve lehime 

ve ihtis'al edecek i‘lâmatı ahkamın icrasına talep ve vaazi hacz ve fekne ve tetkik-i hat ve hatima ve talebi keş ve 

icrasına işe ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla kabûl ve tanzîm ve takdîm ve ve’l-hasıl vekâleti mezkûrun 

mütevakıf olduğu umûrun külisine bervech-i muharrer ifaya tarafımızdan mûmâ-ileyh Mehmed ve sufi Efendi’ye 

vekâleti amme-i sahihe-i şer'iyye ile vekil ve naib ve münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte mûmâ-ileyh Mehmed 

ve safi Efendi dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edaya taahhüt ve iltizâm 

etmeğim ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin min Şa’bân'il-muazzam li-sene hamse ve selâsîn ve 

selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal Müftü Mahallesi'nden Sarraçzâde Mehmed Efendi ibni Ahmed Efendi Mahalle-i 

mezkûrden Çuhadaroğlu Salih Ağa ibni Eşcur. 

 

 

 Sıra No: 167 Sayfa: 41 Numro: 171 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 15.08.1335 / Miladi 06.06.1917 Rumi 24.05.1333 
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Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden iken Çil Ömeroğlu Durmuş Efendi ibni 

Ethem bin Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre oğlulları İbrahim Said’in ve vakti rüşd ve sidârından kadar malını hıfz ve 

tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den dahi nasb ve tâyin lazım ve muhim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile 

mevzuf ve her vech ile umûru vesâyeti uhdesinde gelmeğle mukadder ittiği zili hüccette muharrerü'l-esâmi-i 

Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vakiul ihbâr ile inde’l-şer’in envarde zâhir ve nemâyen olan 

mahalle-yi mezkûre sakinlerinden mevrufetül zâtı sağirei mezbûrun validesi Hatice Hatun ibnete Mehmed sagîr-i 

mezbûre İbrahim Said in vakti rüşd ve sidârına kaderi mali hıfz ve tesviyeyi umûruna kıbel-i şer’den vasî nasb ve 

tâyin oldukta . mezbûre Hatice Hatun dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı 

taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu.fi'l-yevmi’l-hamis aşrin Şa’bânil muhazzam li-sene 

hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal mezkûr Orta Mahalle muhtarı Nalçaçıoğlu Mehmed Ağa ibni 

Mehmed Kızılca Mahallesi'nden Hacıoğlu Mehmed Ağa ibni Süleyman Taş Mahallesi'nden Ahvarcıklı oğlu 

Abdülkadir Ağa ibni Ahmed.  

 

 Sıra No: 168 Sayfa: 41 Numro: 172 Konu: Vekalet  

 Hicri 26.08.1335 / Miladi 17.06.1917 Rumi 4.06.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi sakinlerinden zat-ı zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî 

Müslimîn târifleriyle mâruf ve ma'rûfe ve i'ta ağza kerimesi ve Çil Ömeroğlu mütevaffâ Durmuş Efendi zevcesi 

Hatice Hatun ibnete Mehmed bin Ali Medine-i mezbûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i şer'i şerîf-i enverde 

bi’l-isâle ve bi’l-vesâye tav'en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idip gerek benim ve gerek kıbel-i şer’den 

ba-hüccet-i şer’iyye vasî mensûbu olduğum sadr-ı sagîr-i oğlum İbrahim said bin müteveffâ . mezbûr Durmuş 

Efendi’nin Derâliye'de Üsküdar’da teke kapusunda Bülbül deresinin ikinci yokuşunun köşebaşında mumhane 

sokağında vaki şarken Memduh Efendi biraderinin hane ve bahçesi ve garben tarîk-i âm ve şimâlen mûmâ-ileyh 

Memduh Efendi hanesi cenûben mehlul bahçesi ile Mahdud ve bir kıt’a bahçe ile fevkanı ve tehtanı ve bir bab 

hanenin her birinde olan şaiyamızda mahallinde talebine ale’l-usûl icare ve bedeli icaresini mahı nemâ ahz ve 

kabz ve makbûzunu bana irsâl ve isale ve hisse-i şaiyamız şimdiye kada işlemiş olan bedeli icaresini müste'ciran 

... iden zevatdan talep ve da‘vası ahz ve kabz ve kezâlik bana irsal ve ishale ile bu babta hissei mezkûremize tarafı 

ahardan biğayri hak müdahale vuku’bulur ise müdahale ve ikamenin ve münki? ait olduğu mahakamede 

bidayetten ve istinâfen ve arazem ve temyîzen ve taleb ve da‘va ve talebi tahlife ve ikame-i şuhûda ve evrak-ı 

lazımasına kendi imzasıyla kabûl ve tanzîm ve takdîme ve lehimize istihsâl edecek i‘lâmat ahkâmın icrasına talep 

ve ve’l-hasıl vekâleti mezkûrun müteveffâ olduğu umûrun küllisine bervech-i muharrer ve i’faya tarafımızdan 

bi’l-isale ve bi’l-vesâye salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden olup 

Hal-i deraliyede BeşikTaş Mahallâtından uzunca ova Mahallesi imamı Ahvarcıklı Hafız Abdurrahman Efendi 

ibni Ahmed kabûlünde mütevakıf vekâleti mutlaka-i sahihehi şer'iyye ile vekil naib ve münâbı nasb ve tâyin 

eyledim dedikte ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs ve’l-aşrin min Şa’bân'il-muazzam li-sene 

hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal Müftü Mahallesi ahâlîsinden Harinpazâde Ahmed Efendi ibni 

Mehmed mahalle-i mezkûreden Sarraçzâde Mehmed Efendi ibni Ahmed Efendi. 

 

 Sıra No: 169 Sayfa: 42 Numro: 173 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 26.08.1335 / Miladi 17.06.1917 Rumi 4.06.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i‘lânı üzerine taht-ı silaha 

alınarak 5. alayın 3. taburunun hemra topçu cebeli efrâdından iken bundan akdem vefât eden Zaimoğlu Hasan bin 

Ahmed Ağa ibni Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hatice binti Ahmed ile babası mezbûr 

Ahmed Ağa'ya mahzarda tahsih-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer'iyye 4 sehmden olup sehmi 

mezkûreden bir sehmi zevce-yi mezbûre Hatice’ye ve üç sehmii sihâm dahi ebi mezbûr Ahmed Ağa'ya isâbet 

tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verâset-i mezbûresinden başka verâseti ve terekesine müstehikk-i 

âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri 

ile şer’an ile sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu 

tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs ve’l-aşrin min Şa’bân'il-muazzam li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie 

ve elf. 

 

 Sıra No: 170 Sayfa: 42 Numro: 174 Konu: Vekalet  

 Hicri 26.08.1335 / Miladi 17.06.1917 Rumi 4.06.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden Mumcu Paşaoğlu Kamil Ağa ibni Süleyman 

bin Hasan namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i Şerîf-i enverde tav’en takrîr-i kelâm 

ve ifâde-i merâm edüp, benim gerek Medine-i mezkûre ve gerek meclisi sairede zümmem-i nasda olan ayan ve 

gayri ayan kaffe-i hukûkumu vaz’iyyed olanlardan aidiyetine göre mahkeme-i şer'iyyeden ve nizâmiyenin hukûk 

ve ticâret ve sulh ve ceza ve aksamlarında ve mecâlis-i idare ve devair-i sairede talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve 
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makbûzunu bana teslime ve her kim tarafından her ne hukûkuma dair olur ise olsun aleyhimde da‘va vuku'nda 

yine aidiyetine göre mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyenin aksam-ı mezkûresine mezkûresine mecâlis-i idareye ve 

devâir-i sairede husûmet ve red cevaba ve iş bu iki cihet hakkında ve lede’-iktizâ i’tirâz ve iadede-i mahkeme ve 

talep ve istinâf ve temyîz talep ve tahlîf ve ikameyi şuhûda ve vaz’-ı hacz ve fekne evrak-ı lazımaya kendi 

imzasıyla kabûl ve tanzîm takdîm ve tetkik-i hat ve hitâme ve talep keşf ve icrasına ve ve lehime istihsâl idecek 

i‘lâmat-ı ahkamın icrasına talep ve bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine bervech-i muharrer i’faya 

ve’l-hasıl her bir umûrun tesviyesine tarafımdan Medine-i mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesinde mukîm 

da‘va vekillerinden Kadızâde Ali Surûri Efendi bin Asım Efendi’nin kabûle mevkûfe vekâlet-i ammei sahihe-i 

şer’iyye ile vekil ve naib ve münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte ma-vaki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-sâdîs ve’l-aşrin min Şa’bân'il-muazzam li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Bülbül 

Mahallesi'nden Seyit Alioğlu Hacı Yusuf Ağa ibni İbrahim Taş Mahallesi'nden Kerimoğlu Ahmed Ağa ibni 

Şa’bân. 

 

 Sıra No: 171 Sayfa: 42 Numro: 175 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 16.09.1335 / Miladi 06.07.1917 Rumi 23.06.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Hasan Ağa bin İbrahim 

Medine-i mezbûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezkûre muzâfe kariyei çileder Kariyesi 

sakinlerinden zâtı mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden çörekoğlu Salim bin Mehmed Ali ve 

yine Medine-i mezkûre Kariyesi muzâfe Kınıkbala Kariyesi ahâlîsinden Kör Mehmed oglu Said bin Ömer 

târifleriyle ma’ruf Samiye Hatun ibnete muvâcehesinde salifü'l-beyân çiledar Kariyesi ahâlîsinden olup 

sefereberlik üzerine tahtı silah altına alınarak bir hesâbıl rûmî 331 senesi teşrîni evveli içerisinde Erzincan kızıl 

hastahanesinde eceli mev’ud ile vefât eden işbu hâzıre-yi mezbûre Samiye Hatun’un zevcesi mantarcıoğlu 

Hüseyin bin Şerîfin hayatında cihet-i karzdan 50 kuruş alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûru kıbel-i ahz 

ve’l-istidâne bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-yı merkûmun terekesine zevce-i mezbûre Samiye 

Hatun bi’l-verâse vazi’el-yed eder olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 50 kuruşun vazi’el-yed olduğunu 

zevce-i müteveffâ-i merkûmun tereke vafiyesinden? eda ve teslim ve mezbûre Samiye Hatun kıbel-i şer’den 

matlubumdur dedikte lede's-sual müdde-i mezbûre Samiye Hatun dahi cevanında fi'l-hakika zevcim mezbûr 

Hüseyin’in cihet-i karzdan müdde-yi merkûm Hasan Ağa'ya ol miktar kuruş deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf 

edip ancak zevc-i merkûm Hüseyin’in vefât iddiasını inkâr ittikte müddei-yi merkûm Hasan Ağa'dan müdde-yi 

aleyhi mezbûr Samiye Hatun’un zevc-i merkûm Hüseyin bervech-i muharrrer vefât eylediği muvaffık beyyine 

talep olundukta muharrarerü li-eceli’şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği salifü’z-zikr Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden olup balada müddei-yi aleyh mezbûre Samiye Hatun’un zatına arifan olan Çürükoğlu mezbûr Salim 

bin Mehmed Ali ve kınık bala ahâlîsinden Kör Mehmedoğlu merkûm Said ve Ömer namı kimesnelerden her birin 

ale’l-infirâd istişhâd olduklarından fi'l-hakîka mezkûr Çileder Kariyesi ahâlîsinden olup seferberliik i'lân üzerine 

taht-ı silaha alınarak alınarak zat-ı ilm-i şer’ile ma’lûmumuz olan iş bu mezbûre Samiye Hatun’un zevci 

Mantarcıoğlu Hüseyin bin Şerîf namı kimesne bi-hesâbı-rumi 331 senesi teşrîn-i evveli içerisinde Erzincan 

menzil hastahanesinde ecel-i mev’udu ile vefât eylediği biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde gasl ve mekâbir-i 

Müslimîne defn olundu biz bu husûsa husûsu bu vech üzerine şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü’l-lafz olmağın şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzuasına tatbiki mensûb oldukları Bülbül 

Mahallesi imamı Kömezâde İbrahim Efendi ibni Nuri bin İbrahim ve ihtiyar meclis azasından Seyyid Alioğlu 

Zihni Ağa ibni Ömer bin Abdullah zikr olunan Kınıkbala Kariyesi imamı Kör Mehmedoğlu İsmail Efendi ibni 

Abdülkadir bin Ahmed ve zabıtı rical azasından Kör Mehmedoğlu Ahmed Ağa ibni Hasan bin Habib namı 

müzekillerden ol ba varaka-yı mestûre ser'an bade salifü’z-zikr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde bin Kâsım Efendi ibni Salih Efendi ibni Hacı Ömer ve kızılca Mahallesi 

ahâlîsinden kara Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Durmuş bin Abdullah namı kimesneler tarafeyn ve şâhidler hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl-u makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mucibince 

merkûm Hüseyin’e bervech-i muharrer vefât eylediğinden bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım 

gelen meblağı müddeeasını mezkûr 50 kuruş vaziyet olduğu zevc-i müteveffâ-i mezbûr Hüseyin’in terekesinden 

olmak üzere müddei-yi merkûm Hasan Ağa'ya hâlâ eda teslimi müddeyi aleyhi mezbûre Samiye Hatun’a i’lzâm 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu Fi’l-yevmi’l-sadis aşer min şehri Ramazan’ül-mübârek lisene erba’ 

ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 172 Sayfa: 43 Numro: 176 Konu: Vekalet  

 Hicri 03.09.1335 / Miladi 23.06.1917 Rumi 10.06.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Hacı Mollaoğlu Fehmi’nin müteveffâ 

İsmail Ağa ibni Ahmed namı kimesne Medine-i mezbûre mahallâtında mâkûd meclîs-i şer’i şerîf-i enverde 11 

Mahalleyi mezkûre ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Musa Mollaoğlu babam mezbûr İsmail Ağa 
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ibni Ahmed’in hayatında yedinde mal ve mülk olup bade vefâtına sülbiye-yi kebire oğlu olduğu cihetle mahalleyi 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Havva binti Mustafa ve Sulbiyye-i sagîre kızı Sahra mevrûs olan salifü'l-beyân 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtında Kütküt Mahallesinde vaki olup, defteri hâkâni kalemi kaydınca tarla 

olarak mukid ise de 30 seneden beri Ağaç karbi idilen bahçe halinden ferağ idilen şarken merifi?oğlu müteveffâ 

Ömer Ağa veresesi bahçe olup, Garben …ve Osman Ağa bahçesi ve şimâlen ve cenûben Tomtomoğlu Abdülaziz 

Ağa ibni Mehmed bahçesiyle mahdut bir bab hane ile eşcârı mesmûre ve gayri mesmûreye havi bir kıt’a mülk 

bahçesi olan yine ….4 siham itibarı ile on dört siham hisseyi şayiamı Medine-i mezbûre mahallâtından Müftü 

Mahallesi ahâlînden Tomtomoğlu Abdülaziz Ağa ibni Mehmed’in bundan akdem yedinden ve malından ahz ve 

kabzı ve kendi umûruna sarf ve istihlâk eylidiğim 8500 kuruş semeni mukabelesinde mezbûr Abdülaziz Ağa'ya 

binaen ve sahihen bey’ ve temlik ve teslim ve da‘vayı bey’i mezkûrun me’mûru mahsûsa huzûrunda i'ta ve takrîre 

ve icab iden evrak-ı lazımaya kendi imza verile kabûl ve takdîm ve bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine 

(kelime gayretike ganit vekil) ve makbul vech ile tarafımdan mezbur Hacı Mehmed Ağa'ya vekâlet-i amme-yi 

sahihe-yi şer’iyye ile vekil ve naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte mezbur Hacı Mehmet Ağa vekâleti 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği eda-yı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb 

olundu fi'l-yevmi'l-sâlis min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

Şuhûdü'l-hal Orta Mahallesi'nden Hacızâde Sami Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi, Kızılca Mahallesi'nden 

Müezzinoğlu Abdulaziz Ağa ibni Hacı Osman  

 

 Sıra No: 173 Sayfa: 43 Numro: 177 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 05.09.1335 / Miladi 25.06.1917 Rumi 12.06.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtında Müftü Mahallesine mukîm iken bundan akdem vefât eden Mansuzâde 

Said Efendi ibni Ebu Şer bin Abdullah’ın sülbiye-i sagîroğlu Mehmed Mustafa'nın vakti Rüştü ve sidârına kadar 

malını hıfz ve tefsiye-i umûruna kıbel-i şer’iyye bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf 

ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr ve vesâyeti uhdesinden gelmeyle muktedir iddüğü zil-i hüccette 

muharrer olan esâmiyi Müslimîn huzûr-u şer’de ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde 

zâhir ve nemâyân olan sagîri mezbûrun validesi Mahalleyi mezkûrede mukîm mua’refetü’z-zat Sakine Hatun 

ibnete Bekir sağir-i mezbur Mehmed mahzarda Mustafa'nın vakt-i ve Rüştü sidârına kadar malını hıfz ve 

tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den vasî’nasb ve tâyin oldukta ve mezbûre Sakine Hatun dahi vesâyet-i mezkûreye 

kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği eda-yı taahhüd ve ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu 

fi'l-yevmi'l-hamis min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal 

mezkûr Müftü Mahallesi muhtarı Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin Mahalleyi mezkûre imamı Hafız 

Abdülhalim Efendi ibni Hasan Efendi. 

 

 Sıra No: 174 Sayfa: 43 Numro: 178 Konu: Nafaka 

 Hicri 05.09.1335 / Miladi 25.06.1917 Rumi 12.06.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtında Kamışlı Mahallesi'nden sakinlerinden zâtı Mahallesi imamı Sekücüzâde 

Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş Efendi ve ihtiyar… Efendi muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmet târifleriye 

mu’arif takrîr ve târifleri ile ma'rûfe mûmâ-ileyh Emine Hatun ibnete Yusuf meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr-i 

kelâm ve ifâde-i merâm edip yine Mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Mumcubaş Şerîfoğlu zevcim Kamil Ağa ibni 

Süleyman beni bundan tahminen 6 mahı mukaddem bila nafaka vela nafaka hanesinden dışarı giderek Medine-i 

mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesinde Könbeoğlu Hacı Mehmed Ağa'nın hanesine isticar ittikte ikâmet 

etmekte olduğundan nafakaya işdâ ihtiyac ike muhtac olmamla zevcim merkûm Kamil Ağa üzerine kıbel-i 

şer’den kadar ma'rûf nakafamızı takdir olunmak matlûbumdur dedikte fi'l-hakika hali mezbûre Emine Hatun bast 

eylediği minvâl üzere olduğu ve nafaka işdâ ile ihtiyac ile muhtac bulunduğu ve zevce-i mezbûr Kamil Ağa'nın 

ve mezbûre Emine Hatun’un… mallarına nazaran zevc-i mezbûr Kamil Ağa'nın malından olmak üzere diğer 

meblağı karar mevkûf ittüğü zîl-i hüccet-ine muharrerü’l-esâmiyi Müslimîn huzûru şer’den ale't-tarîki’ş-şehâde 

vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’ül enverde zâhir ve nemâyan olmağın mucibinde ahval-hâzır dolayısıyla iş bu 

tarih-i hüccet-ine itibaren şehrîi 200 kuruş ve mezbûre Emine Hatun’un nafakayı kisve-yi beha ve saire levâzım 

… harc ve sarfa inde’l-zafir zevce-i mezbûr Kamil Ağa'nın malından mezbûre Emine Hatun’a kıbel-i şer’den izin 

verilmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene hamse ve 

selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal mezkûr Kamışlı Mahallesi imamı mûmâ-ileyh Rahmi Efendi. Mahalleyi 

mezkûre muhtarı Mezbûr Şerîf Ağa. 

 

 Sıra No: 175 Sayfa: 44 Numro: 179 Konu: Vekalet  

 Hicri 10.09.1335 / Miladi 30.06.1917 Rumi 17.06.1333 

Ayne’l-asıl Sivas mahallâtından Kayser kapu Mahallesi ahâlîsinden olup hâlâ Medine-i Karahisâr-ı Şarkî-i 

merkez jandarma bölük komutan Ahmed Beyzâde yüzbaşı Hüseyin Lütfü Efendi ibni Mehmed Efendi ibni Ali 
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Medine-i mezkûre Mahallesi'nden ma'kûd meclîs-i şer’i şerîf-i enverde tav’en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm 

edip benim gerek Derâliye’de ve gerek Mahalle-i sairede zümem-i nasdan olan ayan ve gayri ayan kaffe-yi 

hukûkumu vaziyet olanlardan aidiyetine göre göre mehâkimi şer'iyye nizamının hukûk ve ticâret ve sulh ve ceza 

ve aksamlarından ve devair-i sairede talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve bana irsâl ve isale ve her kim tarafından her 

ne husûsa dair olur ise olsun aleyhime da‘va vuku'nda yine aidiyetine göre mahkeme-i şer’iyye ve nizâmiyenin 

aksamı mezkûresinde ve da‘vairi sairesinde husûmet ve red cevabına iş bu iki cihet hakkında da lede’l-iktizâ 

i’tirâz ve iadei mahkeme ve istinâf ve temiz ve taleb tahlîf ve ikame-i şuhûda ve vaz’ve hacz ve feknine ve evrak-ı 

lazımaya kendi imzasıyla ve kabûl ve tanzîm ve tasdîk ve lehime irsal olunmuş ve olacak i‘lâmatı ahkamın 

icrasına talep ve a’za ve iştikaı ayne’l-hat gaynü’l-hükkâm a tedkik-i hat ve hatime ve keşf ve icrasına ve 

Derâliye'de bulunan bi’l-cümle emlakmın talebine ale’l-usûl icare ve bedeli icrasına müstacirlerindne ahz ve 

kabz ve kendisi bana irsal ve ifalarına ve isale ve inde’lace sulh ve ibraya ve bunların mütevakıf olduğu umûrun 

küllisine ve’l-hasıl her bir umûrun tesfiyesine bu babdan dilediği kimesneyi tevkîl ve azle me’zûn olmak üzere 

tarafımdan Derâliye'de Galata’da Arap camiyi Şerîfî civarında Caferiye sokağında 3 numaralı hanede mukîm 

Ahmed beyzâde kerimesi Zeynep Hanım ibnete Ahmed Efendi’ye kabûlüne mevkûfe vekâleti amme-yi sahihe’yi 

şer’iye ile vekil naib münâb ve nasb ve tâyin eyledim dedikde ma-vaki bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-aşer min 

şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Müftü Mahallesi'nden 

Abdülkerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni Sâdık Mahalle-i mezkûre Hacı alizâde AbdulHalim Efendi 

ibni İshak  

 Sıra No: 176 Sayfa: 44 Numro: 180 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 17.09.1335 / Miladi 07.07.1917 Rumi 24.06.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı 

Abdullahoğlu Yusuf bin Mehmed bin Abdullah’ın sülbiye-i sagîre oğulları Mehmed ve Yahya’dan her birinin 

vakt-i rüşd ve sidârlarlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir nasb ve tâyin lazım ve 

muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u ve vesâyet uhdesinden gelmeğe 

muktedir idüğü zîl-i hüccette muharrerü'l-esâmi-yi huzûru şer’de ale’t-tarîki’ş-şehâde ve vaki olan ihbârlar ile 

inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sağiran ve mezbûran min kıbel'il-aksam mahalle-i mezkûre 

sakinlerinden mua’refetü’z-zat Havva Hatun ibnete Yusuf sağiran-ı mezbûran Mehmed ve Yahya’dan her birinin 

vakti rüşd ve sidârına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir nasb ve tâyin olundukta ol 

dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği eda ve taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vaki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sabi min şehril Ramazanü’l-mübârek li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve 

elf. Şuhudû’l-hal mezkûr Kavaklar Mahallesi Muhtarı kavakcıoğlu Ali Ağa ibni Ethem. Medine-i mezkûre 

ihtiyar meclis azasından nizaroğlu Hüseyin ibni Hasan 

 

 Sıra No: 177 Sayfa: 44 Numro: 181 Konu: Vekalet  

 Hicri 25.09.1335 / Miladi 15.07.1917 Rumi 2.07.1333 

Giresun Kazası mahallâtından Günere Mahallesi mütemekkinlerinden olup hâlâ medyûnu kaza mezbûr 

Karahisâr-ı Şarkîde sakin teba’-yı devleti âliyenin Rum milletinden şahfmi? zil-i hüccette muharrer olan mikesan 

târifleriye ma'rûf Balcıoğlu esir Ağa veledi İlya veledi Yani Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i 

şer'i … lazımu’l-tevkîlde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip benim gerek mezkûr Giresun kazasından gerek 

cümle sairede zümem-i nasdan olan ayan ve gayri ayan ve kaffe hukûk vaz’iyet olanların aidiyetine göre 

mahkemeyi şer’iyye ahkamının hukûk ve sulh ve ceza aksamlarında ve meclis idar ve devair-i sairede talep ve 

da‘va ve ahz ve kabz ve makbûzunu bana teslim ve her kim tarafından her ne husûsa dair olursa olsun aleyhime 

da‘va vukunda aidiyetine göre yine mahkeme-yi şer’iyye ve nizamının aksamı mezkûresinde ve mecâlis-i idare 

ve devaire sairede husûmet ve red cevaba ve iş bu ciheti hakkında ledeliktizâ sulh ve ibraya ve i’tirâz ve iade-yi 

mahkemeye istinâf temiz ve talep ve tahlîf ve ikameyi şuhûd ve vaz-ı hüccet ve fekne ve tedkiki hat ve hatime ve 

talep ve keşf ve icrasına ve evrak-ı lazımasına kendi imzasıyla ve her bir kabûl ve tanzîm ve taktime ve’l-hasıl 

edecek i‘lâmat ve ahkamın ibra talebine ve bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine bervech-i muharrer 

ifasına ve’l-hasıl her bir umûrumun tesviyesine bu babda dilediği kimesneye bir minvâli meşrûhâ tevkîl ve azle 

me’zûn olmak üzere tarafımdan Ünye Kazası Kaymakam-ı sabıkı olup mezkûr Giresun Kazası sakini Ragıp Bey 

vekâlet-i amme-yi sahihe-yi şer’iyye ile kabûl ile muvaffık vekil naib ve münib ve nasb ve tâyin eyledim dedikte 

ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Fi’l-yevmi hamis aşrin min şehri Ramazanü’l-m Şuhudû’l-Hal; Şiran Tepe 

Mahallesi'nden Yurisoğlu Hampu Efendi veledi İstefan Mahalleyi mezkûreden Kazancıoğlu işliyan veledi Yor  

 

 Sıra No: 178 Sayfa: 45 Numro: 182 Konu: Vekalet  

 Hicri 28.10.1335 / Miladi 17.08.1917 Rumi 4.08.1333 

Hukûk-u inde'l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb va tahrîri için Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesinde vaki Medine-i mezkûre jandarma tabur kumandanı 
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yüzbaşı Salim beyin müste’ceran ikâmet eylediği haneye vuku’bulan talep üzerine bi’z-zat gidilerek zîl-i 

hüccette muharrerü’l-esâmi-yi müslüman hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer’i âli olundukta mahalle-yi 

mezkûrede misafireten sakin zat-i Müslimîn-i mûmâ-ileyh târifiyle ma'rûfe mûmâ-ileyh Salim bey’in zevcesi 

Hanife Fitnat Hanım ibnete müteveffâ Osman bin Mustafa meclis-i ma'kûdu mezkûrede tav’en takrîr-i kelâm ve 

ifade-yi meram edip bundan akdem vefât eden süvari miralaylığından mütekâid pederim mûmâ-ileyh Osman bin 

Mustafa'nın yedinde mal ve mülk olup bu vefâtı sülbiye-i kebire kızı olduğu cihetiyle benimle hâlâ silk-i askerîde 

müstakdem sulbi-i kebire oğlu Hasan Tahsîn Bey mevrûs olan Derâliye'de Üsküdar’da Kaptanpaşa Mahallesinde 

Aziz Mahmûd Efendi sokağında sakin 3 numaralı mahallince inde’l-ahâlî ve’l-teciran ma’lûmel hudûd ve 

tabaka-yı sülüsiyeye havi bir bab konak ve iltis'alinde bir mikdar bahceden her birinde olan sülüs-ü hisse-yi 

şaiyamı talebinde ale'l-usül icar ve bedeli icaresini ahz ve kabz ve şimdiye kadar terakim iden icarelerini 

müste’ciran gaid olduğu mahkeme-i talep ve da‘va ve istîdâ’ve kabz ve bana irsal ve lehim istihsâl edecek i‘lâmat 

ve ahkamın icrasına talep ve husûmet-i mezkûr hakkında aleyhime da‘va vuku'na yine aid olduğu mahkemede 

husûmet ve red cevaba ve lede’l-iktizâ i’tirâz ve iade-i muhakeme ve istinâf ve temyîz ve talep tahlîf ve ikame-i 

şuhûda verâsetimizi inkâr eden olur ise ale’l-usûl isbâta ve bunlardan başka zikr olunan konak ve bahcede 

bulunan hisse-i mezkûremi semeni müsliyle talebine binaen ve sahihen bey’ ve teslime ve semeni ahzde kabz ve 

kendiliğine bana irsâl ve vuku’bey’-i mezkûr mahallinde me’mûr-u mahsûsa huzûrunda i'ta ve ikrâr ve icab eden 

evrakı kendi imzasıyla kabûl ve tanzîm ve takdîm ve bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine ve bundan da 

dilediği kimesneye bervech-i muharrer tevkîl ve müddei-yi aleyh me’zûn olmak üzere tarafımdan deralide 

Beşiktaş'ta Uzunca ovada Rum Ali Mahallesi’nde orta sokağında 11 numaralı hanede sakine piyade bin 

başlığından mütekâid müteveffâ Ömer Lütfü’nin zevcesi Faime ve validesi Nuriye Hanım ibnete Süleyman 

kabûlüne mevkûfe vekâlet-i mutlakayı sahihe-i şer'iyye ile vekil ve naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikde 

ma-vaki bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sami ve’l-aşrin min Şevvâli’l-mükerrem li-sene hamse ve selâsîn ve 

selase mie ve elf jandarma kumandanı mûmâ-ileyh Salim Bey Kızılca Mahallesi'nden Müftizâde Müezzin Efendi 

ibni Haşim Mahalle-i mezkûrede Kılıczâde Abdurrahman ibni Şerîf 

 

 Sıra No: 179 Sayfa: 45 Numro: 183 Konu: Vekalet  

 Hicri 09.11.1335 / Miladi 27.08.1917 Rumi 14.08.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Müyekkel Kariyesi sakinlerinden zil-i hüccet-i muharrerü'l-esâmi-i 

Müslimîn târifleriyle ma'rûf Boz Mahmûdoğlu müteveffâ Hâlid zevcesi Hatice Hatun ibnete Halil ibni Abdullah 

Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i şer’i şerîf-i enverde tav’en takrîr-i kelâm ifâde-i merâm edüp 

kariye-yi mezkûre ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Boz Mahmûdoğlu zevcem mezbûr Hâlid bin 

Mahmûd bin Mehmed bin Mahmûd’un zimmetinde mütekarrer ve ma'kûdu aleyh mihr-i müeccel ve muaccel-i 

ma’lûmam ile müteveffâ-yı merkûm hayatında yedinde mal ve mülk olup bi’l-vefata zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi olduğum cihetle benimle verese-i sairesinde mevrûs ve müntakil olan bi’l-cümle emlak ve erahi ve 

eşya-yı menkûle ve gayri menkûle ve hayvanat ve zehair-i deynim hisse-yi ersiye-yi şer'iyye ve kanuniyemi 

vaziyet ile olanlardan aidiyetine göre mahkeme-i şer’iyyede ve nizamının hukûk ve sulh ve ticâret ve ceza ve 

aksamlarında talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve bana teslim ve husûsu mezkûr hakkında aleyhime da‘va vuku'nda 

bana aidiyetine göre mahkemeyi şer'iyye nizamının ve ikameyi mezkûresinde husûmet ve red cevaba iş bu iki 

cihet hakkında ve lede’l-iktizâ i’tirâz ve ağyar ve gayri ağyar muhakeme-i ve istinâf ve temyîz ve talep tahlîf ve 

ikame-i şuhûde vas-i hacz ve fekne ve evrak-ı lazımaya kendi imzası ile ve kabûl ve tanzîm ve takdîme ve lehime 

istihsâl edecek i‘lâmat ahkamın icrasını talep ve bunlardan başka salifü'l-beyân emlak ve erasiyelerimizin 

şeriklerimiz ile ale’l-usûl taksim-ü bade’l-taksim hisseyi maibemi halinde bana teslim ve bunların mütevakıf 

olduğu umûrun küllisine tarafımdan Medine-i mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Habipzâde 

Hasan Ağa ibni Habip namı kimesneyi kabûlüne mevkûfen ve vekâleti mutlakayı sahihe-i şer’iyye ile vekil ve 

naib ve münâb-ı nas ve tâyin eyledim dedikte ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tasin min Zilka’deyi 

Şerîfel li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal:Orakel Kariyesi’nden Uciloğlu Akif bin 

Mehmed Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Ömer Efendi İbni Salih Efendi. 

 

 Sıra No: 180 Sayfa: 45 Numro: 184 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 06.11.1335 / Miladi 24.08.1917 Rumi 11.08.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Dülgerzâde Mustafa Efendi İbni Osman 

Efendi Medine-i mezbûre Mahallesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde yine Medine-i mezbûre Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden zâtı Medine-i mezbûre mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Kılıçoğlu Abdurrahman Ağa 

ibni Şerîf ve Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Lazoğlu Süleyman Ağa ibni Rıfat namı kimesne ve târifleriyle mu Arif 

olan Bekaroğlu kerimesi İpek Hatun ibnete Hasan muvâcehesinden salifü’z-zikr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

olup seferberlik ilanı üzerine taht-ı silaha altına alınarak bi-hesâbı Rumî 331 senesinin kanunu sânisinin 

içerisinde Erzurum vilayetine muzâfe Teyvenik Kariyesi ahâlîsinde eceli mev’ude ile vefât eden iş bu hâzıre-yi 
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mezbûre İpek Hatun zevci Çörekoğlu Mustafa Nazım bin Mehmed Ali'nin hayatında ve zimmetinde cihet-i 

karzından 50 kuruş alacak hakkım olup Kıbbeli’l-ahz ve’l-istifâ’bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-i 

merkûm terekesinden zevcesi mezbûre İpek Hatun bi’l-vereseyi vaziyet etmek olmak sual olunup meblağ-ı 

mezbûr elli kuruşun vaziyet olduğu zevci müteveffâ-i merkûmun terekesinden hâlâ bana eda ve teslim mezbûre 

İpek Hatun’a kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-aleyha mezbûre İpek 

Hatun dahi cevabında Fi’l-hakika zevc-i mezbûr Mustafa Nazımın cihet-i mezkûreden müddei-yi mezbur 

Mustafa Efendi’ye ol miktar kuruşu deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edip ancak zevce-i mezbûre Mustafa 

Nazım’ın vefât müddeâsını inkâr ettikte müddei-yi mezbûr Mustafa Efendi’nin müddei-yi aleyha mezbûr İpek 

Hatun zevce-i merkûm Mustafa Nazım vech-i muharrer vefât eylediğine mutabık beyyine talep olundukta 

liicelişehâde meclîs-i şer'e ikâmet eylediği salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi'nden olup balada müddei-yi aleyha 

mezbûre İpek Hatun’un zatına arifan olan Kılıçoğlu mezbûr Abdurrahman Ağa İbni Şerîf ve Dursun Mahalle 

ahâlîsinden Lazoğlu Süleyman Ağa ibni Rıfat namı kimesnelerden her biri aleliinfirâdüşşehâde olundukta 

fi'l-hakika mezkûr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lânı üzerine tahtı silah altına alınarak zâtı 

ilmişer ile ma’lûmumuz olan işbu mezbûre İpek Hatun’un zevci Çörekoğlu Mustafa Nazım bin Mehmed Ali 

namı kimesnenin bi-hesâbi Rûmî 1330 senesi kanunu sanisi içerisinde Erzurum vilayetine muzâfe Teyvenik 

Kariyesi’nde eceli mevvud’uyla vefât eylediği biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde gasl ve mekâbir-i 

Müslimîne defn olundu biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü’l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlu 

mevzi’asına tatbikan mensup oldukları mezbûr Kızılca Mahallesi imamı Mehmed Halim? Efendi ibni Şerîf bin 

Hacı Mehmed ve ihtiyar meclis azasından Hurşitzâde Hacı Mehmed Ağa ibni Abdullah Ağa ibni bin Ömer ve 

Nurşin Mahallesi imamı Mevlüt Efendi ibni İbrahim bin Abdülkadir ve ihtiyar meclis azasından Acemoğlu 

Mehmed Ali Ağa ibni Abdullah bin İsmail namı müzekilerden olbavarakayı mestüre ser'an ve badesalifü'l-beyân 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden Dülgerzâde Osman Efendi bin Mehmed bin Osman ve Ömer sufizâde Hamdi efeni 

ibni Hüseyin bin Ömer namı kimesneler tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlu 

makbuluşşehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mucbinince merkûm Mustafa Nâzım bervech-i muharrer 

vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddeayı mezkûr elli kuruş 

ve vaziyet olduğu zevci müteveffâ-yı Mustafa Nâzım’ın terekesinden olmak üzere müddei-yi mezbûr Mustafa 

Efendi’ye hâlâ eda ve teslim müddei-yi aleyhi mezbûr İpek Hatun’a ilzâm olunmağın teslcil ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu. Fi’l-yevmin sadis min Zilka’de-i Şerîfe li sene hamse selase ve süleyen mie ve elf.  

 

 Sıra No: 181 Sayfa: 46 Numro: 185 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 15.11.1335 / Miladi 02.09.1917 Rumi 20.08.1333 

Fi'l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye tâbî Alucra Kazası karasından Komanlı Kariyesi ahâlîsinden olup 

Medine-i mezkûreye muzâfe Busaid Kariyesi misafireten sakin Coşkunoğlu Habib Ağa ibni Ali namı kimesne 

Medine-i mezbûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde yine fi'l-asıl mezkûr Komanlı Kariyesi ahâlîsinden 

olup zikr olunan Busaid Kariyesi’nde misafireten sakin Petekoğlu Osman Ağa ibni Emin muvacehesinde 

marü’l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtında Müftü Mahalltından Mukîm Karacaoğlu Mehmed Ağa 

ibni Lütfi’de hâzır olduğu halde mahkeme-i şer'iyye dairesi kapısı önüne getirilerek muayene olunan rengi siyah 

ağzı bir mikdar beyaz 4 yaşında bir re’isü’l-kancık merkeb netâcen yedinde malım iken bi-hesâbi’l-rûmî 1332 

senesi Haziran içerisinde yine Medine-i mezbûre mahallâtından Kütküt Mahallesinde vaki hacari dimekle 

meşhur diğer manda gâib etmemle el-haletü’l-hazihi iş bu mezbur Osman Ağa'nın yedinde bulmamla merkebi 

mezkûre ve mezbûr Osman Ağa ve vaziyet ve müdahale eder olmağla sual olunup merkebi mezkûrun kifayet 

birle hâlâ bana teslim ve merkûm Osman Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikde 

lede's-sual müddei-yialeyhi mezbûr Osman Ağa dahi cevabında tarafı şerden muayene olunan mezkûr merkebi 

bi-hesâbi rûmî iş bu 1333 senesi Ağustos’unun 27. günü sevki Sultanide mal bazarında iş bu hâzır-ı mezbûr 

Mehmed Ağa 1800 kuruş semeni makbûzla ve metfu mukabelesinde iştirâ’ ve teslim edüp ol vechile mezkûr 

merkeb tarih ve mezbûrdan beri benim bervech-i muharrer malım olduğundan bi hakkı vasîyet ve müdehale 

ederim deyu tarafımdan her bir ahrin aharın bir minvâli meşrûhâ da‘valarını bagdel inkâr ehâzır-ı mezbûr 

Mehmed Ağa'dan bervech-i muharrer keyfiyet sual olundukda mezbûr Mehmed Ağa cevabında mezkûr merkeb 

Medine-i mezbûreye muzâfe Karacaviran Kariyesi ahâlîsinden Kadı oğluHasan Ağa ibni Mehmed’in yedinde 

kendü merkebinden doğma netâcen malı olduğu halde mezkûr merkebi mezbûr Hasan Ağa bi-hesâbi’l rûmî 1333 

senesi Ağustos’unun 27. günü Sevki Sultani’de mal pazarında 1350 kuruşa semeni makbûzu mukabelesinde bana 

tav’en ve sahihen bey’ ve teslim ben dahi bervech-i muharrer iştirâ’ ve teslim ettikten sonra merkebi mezkûrun 

tarihi mezbûre iş bu müddei-yi aleyh mezbûr Osman Ağa'ya 800 kuruş semeni makbûzu mukabelesinde Bey’ ve 

teslim eylediği ve mezbûr Osman Ağa'nın dahi bir minvâli meşrûh iştirâ’ ve teslim ve kabz ve kabûl eylediği 

binaen aleyh mezkûr merkebi bi’l yevm merkûm Hasan Ağa’dan netâcen malı olduğu tavatüren isbata hâzır ve 

mühim deyü müddei-yi mezbûr Habib Ağa ve hâzır-ı ve mezbûr Mehmed Ağa’dan her birine bervech-i muharrer 
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netace da‘valarını inkâr ettiklerinde hâzır-ı mezbûr Mehmed Ağa'dan mezkûr merkebi baliyi merkûm Hasan Ağa 

kendi merkebinden doğma netâcen malı olduğunu ve merkebi mezkûru bervech-i muharrer iştirâ’ eylediğini 

mütabık beyine talep oldukda li icelişehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri salifü'l-beyân Karaca viran 

Kariyesi’nde ahâlîsinden Kadı oğluhakkı Ağa ibni Mehmed ve kahioğlu Osman Ağa ibni Durmuş ve Kadı 

oğluİbrahim Ağa ibni Şa’bân namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd şehâde oldukda iş bu meclîs-i 

şer'de iraî ve tâyin eylediği rengi siyah ağzı bir mikdar beyaz 4 yaşında birer re’s kancık merkebi mezkûr Karaca 

Viran Kariyesi ahâlîsinden Kadı oğluHasan Ağa ibni Mehmed’in yedinde kendi merkebinden doğma litaca malı 

olduğu halde mezkûr merkebi ve mezbûr Hasan Ağa bi-hesâbi rûmî 1333 senesi Ağustos’un 27. günü 1350 kuruş 

semeni makbûz ve medfu her mukabelesinde iş bu hâzır-ı mezbûr Mehmed Ağa'ya binaen ve sahihen Bey’ ve 

teslim mezbûr Mehmed Ağa dahi bervech-i muharrer iştirâ’ ve teslim ederek mezkûr merkeb sagîri mezbûr 

Mehmed Ağa'nın ol vechile malıdır biz bu husûsu bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz ve olmagın ve edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinde ledel iktizâ ve mezbûran usûl 

mevzuasında tatbik mansub oldukları mezkûr Karaca Viran Kariyesi ihtiyar meclis meclis azasından 

Karabıyıkoğlu İsmail ve Hacıoğlu Mehmed bin Ali ve Kadıoğlu Ahmed ibni Hüseyin bin Ahmed namı 

müzekkillerden ol bavaraka-yi mestûre ser'an ve bade isar ve mezbûrundan ve mezbûran Molla Mustafa namı 

kimesnelerden tarafeyn şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye ve makbuluşehâde oldukları iş’ar ve 

ihbâr olunmağın mûcibince müddei-yi mezbûr Habib Ağa da‘va ve müzekkeresiyle müddei-yi aleyh mezbûr 

Osman Ağa bu vechi şer'iyye muarifeden manana ve zirde müfredat merkûm mesârifi mahkeme ile i‘lâmının 

icraatı olan 124 kuruşun müddei-yi merkûm Habib Ağa'dan tahsîline ve mezbûr Osman Ağa'ya i’tâsına kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis aşer min Zilka’de-i Şerîfe li-sene 

hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. ilâm harcı 45 kuruş suret harcı 20 kuruş müsvette meblağı icraatı 14 kuruş 

hicaz varakaı esmanı 20 kuruş ilâm ve suret ve tebliği ilmuhaber ilsak olunan pul esmanı7,20 kuruş mezkûrun 

meblağ icraatı 10 kuruş merkebi mevruk 3 kuruş günlük alamını icraatı 7.20 kuruş toplam yalnız 134 kuruş 

 

 Sıra No: 182 Sayfa: 47 Numro: 186 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.11.1335 / Miladi 24.08.1917 Rumi 11.08.1333 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Müyekkel Kariyesi ahâlîsinden olup silah altında müstakdem iken bundan 

akdem vefât eden Boz Mehmedoğlu Hâlid bin Mehmed bin Mahmûd’un sulbiye-i sagîre kızları Penbe ve Telli ve 

Fatıma’dan her birinin vaktı rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve tayini lazım mühim olmağın emânet ile ma'rûf istikâmet ile mevzûf ve her cihetle umûrun vesâyet 

uhdesinde gelmekle muktedir idüğü zil-i vesikâta muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûrunda iddiayi tarîk-i şehâde 

vaki olan ihbârlarıyla inde'l-şer'iyye olunan nemâyan olan sagîrtanı mezbûrtan li-ebeveyn ameler kariye-i 

mezkûre ahâlîsinden Boz Mehmedoğlu Yahya Ağa ibni mezbûr Mehmed sagîrtanı mezbûrtan Penbe ve Telli ve 

Fatıma’dan her birinin vakdi rüşd ve sidârına kadar malından hıfz ve tesfiye umûrlarına kıbel-i şer’den vasî nasb 

ve tâyin olundukda mezbûr Yahya Ağa dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği 

eda ve tesviyesine ilzâm etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fil yevmi’l-sâdîs min Zilka’de-i Şerîfe li-sene 

hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal mezkûr Miyekkel Kariyesi muhtarı İmamoğlu Mustafa Ağa 

ibni Mehmed kariyei mezbûre ihtiyar meclis azasından Türkmen Alioğlu Süleyman bin Ali Yine kariye mezkûr 

ihtiyar meclis azasından Türkmen Alioğlu Hüseyin bin Abdullah.  

 

 Sıra No: 183 Sayfa: 47 Numro: 187 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.11.1335 / Miladi 01.09.1917 Rumi 19.08.1333 

Medine-i Karahisar-ı Şarkî'ye muzâfe Müyekkel Kariyesi ahâlîsinden olup silah altından müstakdem iken 

bundan akdem vefat iden Boz Mahmud oğlu Halid bin Mehmed bin Mahmudun verâseti zevce-i menkûhesi 

metrukesi Hatice binti Halil ile validesi Fatıma Hatun ibnete Abdullah ve zevce-i mezbûreden mütevellid ve 

sülbiye kızları Penbe ve Gülsüm ve kendisinden mukaddem vefat eden zevcesi Fatıma binti Osman dan 

mütevellideler diğer sülbiye-i sağire kızı Cemile ve sülbiye-i sağire kızı Telli ve Fatıma ve li-ebeveyn er 

karındaşı Yahya ve liebeveyn karındaşı Hanım mahzarda bade kıbbelilaksam sağireyi mezbûr Gülsüm dahi vefat 

edip zevce-i menkûhesi Hatice ile li-ebeveyn kız karındaşı ve mezbûre Penbe ve li-ebeveyn kız karındaşları 

mezbûrtan Cemile ve Telli ve Fatıma li-ebeveyn ümmi mezbûr Naciye mazharda tashihi mesele miraslar bil 

münasebetül şer'iyye semeni 2 sihâmdan olup sihâmı mezkûreden 11 sihâmı zevcesi Hatice’ye ve 12 sihâmı 

Ümmü mezbûre Fatıma Hatun’a ve 18 sihâmı binti mezbûre Penbeye ve 13 sihâmdan cem'an 26 sihâmı diğer 

binti mezbûrtan Cemile ve Telli ve Fatıma’ya ve 4 sihâmı dahi mezbûr Yahya’ya ve bir sihâmı dahi ehî mezbûre 

Hanıma isabeti tahakkukundan sonra müteveffâ-i merkûm Halid’in terekesi vereseyi kebbar mezbûrundan Hatice 

ve Fatıma ve Hanım ve Cemileden herbirinin bilverase sağiranı mezbûratı ve Penbe ve Telli ve Fatıma vasilerle 

ve amilleri mezbûr Yahya’nın dahi bilverase ve bi'l-vesaye talep veltahsîl muarefet şerle ile eytam müdüri 

huzûruyla bil müzayede Bey’ vereseyi tahrir ve mevruz bi-'l-fariz'a tül şer'iyye tevzi ve taksim olunan 
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müteveffâ-i merkûm Halid’in ve gerekse zimmetidirki bervech-i ati zikr ve beyan olunur,fi'l-yevmi'l-rabi aşer 

min zilkade-i Şerife li-sene hamse ve sülüsey ve selase mie ve elf. 

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Enik Re's/ dana Adet 1/1 400 

Camuş res 1 400 

Ağzı kapaklı sahan Adet 8 80 

Kebir ve sağir tava Adet 2 15 

Ufak el kazanı Adet 2 46 

Üsküre Adet 5 32 

Lenger Adet 1 10 

Tepsi Adet 1 5 

kuşhane Adet 1 20 

Kevgir Adet 1 10 

kilim Adet 1 66 

Yün mahlu Mendil yüzlü geline yatak  kat 2 180 

Yün mahlu yüzsüz sengene yatak  kat 2 60 

Kıl çuval adet 2 30 

Araba tekeri Adet 2 30 

Düğen adet 1 11 

Balta/Kazma/Orak/tuz çuvalı adet 2/1/1/1 22 

Surba leğeni/Kuşhane Tava adet 1/1 30 

Bakır saplı/ iki kuplu kazgan adet 1/1 45 

zahire makinesi  adet 1 100 

Hırdavat münezzel     30 

yalnız bin altıyüz yirmi iki      1622 

Minhel İhracat       

Delaliyeden olup münadiye ait      8 

tereke memurlarının azimet ve avdetleri içün 

Hayvan kirasıyla mesarıfı mezburiyeleri      100 

yalnı yüz sekiz kuruş 

 

  108 

        

Sahh ul baki li taksimin sureti     1514 

Minhel İhracat     
  

Hissei zevceyi mezbure hatica     218,23 

Hissei elrusa Mezbure Fatıma     252,14 

Hissei elrusa Mezbure Telli     267,5 

Hissei elrusa Mezbure cemile     193,19 

Hissei elrusa Mezbure cemile     193,19 

Hissei elrusa büntan mezbure Telli Fatıma     193,19 

Hissei elrusa Mezbur Yahya     268,32 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Hissei elrusa Mezbure hanım.     119,6 

 

Sername-i defterde isimleri muharrer verese-i mezbûrundan zevce-i mezbûre Haticenin hissei ersiyei şeriyesi 

olan bervech-i bala 218 kuruş 23 pare bir akçeye Ümmü mezbûr Fatıma Hatun’nun hissei ersiyei şeriyei bulunan 

252 kuruş 14 pareye ve binti Kebireyi mezbûre Cemilenin dahi hisseyi ersiyei şeriyesi olan 193 ve 19 pareye bir 

akçeye ve dahi merkum Yahyanın hissei ersiyei şeriyyesi bulunan 268 kuruş ve 32 pare ve bir akçeye isabeti 

mezbûre Hanım’nın kezalik hissei ersiyei şer'iyye olan 119 kuruş 6 pare ve bir akçeye 2 Eylül 333 tarihli bir kıta 

senet mûcibince bil verase tamamen ahz ve kabz eyledikleri gibi sağirtanı mezbûrtanı Penbe ve Telli ve 

Fatıma’dan her birinin hissei ersiyei şeriyyeleri olan bervechi bala cem'an 461 kuruş 24 pare iki akçeye vasiler 

amiller ve mezbûr Yahya’nın Eytam Nizamnamesi'nin maddei mahsusası mucbince 2 Eylül 333 tarihli diğer bir 

kıta sened mûcibince bivesaye tamamen ahz ve kabul eylediği iş bu mahalde şerh verildi. 

 

 Sıra No: 184 Sayfa: 48 Numro: 188 Konu: Nafaka 

 Hicri 15.12.1335 / Miladi 02.10.1917 Rumi 19.09.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde mukîm zat mahalle-yi mezkûre imamı Hacı 

Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed ve muhtarı Ömer Sufioğlu Mehmed Efendi ibni Hüseyin târifleriyle 

ma'rûfe Zekiye Hatun ibni Mehmed meclîs-i şer’i şerîf-i enverde bi’l-vesâye takrir-i kelâm ve ifâde-i merâm 

edüp, kıbel-i şer’den bağ hüccet-i şer’iyye dahi mensûbeleri olduğu mahalli mezkûreyi mukîm iken bundan 

akdem vefa eden Mansurzâde Said Efendi ibni Ebu Şükrü bin Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre oğlu Muammer 

sulbiyye-i sagîre kızları Sacideden her biri nakafayı işdâ ihtiyaç ile muhtac olmaları ile babalarından müteveffâyi 

mezbûr Said Efendi’den mevrûs mallarından olmak üzere sagîrani mezbûrandan her biri içün kıbel-i şer’den 

kadar ma'rûf nafakayı farz ve takdir olunmağın bi’l vasîyye ve matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hali ve dahi 

mezbûre Zekiye Hatun’un bast eylediği minvâl üzere olduğu ve vasîyun mezbûran nafakaya işdâ ihtiyac ile 

muhtac bulundukları ve zikri ati meblağı kadar ma'rûf eylediği zil-i hüccette muharreül esâmiyi Müslimîn huzûru 

huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârların inde’l-şeri’l-eneverde zâhir ve nemâyân olmağla 

mûcibince sagîran-ı mezbûran Muammer ve Sacide’nin her biri için babaları müteveffâ mezbur Sait Efendi'den 

mevrûs mallarından olmak üzere iş bu tarihi vesikâdan itibaren şehri 11 / 100 kuruş nakd ve kisve baha ve saire 

levâzım-ı zaruriyelerinden harç ve sarfa Sait Efendi’ye ve inde’l-lafz sagîran-ı mezbûran mallarından rücu ve 

vasî mezbûr Zekiye Hatun’a kıbel-i şer’den izin olmağın ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hamis aşer 

min Zilhicceyi-Şerîfe li-sene hamse ve selâsîn ve selase mi ye elf. Şuhûdü'l-hal mezkûr Müftü Mahallesi imamı 

Muhiddtin Abdülhalim Efendi imamı mahalle-yi mezkûre muhtarı mezbûr Hamdi Efendi yine mahalle-yi 

mezkûre ihtiyar meclis azasından Osman Efendi ibni Mehmed. İş bu kayıt’ın 17 inci… 11. …. 50’şer kuruş 

cem-an ibaresi sehven yazılmamağla iş bu mahalli tahrir kılındı. 

 

 Sıra No: 185 Sayfa: 48 Numro: 189 Konu: Nafaka 

 Hicri 15.12.1335 / Miladi 02.10.1917 Rumi 19.09.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müfti Mahallesinde mukîm zat mahalle-yi mezkûre imamı Hacı Ali 

Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed ve muhtar Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin târifleri ile 

ma'rûf Sakine Hatun ibnete Bekir meclîs-i şer’i şerîf-i enverde bi’l vasîyetül takdiri kelâm ifâde-i merâm edip 

kıbel-i şer’den ba hüccet-i şer’iyye vasî mensûbesi oldugum yine Mahalle-i mezkûreden mukîm iken bundan 

akdem vefât eden Mansurzâde Sait Efendi’nin ibni Ebu Şer bin Abdülhalim Abdullah’ın sulbiyye-i sağire oğlu 

Mehmed Muzaffer nafakaya işdâ ve ihtiyaç ile muhtac olmağla babası müteveffâ i mezbûr Sait Efendi’nin 

mevrûs mallarından olmak üzere sağiran-ı mezbûran için kıbel-i şer’den kadar ma’rûfe nafaka Karzı ve tasdîr 

olunmağın bi’l vasîle matulubumdur dedikte fi'l-hakîka hali vasîi mezbûr Sakine Hatun bast eylediği minvâl 

üzere oldugu ve sagîr-i mezbûr Nafakayı işdâ ihtiyaç ile muhtac bulundugu ve zikr-i atii meblagı kadar mauruf 

ettiği zili muharrerü’l-esâmiyi Müslimîn. huzûru şer’de aleltarîk-i şehâde vakii olan ihbârlar ile inde’l-şer’in 

envel zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince sağir mezbûr Mehmed Muzaffer için babası müteveffâ mezbûr Sait 

Efendi’den mevrûs malından olmak üzere iş bu tarih ile vesikâdan itibaren şehri 50 kuruş nafaka ve kisve beha 

vesair levâzımı zaruriyesine harç ve sarfa ve inde’l-hace istîdâ’neye ve inde’l-zafr sağir-i mezbûr malından 

rücu’vasî mezbûre Sakine Hatun’a kıbel-i şer’den izin verilmek ma-vâki’bi’t-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-hamis aşer min Zilhüccet-i Şerîfe li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal mezkûr 

Müftü Mahallesi imamı mûmâ-ileyh Abdülhalim Efendi Medine-i mezkûre muhtarı ve mezbûr Hamdi Efendi 

yine mahalle-yi mezkûre ihtiyar meclis azasından Osman Efendi ibni Mehmed. 

 

 Sıra No: 186 Sayfa: 49 Numro: 190 Konu: Veraset ( Miras )  
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 Hicri 28.12.1335 / Miladi 15.10.1917 Rumi 2.10.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Alişar Kariyesi ahâlîsinden olup taht-ı silaha alınarak bundan akdem vefât 

eden TopHasanoğlu Hüseyin bin Hasan bin Mustafa verâseti içün sülbiye kebire oğlu Emin mahzarda olup 

bundan başka verâset ve tekerekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt 

ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri şer-an sâbit olmağın mûcibince ve mezbûr Emin bervech-i 

muharrer ve verâsetlerine hükmü şeri la hak olduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşrin min 

Zilhiccei Şerîfe li-sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 187 Sayfa: 49 Numro: 191 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 28.01.1336 / Miladi 14.11.1917 Rumi 1.11.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzere taht-ı silaha 

alınarak 49. Alay 1. Taburunun 3. Bölüğünde müstakdem iken bundan akdem vefât eden Kuduzoğlu Mehmed bin 

Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Havva binti Mehmed ile li-ebeveyn er 

karındaşları Şerîf ve Rasim li-ebeveyn kız karındaşı Fahriye mahzarda bade kıbeli’l-aksama mezbûre Fahriye 

dahi vefât edip verâseti zevce-i metrûkesi Hüseyin bin Mehmed ile sadri sagîri Oğulları Ali ve Mehmed ve Sadr-i 

sagîre kızı Fatıma’ya mahzarda olup bundan başka verâsetleri ve terekelerine müstehikk-i âharı olmadığı sırren 

ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile Şer'an sâbit olup 

tashîh-i mes’ele mirâslarına bi’l mana işarıyla 400 sehmden olup sehmi mezkûreden 100 sehmi zevciyi mezbûre 

Havva’ya ve 125 sehmi cem'an 240 sihâm mezbûran Şerîf ve Rasim’e 15 sehmi mezbûr Hüseyin ve 18 sehmi 

cem'an 36 sihâm mezbûran Ali ve Mehmed’e ve 9 sehmi dahi mezbûre Fatıma’ya isâbeti lede şer-il enverde 

nemâyân olmağın mucubunce verese-i mezbûrdan bervech-i muharrer verâsetlerinden sonra olunduğu tescîl ve 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşrin min Muharremü’l-haram li-sene sitte ve selâsîn ve selase 

mie ve elf. 

 

 Sıra No: 188 Sayfa: 49 Numro: 192 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 13.01.1336 / Miladi 30.10.1917 Rumi 17.10.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsnden Dülgerzâde Molla Mustafa ibni Osman 

Efendi Medine-i mezkûre Mahallesinde mâkûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezkûreye muzâfe Kırık Nahiyesi 

karasından Aksu Kariyesi ahâlîsinden Koca Ömeroğlu Ahmed Ağa ibni Mustafa muvâcehesinde kariye-i 

mezkûre ahâlîsinden olup balkan muharebesinde himayesinden taht-ı silaha alınarak dokuzuncu fırkaya mensup 

seyyar topçu 31. alay ikinci taburunun altıncı bölüğünde ikinci taburunun 2. Topta hizmeti askeriyesinin ifa 

etmekte iken bi-hesâbıl Rumî 329 senesi Eylül’ünün içerisinde tifo hastalığından Kırkkilisede vefât eden iş bu 

hâzır-ı Ahmed Ağa'nın sülbi oğlu Mehmed’in hayatında zimmetinde cihet-i karzdan 50 kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezbûr kıbeli ahz ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-i merkûmun terekesine pederi 

mezbûr Ahmed Ağa bi’l-verâse vaziyet ededer Ahmed Efendi vaz eylediği olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 

50 kuruşun vaziyet olduğuoğlu müteveffâ-i merkûmun terekesinden hâlâ ve teslimi ve mezbûr Ahmed Ağa'ya 

kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikte lede’s-sual müddei-yi mezbûr Ahmed Ağa dahi 

cevabında fi'l-hakikaoğlu mezbûroğlu Mehmed’in cihet-i mezkûreden müddei-yi mezbûr Molla Mustafa’ya 

zimmetinde ol miktar kuruş deyni olduğunu tav'an ikrârı ve i’tirâf edip ancakoğlu merkûm Mehmed’in vefât 

müddeâsını inkâr etmeyin müddei-yi mezbûr Molla Mustafa ve müddei-yi aleyhi mezbûran Ahmed Ağa'nınoğlu 

Mehmed’in bervech-i muharrer vefât eylediğine mutabık beyyine talep oldukta li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de 

ikame eylediği her bir udûlu ahrarı ricâl-i Müslimînden ve salifü’z-zikr Aksu Kariyesi ahâlîsinden Koca 

Köseoğlu Şa’bânoğlu ibni Ahmed ve kariye-i mezkûreden mukîm Harcıoğlu Osman Ağa ibni İbrahim namı 

kimesnelerden her bir ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakika salifü'l-beyân Aksu Kariyesi ahâlîsinden olup 

Balkan muharabesinden tahtı silah altına alınarak 9. fırkaya mensup seyyar topçu 31. Alayının ikinci Taburunun 

altıncı bölüğü ikinci topta hizmeti askeriyesini ifa etmekte iken iş bu müddei-yi aleyhi mezbûr Ahmed Ağa'nın 

sülbioğlu Mehmed bi-hesâbı Rumî 329 senesinin Eylülülün içerisinde tifo hastalıgından Kırkkilisede vefât 

eyledi. Biz cenazesinde hâzır olduğu halde gasl ve mekâbir-i Müslimîne defn olundu biz bu husûsa bu vech üzere 

şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi herbiri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz ve’l-mana edayı şehâdeyi 

şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensup oldukları mezkûr Aksu Kariyesi 

Softaoğlu Ahmed Ağa ibni Bekir bin Hüseyin ve ihtiyar meclis azasından KocaKöseoğlu Süleyman Ağa bin 

Mustafa bin Ahmed namı müzekillerden ol ba varakayı mestûre ser'an ve bade Aksu Kariyesi ahâlîsinden 

Garboğlu Hasan bin Osman bin Hüseyin yine Medine-i mezkûre karasına Zephan? Kariyesi ahâlîsinden 

Kazaskeroğlu Mehmed Ağa binAli bin Abdullah namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde 

alenen lede’t-tezkiye udûlu makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbârlar olduğundan mûcibince merkûm 

Mehmed’in bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfı ile lazım gelen 

meblağı müddeasını mezkûr 50 kuruş vaziyet olduğuoğlu müteveffâ-i mezbûr Mehmed’in terekesinden olunmak 
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üzere müddei-yi mezbûr Molla Mustafa’ya hâlâ eda ve teslimi müddei-yi aleyh mezbûr Ahmed Ağa ilzâm olundu 

tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. Fi’l-yevmin sâlis aşer min Muharremü’l-haram li sene sitte ve selâsîn ve selase 

mie ve elf 
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 Sıra No: 189 Sayfa: 50 Numro: 193 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 27.12.1335 / Miladi 14.10.1917 Rumi 1.10.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Giresun Kariyesi mütemekkinlerinden teba’-yı devlet-i âliyenin Rum 

milletinden ..oğlu Arsini veledi Guril namı kimesne Medine-i mezbûre mahkemesinden ma'kûd meclîs-i 

şer'imizde enverde Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden Hacı Yetimoğlu Rasim bin 

Hacı Mehmed ve Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Hacı Yetimoğlu Ömer bin Mehmet namı kimesneler târifleriye 

ma'rûf Hatice binti Osman muvâcehesinden mahkeme-i şer'iyye dairesi kapısı önüne getirilerek muayene olunan 

rengi boz ve kullakları düşük ve arka ayakları küçük yedi yaşından bir re’sü’l-erkek merkebin tahminen bundan 

iki sene mukaddem yine mezbûreye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden Hacı Mehmedoğlu Hacı Mehmedoğlu 

Hacı Ali Ağa'dan 350 kuruş semeni mukabelesinden iştirâ’ ve teslim etmiş iken ben mezkûr merkebi bundan 2 

buçuk mahı mukaddem mezkûr Giresun Kariyesi’nde gâib edip iş bu hâzırayı mezbûre Hatice Hatun yedinden 

bulmamla mezkûr merkebe Hatice Hatun’a bağırsak müdahale ve vaziyet ider olmağla sual olunup mezkûr 

merkebin kifalet birle hâlâ bana teslime mezkûr Hatice Hanım kıbel-i şer’den olunmak bi istihkak matlûbumdur 

dedikte lede's-sual mezbûre Hatice Hatun dahi cevabında merkebi mezkûre bundan beş mahı mukkadem Alucra 

Kasabası ahâlîsinden Eşkioğlu karındaşı Şevket Efendi kazayı mezkûrede 1200 kuruş semeni mukabelesinde 

iştirâ’ ederek kendisine göndermiş olduğundan ol vechile merkebi mezkûr tarihi mezburdan beri yedimde şerimal 

olduğundan bi hak vaziyet ve müdahele ider olduğu da‘va tarafımdan her birinin aharının bir minvâli meşrûhâ 

şer-i da‘valarını inkâr etmekle merkebi mezkûr Hacı Ali Ağa'dan iki sene mukaddem bervech-i muharrer iştirâ’ 

eylediğini iddeasını mutabık müddei-yi merkûm Arasti’nden beyyine talep olundukta li-iceili’ş-şehâde meclîs-i 

şer'i ikame eylediğinden salifü'l-beyân Tamzara Kariyesi ahâlîsinden Musa Efendioğlu Ethem Ağa ibni Ali ve 

İnce Karaoğlu Mehmed Ağa ibni Abdurrahman namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olduklarında iş 

meclîs-i şer'de ira-i ve tâyin eylediğimiz rengi boz kullakları düşük arka ayakları küçük yedi yaşında bir reis-ül 

merkebi iş bu müddeyi merkûm Arasti mezkûr Tamzara Kariyesi ahâlîsindne Hacı Mehmedoğlu mezbûr Hacı 

Ali Ağa'dan tahminen bundan 7 sene mah-ı mukaddem 5 adet lirayı Osmani semeni mukabelesinde iştirâ’ ve 

teslim edip ol vechile teslim edip mezkûr merkebi merkûmun yedimde şer-an malıdır. bu husûsa bu vech üzere 

şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her bir tarafeyn muvâcehesinde mütefikküllafz olmağın eda ve şehâdeti şer'iyye 

ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi’asına mutabık mesub oldukları mezkûr Tamzara Kariyesi imamı 

Kara Mehmedzâde İsmail Kâzım Efendi ibni Hacı Mehmed bin Feyzullah ve ihtiyar meclis azasından Küçükoğlu 

Ahmed Ağa ibni Hasan bin Hacı Ali bin Ali ve Şişmanoğlu Hasan Ağa ibni Mustafa bin Abdullah namı 

müzekillerden ol ba varakayı mestûre ser'an ve bade mezkûr Tamzara Kariyesi’nden mukîm Abdulbaiszâde 

Cemil Efendi ibni Rıza Efendi ibni Hüseyin ve kariye mezkûre mektebi ibtidâiye muallimi Hasan Efendi ibni 

Şakirbin Numan namı kimesnelerden dahi tarafeyn ve şâhidler hâzır oldukları alenen ve lede’t-tezkiye udûlu 

makbuluşşehâde oldukları ve ihbâr ve iş’ar olduktan sonra müddei-yi aleyh mezbûre Hatice Hatun’un talebiyle 

şâhidan-ı mezbûran badettahlîfüş şer’iyye müddeiyi merkûm Arasti merkebi mezkûru kimesneye satmatığı ve 

hibe etmediğine ve’l-hasıl bi’l vecihle memleketinden çıkarmadığını müddei-yi aleyh ve mezbûre Hatice Hatun 

hâzıre olduğu halde tahlîf olunmağın mûcibince müddei-yi aleyhi mezbûre Hatice Hatun’un merkebi mezbûrden 

kifayet birle müddiyi mezbûr Arasti’ye hâlâ teslimyle zirde ve müfredatı merkûm mesârifi mahkeme ile i‘lâmiye 

olan 137,5 kuruşun mezbûre Hatice Hatun’dan tahsîli ile müddei-yi merkûm Arasti’ye i’tâsına müddei-yi aleyhi 

mezbûre Hatice Hatun’a kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. Fi’l-yevmin sani 

ve’l-aşrin min Zilhüccetü’ş-Şerîfe li sene hamse ve selâsîn ve selase mie ve elf. ilâm harcı 30 suret harcı 20 hicaz 

varakası esmanı 20 ilâm sureti ve ilmuhaberine ilfaf olunan pul esmanı 5 merkebi mezbûrun 10 günlük mesârifi 

40 da‘va mebliği icrası 10 sureti mezkûrun tebliğ icraatı 10 yalnız 137,5 kuruştur.  

 

 Sıra No: 190 Sayfa: 50 Numro: 194 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 01.01.1336 / Miladi 18.10.1917 Rumi 5.10.1333 

İnde’l-asıl Giresun Kazası mahallâtından Çınarlar Mahallesi mütemekkinlerinden olup Medine-i Karahisâr-ı 

şarikiye misafireten sakin teba’yı Devlet-i Aliyye’nin Rum milletinden Emanetoğlu hapi veledi dimen? kimesne 

Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i şer'imizde yine ayne’l-aslı Medine-i Sivas’a tâbî Karahisâr-ı 

Şarkî askeri hastahanesinde müstakdem aşıkoğlu Emin Ağa ibni Mehmed namı kimesne muvâcehesindne 

mahkeme şer'iyye dairesi kapusu önüne getirilerek muayene olunan rengi bozkır ve 8 yaşında bir resül ekdic esbi 

333 senesinin Mayıs içerisinde mezkûr Giresun Kazası karasından Yamuca Kariyesi’nden mütemekkinlerinden 

Yor namı kimesneden 2500 kuruşu semeni medfu’mukabelesinden iştirâ’ ve teslim etmiş iken esb-ı mezkûre 

seneyi merkûme Mayıs’ının 20 gün Karahisâr-ı Şarkî kazasında gâib edip elhaletülhazihi iş bu hâzır-ı mezbur 

Hacı Emin Efendi yedinde bulunmağla esb-i mezbûre Hacı Emin bi gayri hak müdahele ve vaziyet eder olmağla 

sual olunup esb-i mezkûrden kifayeyed birle hâlâ bana eda ve teslim ve mezbûr Hacı Emin Ağa kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmağın bilistihkâk matlûbumdur dedikte lede's-sual mezbur Hacı Emin Ağa dahi cevabında esb-i 

mezkûre seneyi merkûme malının Mayıs’ı’nın 10. Günü salifü’l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe 
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mezkûre huzûru karyeyi mahkemesinden olup elyevm Suşehrinde silah altında müstakdem Benayud? namı 

kimesneden yüz beş kuruş semeni medfu’mukabelesinde iştirâ’ ve teslim etmeme ol vechile esb-i mezkûr tarih-i 

mezbûrdan beri yedinde şer’i mal olduğundan bi hak vaziyet ve müdahele eder olduğunu da‘vası tarafından ve 

her bir aharın bir minvâli meşrûhâ şera da‘vasını inkâr ettiklerinde esb-i mezkûre 333 senesi Mayıs’ının üçüncü 

günü merkûm Benayud? sene bervech-i muharrer iştirâ’ eylediği odasına mutabık müddei-yi gaile mezbûr Hacı 

Emin ağadan beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her bir ayne’l-asl salifü’z-zikr 

Giresun Kazası mahallâtından Cerune Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’yı devleti müşarüileyh anın 

millet-i merkûmesinden olup elyevm Karahisâr-ı Şarkî askeri hastahanesinde müstakdem Kemençecioğlu 

gerekbe? veledi Beneyud’a kazayı mezbûre mahallâtından Güneri Mahallesi mütemmekinlerinden olup 

hastahane-yi mezkûrde müstakdemlerinden Abacıoğlu Guril veledi Yori nam kimesnelerden her biri ale’l-infirâd 

istişhâd olduklarında iş bu meclîs-i şer'de iradei ve tâyin eylediği rengi boz Kır sekiz yaşında reisil ektric esbi 

işbu müddei-yi aleyh mezbur Hacı Emin Ağa 333 senesi Mayıs’ın üçüncü günü merkûm Benatan 105 kuruş 

semenî medfu mukabelesinde iştirâ’ ve teslim edip ol vechile mezbûr esbe Medine-i şer'iyye yedinde şer'iyye 

malıdır bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz her biri tarafeyn muvâcehesinden müttefikü’l-lafz 

olmağın iradeyi şehâde şer’iyye ettikte şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi’asına mutabık her bir .. Kazası 

ahâlîsinden olup elyevm Karahisâr-ı Şarkî askeri hastahane Çavuşlarından Erzurumluoğlu Ahmed Çavuş ibni 

Mustafa bin Salih ve Bekiroğlu Osman Çavuş ibni Ömer bin Mehmed namı müzekillerden ol ba-varakayı 

mestûre ser’an bade müzekkiyan-ı mezbûrandan tarafeyn ve şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye 

ve kabûlüşehâde oldukları halde iş’ar ve ihbâr olunmağın müddei-yi aleyhi mezbûr Hacı Emin Ağa mezkûr 

merkebi kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bir vecihle memleketinden çıkarmadığını ve 

müddei-yi merkûm Hapi hâzır oldukları halde tahlîf olmağın mûcibince müddei-yi merkûm hapi da‘vayı 

mezkûresiyle müddei-yi aleyh mezbûr Hacı Emin Ağa'ya bu vechi şeri maruz mani ve mezbûre mesârif-i 

mahkeme ile ilafiye icraatı olan 130 kuruşun müddei-yi merkkum hampiden tahsîliyle müddei-yi mezbûr Hacı 

Emin Ağa’ya i’tâsına kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs ilan olundu fil ilâm harcı 62 Suret 

harcı 20 hicaz varakası esmanı 20 ilâm ve suret ve tebliğ ilmuhaber ve hazine ebnan 4 pul esmanı 5,20 Esb-i 

mezkûrunu 4 günlük mesârifı elafiyesi 19 yalnız 130 kuruş  

 

 Sıra No: 191 Sayfa: 51 Numro: 195 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 02.03.1336 / Miladi 17.12.1917 Rumi 4.12.1333 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Karaşenşe Kariyesi ahâlîsinden iken bundan bir sene mukaddem vefât 

eden Çavuşoğlu Hacı Yusuf Ağa ibni Mehmed bin Abdullah verâsetini zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zehide binti 

Abdurrahman ile sulbi-i kebire oğlu olup seferberlik i'lân üzerine askere sevk olunarak el yevm ifa-yı vazife eden 

ve Hasan ve sülbiye-i kebire kızları Aişe ve Nazire ve kahre mahzarda oldukları ve şeri i'ta nemâyân olduktan 

sonra verâse-yi mezbûrundan olup zâtı Medine-i mezbûre mahallâtından kaşir Mahallesi ahâlîsinden küçük 

Mustafaoğlu Asım Ağa ibni Süleyman ve yine Medine-i mezkûrede muzâfa dereli Kariyesi ahâlîsinden dereoğlu 

İbrahim Ağa ibni Halil târifleriyle ma’ruf binatı mezbûre Aişe Hatun Medine-i mezkûre Kariyesi’nde ma'kûd 

meclîs-i şer'imizde Koyulhisar kazasının karasına küre mezbûr Kariyesi ahâlîsinden İstanbulluoğlu Mehmed Ağa 

ibni İsmail muvacehsinde muvâcehesinde mahkemeyi şer'iyye dairesi kapısı önüne getirilerek rengi doru ve 

kuyruğu ve yalısı siyah iki buçuk yaşından bir re’sü’l-firak tay mevrûsumuz babam müteveffâ-yı merkûm Hacı 

Yusuf Ağa'nın kısrağından doğma netâcen malı olup bundan vefâtına bade vefâtına niclü verese-yi saireyi 

merkûmasına mevrûs olmuş iken mezkûr salifü'l-beyân Karaşenşe Kariyesi iltisalinde değmen denilen mahalde 

rey olunmakta iken gayb olmuş ve iş bu hâzır-ı mezbûr Mehmet ağa'nın yedinde bulmamla mezkûr taya mezbûr 

Mehmed Ağa bi gayri hak vaziyet yedimde müdahele eder olmağla sual olunup mezkûr tayla kifayet birle 

terek-yi mezkûreya izâfetle hâlâ bana teslim ve mezbûr Mehmed Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmak 

bi’l-verâse matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûr Mehmed Ağa dahi cevabından iş bu 

meclîs-i şer'de muayene olunan rengi doru kuyruğu ve yalısı siyah üç yaşından bulunan mezkûr tay kendi 

kısrağımdan doğma netâcen yedimde malım iken mezkûr tay bundan ilticama ma'kûd salifü’z-zikr cebelde rey 

olunmak üzere zevcem Zeynep Hatun mezkûr tayı mahalli mezkûre götürerek malü’l-beyân Karaşenşe Kariyesi 

çoban Ahmed’e teslim edip bilâhere zevcem mezbûre Zeynep Kariye-i mezkûre giderek mezkûr tayı bundan on 

beş mukaddem çoban-ı merkûm Ahmed’e icraatını meriidir ki mezkûr tay bana teslim ederse ol vechile mezkûr 

tay bervech-i muharrer bi-hak vaziyed müdahele ederim deyü tarafımdan her bir aharın bir minvâli meşrûhâ 

netâcen da‘va eden inkâr etmeyeceklerinde mezkûr tay kendi kısrağından doğma netâcen birine? malı olundukta 

mutabık müdde-i aleyh Mehmed Ağa'dan beyyine talep olundukta li iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği 

herbiri salifü’l-beyân Kürede-i göre de Kariyesi ahâlîsinden İstanbulluoğlu Mahmûd Ağa ibni İbrahim ve 

İstanbulluoğlu Hacı Receb Ağa ibni İbrahim ve köylüoğlu Abdullah Ağa namı kimesnelerden her biri 

ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında iş bu meclîs-i şer'de irade ve tâyin eylediğim rengi doru kuyruğu ve yalısı 

siyah üç yaşından bir re’sü’l-kısrak tayı iş bu müddei-yi aleyhi mezbur Mehmed Ağa’nın kendi kısrağından 
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doğma müddebire netâcen malı mezbûr husûsu bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü takrîr ve tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve şehâdet-i şer'iyye ettiklerinde şâhidan mezbûrun usûl 

mevzi’asına mutabık mensûb oldukları salifü’z-zikr göredei? Enir Kariyesi imamı Abdülbakioğlu Ömer Efendi 

ibni Abdullah bin Hüseyin ve Muhtar Köylüoğlu ve Kadir bin Ömer ve ihtiyar meclis azasından Zaimoğlu 

Ahmed Ağa ibni Mustafa bin Ömer ve Ayanoğlu Hasan bin Mahmûd namı müzekillerden ol ba varakayı mestûre 

ser'an ve bade mezkûr Karaşenşe Kariyesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Kâzım Ağa ibni Hüseyin bin Osman ve 

Çavuşoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed bin Ömer namı kimsenelerden müddeyi aleyh ve mezbûr ile şâhid ve 

mezbûrundan hâzır oldukları alenen lede’t-tezkiye udûl-u ve makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr 

olunduktan sonra zikr olunan tay tarafeyn huzûruna erbab ve vuku'na tarafımdan bi’l-muayene üç yaşından 

olduğu anlaşılan ve şâhidan-ı mezbûranın haklarında tanzîm kılınan bir kıt’a menşure ve evraka Karahisâr-ı Şarkî 

kadılığına irsâl kılınmış ve derûnunda müddei-yi aleyh-i mezbûr Mehmed Ağa mahkeme-yi şer’iyede bi’z-zat 

gelmiş müddei-yi aleyh mezbûre Aişe Hatun gelmediğinden bu babdan mezbûreye ale'l-usûl bir kıt’a davetiye 

derkenâr irsâl ve tebliğ kılınmak üzerine tâyin kılınan günde müddei-yi mezbûr Aişe Hatun mahkeme-yi mezkûre 

den bi’z-zat talep ettiği gibi tarafından bir vekil dahi göndermediğinden müddei-yi mezbûrenin gıyabında ol 

varakayı şehâde alenen tezkiyelerine bervech-i bala bi’l-icra tay müdde-yi aleyh mezbûr Mehmed Ağa 

kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bevechi memleketinden çıkarmadığını müddeyi aleyh 

mezbûr Mahmûd Ağa tahlîf olunmağın mûcibince müddei-yi gâib mezbûre Aişe Hatun da‘vayı ibrayı mezkûre 

müddei-yi aleyh ve mezbûr Mehmed Ağa bervech-i şerhi ma'rûfta muayene ve maarrifatı merkûm 180 kuruşu 

mezbûre Aişe Hatun'dan tahsîli ile müddeyi aleyh mezbûr Mehmed Ağa ibkasına kıbel-i şer’den hüküm 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. Fi’l-yevmi’l-sani min şehri Rebi’ül-evvel lisene sitte ve selâsîn ve 

selase mie ve elf. İlam harcı 30 suret harcı 20 da‘va tebliğ ahari 20 Sureti sukuret? 20 mezkûr tayın 20 günlük 

mesârifi i‘lâmatı 100 İlam ve suret ve meblaği hizmeti sak olunan pul ayni 5 yalnız 187 kuruş  

 

 Sıra No: 192 Sayfa: 52 Numro: 1 Konu: Vekalet  

 Hicri 19.03.1336 / Miladi 03.01.1918 Rumi 21.12.1334 

1 Kanunu sâni 334 tarihinden itibaren birinci numaradan başlamıştır. Medine-i Pürdam Mahallatından Emin 

halife Mahallesi'nden olup Karahisâr-ı Şarkî askeri debbahanesinde müstakdem Kölegözoğlu Mehmed Ağa ibni 

İbrahim bin Ömer namı kimense Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkmesinde mâkûd meclîs-i şer’i şerîf-i enverde 

tav’en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idip Mahalle-i mezkûrede bundan gâimle vermek üzere mezkûr Emit 

halife mahallesi ahâlîsinden Kerşincioğlu Abdullah Ağa'ya dört kile arpa emânet teslim edüp mezkûr arpaya 

mezbûr Abdullah Ağa gaileme teslim ettğinden gerek mezkûr arpaya ve gerek esmanını merkûm Abdullahtan 

Ağa'dan ait olduğu mahkemeyi talep ve da‘va ahz ve kabz ve aileme teslim ve husûsu mezkûr hakkında aleyhime 

da‘va vuku'nda yine aid olduğu mahkeme husûmet ve red cevaba veledel iktizâ iadei mahkeme ve istinâf ve 

temyîz ve tahlîfe ve ikamei şuhûda vaz’ı hacz ve fekne ve evrak-ı lazimeye kendi imzasıyla kabûl ve tanzîm ve 

takdîme ve lehime istihsâl edecek i‘lâmatı ahkamın icrasına talebe ve bunun mütevakıf olduğu umûrun küllisine 

bervech-i muharrer ifaya tarafımdan ve'l-hasıl Zile ahâlîsinden olup hali salifü'l-beyân Medine-i Çorum’da sakin 

da‘va vekillerinden eniştem İsmail Hakkı Efendi’ye kabûlüne mevkûfe vekâleti mutlaka-yı sahiha-yı şer’iyye ile 

vekil naib münâb ve nasb ve tâyin eyledim dedikte ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tasi ve’l-aşer min 

şehri Rebiül evvel li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: Mezkûr Medine-i Çorum 

mahallâtından Molla Mahallesinde olup Karahisâr-ı Şarkî askeri Silah anbarında müstakdem Horozoğlu Ömer 

ibni Osman Medine-i mezkûre çorum mahallâtından çarşı hamallarından olup kendi kazai . Karahisârı Şarki 

Askeri Çamaşırhanesinde Müstakdem Hançerlioğlu Osman Ağa ibni Hüseyin.. 

 

 Sıra No: 193 Sayfa: 52 Numro: 2 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 18.04.1336 / Miladi 01.02.1918 Rumi 19.01.1334 

Medine-i Karahisâri Şarkî'ye muzâfe Ane Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i‘lânı üzerine taht-ı silaha 

alınarak bundan akdem vefât eden Abanos oğlu Mehmed bin Ömer Ağa ibni Hüseyin verâsetine babası ve 

mezbûr Ömer Ağa ile validesi Fatıma Hatun ibnete İbrahim mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâizi'ş-şer'iyye 4 sehmden olup sehmi mezkûreden 3 sehmi ebi mezbûr Ömer Ağa'ya ve 1 sehmi 

dahi ümmü mezbûre Fatıma Hatun’a isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mezbûrun verese-i mezbûrandan 

başka verâseti ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde 

isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile şe'ran sâbit olmağın mûcibince verese-yi mezbûran bervech-i 

muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-samin aşer min şehri Rebiü’l-âhire 

li-sene sitte ve selâsîn ve selase mi ye elf 

 

 Sıra No: 194 Sayfa: 53 Numro: 3 Konu: Vekalet  

 Hicri 11.04.1336 / Miladi 25.01.1918 Rumi 12.01.1334 
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 Tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husûsu atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb ve Tahîri için savbı şer-i enver ve 

bi’t-tahsîl me’zûn’en irsâl kılınan mahkemeyi şer’iyye Başkâtibi Ömer Lütfü Efendi. Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Müftü Mahallesinde vakii Mansurzâde müteveffâ Sait Efendi veresesinden müsteciran ikame 

eylediği haneye varıp zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer'-i âli 

ettikte mahalle-yi mezkûra ahalisinde i mezkûrese mukîm müselmun huzûrunda mezbûr târifleri ile mauruf olan 

müteveffâ-yı mezbûr Sait Efendin validesi Tûtî Hatun ibnete Süleyman Efendi ibni Hacı ebu şer meclisi ma’kud 

şer’de yine mahalleyi Medine-i mezbûre ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin mahzarında 

kezâlik Mahalle-i mezkûrede mukîm Zekiye Hatun ibnete Mehmet hâzır oldugu halde tav’en takrîr-i kelâm ve 

ifâde-yi merâm edip Suşehri Kazası Kariyesi’nde vakii bir tarafında Mansurzâde Hacı Halil Ağa tarlası ve 

tarafında hudûdu oğul İbrahim Ağa tarlası bir tarafından bahçeoğlu Hüseyin Ağa tarlası ve bir tarafında çay ile 

mahdut Körcepınarr demekle mauruf bir kıt’a tarlama ait Karahisâr-ı Şarkî harîkinde mütekarar olan sened-i 

hâkâni mûcibince taht-ı tasarrufumda olmağla ben tarlamı iş bu hâzıre-yi mezbûre iş bu Zekiye Hatun ba-hüccet-i 

şer’iyye dahi mensûb oldugu sadri sağiroğlu Muammer bin Mümin müşeriatı bu Said Efendi halinde olarak 

vasî-yi mezbûre Zekiye Hatun bundan akdem yedinde ahz ve kabz ve kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 

4000 kuruş mukabelesinde sağiran-ı mezbûr Ömer’e kat’en ferağ ve taktim ve teslim ve vuku’fera ve mezkûrü 

me’mûru mahsûs huzûrunda ita-yı takrîre ve icab eden evrak-ı lazımaya kendi imza ve kabûl ve tanzîm ve tasdîk 

ve bunların mütevakıf oldugu umûrun küllüsine muharrer ifaya bu babda dilediği kimesneye bir minvali meşrûhâ 

müvekkilim me’zûn olmak üzere (külli me gayri gayret vekil) mazmun vech ile tarafımdan iş bu mezbûr Hamdi 

Efendi vekâleti mutlakayı sahihe-yi şer’iyye ile vekil naib münâb ve nasb ve tâyin eyledikte mezbûr Hamdi 

Efendi dahi vekâlet mezkûreyi kabûl hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm eyledim dedikte 

mezbûr Hamdi Efendi ile dahi mezbûre Zekiye Hatun'dan cevaben müvekile-yi mezbûre Tûtî Hatun sadr olan 

bi’l-cümle kelimâtı meşrûhâyı vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk eyledikte ve mûmâ-ileyh e yedinde ketb ve 

bi-tahrîr ve maen meb’ûsu aliye-i şer’de gelip ale'l-vuku’ve inha takrîri etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-hadi aşer min şehri Rebiü’l-âhir li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: mezkûr 

Müftü Mahallesi’nden Hacı Alizâde Hacı Ali Efendi ibni Ahmed mezkûr Mahalle-i mezkûreden Karacaoğlu 

Mehmed Ağa ibni Lütfullah 

 

 Sıra No: 195 Sayfa: 53 Numro: 4 Konu: Vekalet  

 Hicri 17.05.1336 / Miladi 01.03.1918 Rumi 16.02.1334 

Aynil asıl Samsun Kazası mahallâtından Çınarlar Mahallesi ahâlîsinden olup Molla Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

de misafireten sakin tebbayı Devlet-i âliyenin Rum milletinden Kazgancıoğlu Nebayut Ağa veledi ishil veledi 

Harelini? namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i şer'-i … lazım-ül tevkireyi Medine-i 

mezbûra mahallâtından Bülbül Mahallesi'nden mukîm da‘va vekillerinden ve Kadızâde Ali Surûri Efendi ibni 

Asım Efendi mahzarında tav en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip gerek benim salifü'l-beyân Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî ve gerek mahalli sailede zümeni nasta olan ayan ve gayri ayan kaffeyi hukûkumu ve vaziyet ve 

gasp olanlardan aidiyetine göre Mehakimi şer’i-yede nizamının hukuk ve sulh ve ticâret ve aksamında talep ve 

da‘va ve her kim tarafındanher ne husûsa dair olursa olsun aleyhime da‘va ve kavaline yine ait tenbîhe göre 

mahkemeyi şer’iyye nizamlannamesinin aksamı mezkûresinde husûmet ve red cevabına iş bu cihet hakkında 

lede’l-iktizâ i’tirâz ve iadeyi mahkeme ve istinâf ve temyîz talep ve tahlîf ve ikame-i şuhûda ve vaaz-ı hacz ve 

fevkine evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla tanzîm ve kabûl ve takdîm ve lehime istihsâl edeceği i‘lâmat ve 

ahkamın icrasına taleb bunların mütevakıf oldugu umûrun küllisine bervech-i muharrer i’faya ahz ve kabza ve 

sulh ve ibrâ ….olmak ve üzerine tarafından mûmâ-ileyh Surûri Efendi’ye vekâleti amme-yi sahihe-yi şer’iyyeyi 

vekil naib, münâb nasb ve tâyin eyledikte mûmâ-ileyh dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına 

kemâ yen baği eda-yı taahhüt ve iltizâm etmeğin gıbbe’l-tasdîk eşri-i ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-sâbi’aşer min Cem’aziye’l-evvelin li-sene sitte ve selâsîn ve selasiye mie ve elf. Şuhudû’l-hal Bülbül 

Mahallesi'nden Musa Efendizâde Habib Efendi ibni Şakir Efendi Müftü Mahallesi'nden Oralıoğlu Ahmed Efendi 

ibni arif. 

 

 Sıra No: 196 Sayfa: 53 Numro: 5 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 26.04.1336 / Miladi 09.02.1918 Rumi 27.01.1334 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lânı üzerine taht-ı 

silaha alınarak bundan akdem vefât eden Ovalioğlu Süleyman bin müteveffâ Hasan bin Hacı Ali'nin verâseti içün 

li-ebeveyn karındaşı Ahmed mahzarda olduğu ve bundan başka verâseti ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı 

sırren ve alenen tezkiyelerinden icra kılınan zabıt ceridesinde ve isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriye şer’an 

sâbit olmağın mûcibince mezbûr Ahmed’in bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm 

olundu. fil yevml sâdîs ve’l-aşrin min şerhi Rebiü’l-âhir e li-sene sitte ve selâsîn ve selase ve mie ve elf. 
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 Sıra No: 197 Sayfa: 54 Numro: 6 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 26.04.1336 / Miladi 09.02.1918 Rumi 27.01.1334 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik dolayısıyla silk-i 

askeriyeye dehaletle bundan akdem vefât eden Danabaşoğlu Ahmed bin müteveffâ Osman bin Ahmed’din 

verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Havva binti Osman ile validesi Zeynep binti Osman ve li-ebevyn karındaşı 

Parlak mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bihekemil ferâizil şer'iyye on iki sehmden olup sehmi mezkûrdan üç 

sihâm zevce-i mezbûre Havva’ya ve iki sihâm ümmü mezbûre Zeynep’e ve bir sehmi dahi mezbûre Parlağa 

isâbeti tahakukundan sonra müteveffâ-i merkûman verese-i mezbûratından başka verâset terekelerine tahakkuk 

icrası olmağın sırren ve alenen tezkiyelerine icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri 

ile şer’an sâbit olmağın mûcibince verâsei mezbûrun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve 

ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-tasi ve’l-aşrin min şehri rabiül ahire li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 198 Sayfa: 54 Numro: 7 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.05.1336 / Miladi 18.02.1918 Rumi 5.02.1334 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Arslanşeyh Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân-üzerine taht-ı silaha 

alınarak bundan akdem vefât eden Tenkiloğlu Asım bin Feyzullah bin İbrahim’in verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Server binti Arif ile sulbiyye-i kızı Gülsüm li-ebeveyn karındaşları olup el yevm silah altında 

müstakdem Derviş Halil ve Mustafa ve İbrahim mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi hike mil ferâizil şer'iyye 

32 sehmden olup sehmi mezkûrdan 4 sehmi zevce-i mezbûre Server’e ve 16 sehmi binti mezbûre Gülsüm’e ve 3 

er sehmden cem an 12 sehmi dahi eahi mezbûrdan Derviş ve Halil Mustafa ve İbrahim’e isâbeti taahhukûkundan 

sonra müteveffâ-yı merkûmun verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ser 

an ve alenen tezkiyelerinin icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle şer an sâbit 

olmağın mûcibince verese-i mezbûran bervech-i muharrer ve verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-sâdîs min Cem’aziye’l-evveli li-sene sitte ve selâsîn ve selase mi ye elf. 

 

 Sıra No: 199 Sayfa: 54 Numro: 8 Konu: Vekalet  

 Hicri 04.06.1336 / Miladi 18.03.1918 Rumi 5.03.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinde iken bundan akdem vefât eden 

Leventoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin Abdullah verâseti sulbiyye-i kebir oğulları Hafız Mehmed Efendi ve 

Niyazi Ağa'ya mahzarda oldugu le e şer-il enverde zâhir ve nemâyân olduktan sonra verese-i mezbûrandan ve 

mezbûr Niyazi Ağa Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd şer-i Şerîfi enverde yine Medine-i mezbûre 

mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin mahzarındaki Medine-i 

mezbûran mahallâtından Kaşif Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ahmedoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni Şerîf hâzır oldugu 

halde tav-en takrîr-i kelâm ifâde-i merâm edip salifü'l-beyân Kızılca Mahallesinde vaki iki tarafında tarîk-i â’m 

ve bir tarafında Köseoğlu Mustafa Ağa ve bir tarafında Ambarcıoğlu müteveffâ Mustafa Ağa veresesi hanesi ile 

mahtut mamüştemilât bir bab mülki menzili mevrûsun babam müteveffâ mezbur Şerîf Ağa'nın malı hali 

hayatında yedinde mal ve mülki olup bade vefâtı sulbiyye-i Kebire oğlu oldugum cihetle benimle sulbiyye-i 

kebire oğlu mezbûr Hafız Mehmed Efendi’ye mevrûs olmağla ben menzili mezkûr olan nıshe hisse-i ersiye-i 

şer’iyye şaiyamı mi iş bu hâzır mezbûr Hacı Ahmed Ağa'nın bundan akdem yedinde ve malından ahz kabz ve 

kendi umûruma sarf ve istihlâk eylediğim 2500 kuruş semeni mukabelesinde bat’en ve sahihen beyn ve temlik ve 

teslim ve vuku’Bey-i mezkûr me’mûru mahsûsa huzûrunda takrîr ve icab eden evrak ve lazıması kendi imzasıyla 

ve mühri ile kabûl ve tanzîm ve takdîm ve bunların mütevakıf oldugu umûrun küllisini bervech-i muharrer ve 

ifaya (kelima ganit vekil) mazmun vech ile tarafımdan iş bu mezbûr Hamdi Efendi vekaleti iş bu mezbûr Hamdi 

Efendi vekâleti mutlakayı sahihe-yi şer’iye ile vekil naib münâb ve nasb tâyin eyledikte mezbûr Hamdi Efendi 

dahi velaketi mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm eyledim dedikte 

mukarar mezbur Niyazi Ağa'nın sadr olan bi’l-cümle kelimâtını mezbûr Hamdi Efendi ile hâzır ve mezbûr Hacı 

Ahmed Ağa'dan her biri vicâhen tahkîk ve şifahen tasdîk etmeyi ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-râbi’min Cem’aziye’l-ahir li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: Taş 

Mahallesi'nden Deli Bekiroğlu Receb Ağa ibni Arif Orta Mahallesi'nden Barkutoğlu Hüsni Efendi ibni Nuri 

Mustafa. 

 

 Sıra No: 200 Sayfa: 54 Numro: 9 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 01.07.1336 / Miladi 13.04.1918 Rumi 31.03.1334 

Medine-i Karahisa-ı Şarki mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup cinuni mutabık ile mecnûn olarak 

bundan akdem diyar-ı âhire giderek halen hayat ve memâtı mechûl olan Sarraçzâde Hacı Zihni Ağa ibni Hacı 

Ahmed Ağa'nın huzûru hali sahihine kadar malinı hıfz ve tesviyeyi umûruna kıbel-i şer’den bir vasî ve kayyum 

nasb ve tayini lazım mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru vesâyet ve 
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kayyumluk uhdesinden gelmek muktedir ittiğü mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâresi tarafından vürûd eden bir 

kıt’a memhur ilmuhaber mealinden anlaşıldığı gibi zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn dahi huzûru 

şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şeri’l-enverde zâhir ve nemâyan olan … merkûme 

li-ebeveyn er karındaşı mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Sarraçzâde Şükrü Ağa ibni mezbûr Hacı Ahmed Ağa 

ciheteyn-i mezbur Hacı Zihni Ağa zuhûr hali sahihine kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den 

vasî ve kayyum nasb ve tâyin olmakta mezbûr Şükrü Ağa dahi vesayet-i ve kayyumluk-u mezkûrun kabûl ve 

hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-min gurre-i Recebü’l-ferd li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal mezkûr Bülbül 

Mahallesi muhtarı Baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer Kızılca Mahallesi'nden Köseoğlu Mustafa 

Ağa ibni Mehmed 

 

 Sıra No: 201 Sayfa: 55 Numro: 10 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 12.06.1336 / Miladi 26.03.1918 Rumi 13.03.1334 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Göle Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Sefaoğlu 

Mehmet Efendi İbni Yusuf bin Abdullah’ın sülbi sağir oğulları Salim ve Salih sulbiyye-i sagîre kızı Gülnaz’dan 

her birinin vakti sidârlarına ve Rüştü edalarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî 

nasb ve tâyin lazım ve mühim olduğundan emânet ile mevkufe ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûrun 

vasîyet cihetinden seneden gelmeyle miktara idüğü zil-i kitapta muharrerü’l-esâmi-i Müslimîn manzur şerde 

ale’t-tarîk-i şehâde vakii olan ihbârlar ile inde’l-şer’-i enverde zâhir ve nemâyân olan sağiran-ı mezbûrunun 

halete Medine-i mezkûre mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden maurufetülzat ne ilzat bini Bekbaş zâde 

kerimesi Naciye Hatun ibnete Hacı Ali Bey maurufuna mezbûrun Salim ve Salih ve Gülnaz’dan sağiran-ın vakti 

rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den dahi nasb ve tâyin oldukta mezbûre 

Naciye Hatun'dandan dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve 

iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sani aşrin min Cem’aziye’l-ahire li-sene sitte ve 

selâsîn ve seleseyn mie ve elf.Şuhudû’l-hal mezkûr Göle Kariyesi imamı Kerikoğlu Hüseyin Efendi ibni 

Süleyman kariye-yi mezkûreden Sakaoğlu Mahmûd Efendi ibni Mustafa. 

 

 Sıra No: 202 Sayfa: 55 Numro: 11 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 04.07.1337 / Miladi 05.04.1919 Rumi 23.03.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı 

Minareoğlu İsmail Ağa ibni Ahmet bin Abdullah’ın sülbiye-i sagîre kızı Melek vakti rüşd ve sidârına değin 

müteveffâ mezbûr İsmail Ağa'nın liebeveyn kız karındaşın olup bundan yirmi beş seneye mütecaviz diyar-ı ahire 

giderek el'ân hayat ve memâtı mechûl olan Zekiye Hatun mezmur Ahmed’in zuhûruna kadar mallarını ve 

tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî kayyum nasb ve tâyin lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve 

istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr vesâyet ve kayyumluk uhdesinde miktar idüp zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimînin huzûru şer’de alattarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir 

ve nemâyân olan Medine-i mezkûre muhtarı Baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer sağire-i mezbûre 

Melek vakti rüşd ve sidârına ve gâibe-i mezbûre Zekiye Hatun’un ibni zevarisine kadar mallarını hıfz ve tesviye 

ve umûrları kıbel-i şer’den vasî ve kayyum nasb ve tâyin oldukta mezbûr Hacı Mehmed Ağa dahi vesâyet ve 

kayyumluk’u mezkûr ve hıdemeti lazıması kema yenbegi edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi'l-rabi min şehri Recebü’l-ferd li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. mezkûr Bülbül 

Mahallesi ihtiyar meclis azasından Tatarzâde Kâzım Efendi ibni Halil yine mahalle-i mezkûre ihtiyar meclis 

azasından Sarraçzâde Şükrü Ağa ibni Hacı Ahmed 

 

 Sıra No: 203 Sayfa: 55 Numro: 12 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 05.07.1336 / Miladi 17.04.1918 Rumi 4.04.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Bekaroğlu 

Rasim Ağa ibni Hüseyin bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zebide Hatun ibnete ile sulbi-i 

kebire oğlu Veli Sülbiye-i kızı Şakire ve Şefikaya mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları 64 sehmden olup 

siham-ı mezkûrdan sekiz sehmi zevce-i mezbûre Zebide Hatun’a ve ondört sehmden cem’an kırkiki sehmi … 

mezburun Ali, Nevzat ve Veli’ye ve yedişer sehmden cem’an ondört sehmi dahi büntân-ı mezburtan Şakire ve 

Şefika’ya isâbet-i tahakkukundan sonra verese-i mezburundan zat-i kariye-i mezkûre ahâlîsinden Bekaroğlu 

Mehmet Ali bin Hüseyin ve Velioğlu Şa’ban bin Şerîf târifleriyle ma’ruf zevce-i mezbûre Zebide Hatun’a 

Medine-i mezkûre mahkemesinde makûd meclis-i şer’imizde yine Medine-i mezbura mahallâtından Bülbül 

Mahallesinde mûkîm Satıroğlu Mevlüd Ağa ibni Mehmed muvâcehesinde zevcim müteveffâ-yı mezbur Rasim 

Ağa’nın hayatında iş bu hâzır-ı merkûm Mevlüd Ağa zimmetinde cihet-i karzdan yüz yirmisekiz kuruş alacak 

hakkı olup meblağ-ı mezkûr mezbur Mevlüd ağadan kıbel-il ahzda vel’istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûrumla 
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müteveffâ-i mezburun verese-sa’ire-i mezkûresine mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûr yüzyirmisekiz kuruştan 

benim hisse-i ersiye-i şer’iyyeme isâbet eden onaltı kuruş hâlâ bana eda ve teslime mezbur Mevlüd Ağa’ya 

kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bil’verâse matlûbumdur dedikde lede’s sual müdde-i’yi aleyhi merkûm Ağa dahi 

Abdullah’a fi’l-hakika müteveffâ-i merkûm Rasim Ağa’ya hayatında cihet-i mezkûreden zimmetinde ol mikdar 

kuruş deyni olduğunu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak müdde-iyi mezbûre Zebide Hatun’un bervech-i muharrer 

verâset müddeâsını inkâr ettikde müddei-yi mezbûre Zebide Hatun’a bervech-i muharrer verâset müddeâsına 

mutabık bey’ine talep olundukda li-iceli’şehâde meclis-i şerde ikame eylediği her biri udûlü ahrar-ı ricali 

Müslimînden ve mezkûr Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Bekâroğlu Nuri bin Hasan ve Bekâroğlu Şevket bin Nuri 

namı kimesnelerden muharrer ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında fi’l-hakika mezkûr Ahvarcık Kariyesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Bekâroğlu Rasim Ağa bin Hüseyin bin Abdullah’ın verâset-i zati ilmi 

şer ile ma’lûmumuz olan zevce-i menkûhe-i metrûkesi iş bu müddei’-yi mezbûre Zebide Hatun ibnete Salih ile 

sülbiye-i kebire oğulları Ali ve Nevzat ve sülbiye-i sağire oğlu Veli ve sülbiye-i kebire kızı Şakire ve Şefikaya 

mahzarda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz değildir bu husûsa 

bu vech ile şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarefeyn muvacehesinde müttefikul lafz olmağın edayı 

şehâdet-i şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezburan usûl-ü mevzi’asına mutabık mensûb oldukları salifü’l-beyân 

Ahvarcık Kariyesi muhtarı Bekâroğlu Mehmet Ali Ağa ibni Hüseyin bin Süleyman ve ihtiyar meclis azasından 

Velioğlu Şa’ban Ağa ibni Şerîf bin Mustafa namı müzekkillerden ol ba’varaka-i mestûre ser’an ve ba’de mezkûr 

Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Bekâroğlu Durmuş bin Hasan bin Süleyman ve kezâlik Medine-i mezbûreye 

muzâfe yumrucak taş Kariyesi ahalisinde habiloğlu Mehmed bin Hüseyin bin Ali namı kimesnelerden tarafeyn 

ve şâhidler hâzır oldukları halde alenen ledet-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın 

mucibince müddei-yi mezbûre Zebide Hatun bervech-i muharrer verâsetin ba’de’l-hükkâm müddei’-yi aleyhi 

mezbur Mevlüd Ağa’nın salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddei’-yi mezkûr yüz yirmisekiz 

kuruşun müddei’-yi mezbûre Zebide Hatun’un hisse-i ersiye-i şer’iyyesine isâbet eden mezkûr onaltı kuruş 

müddei’-yi mezbur Zebide Hatun’a hâlâ eda ve teslimiyle müddei’-yi aleyhi mezbur Mevlüd Ağa ilzâm 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs ilâm olundu Fi’l-yevmi’l-hamis min şehr-i Receb’ül ferd li sene sitte ve süliseyn 

ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 204 Sayfa: 56 Numro: 13 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.05.1336 / Miladi 01.03.1918 Rumi 16.02.1334 

Medine-i Karahisar-ı Şarkî ye tabi Alucra kazası telgraf müdiri olup medeneiyei mezkûre hapishanesinde mevkûf 

olduktan sonra keyifsizlenerek bir ay tedaviyi hastahanede iken vefat eden Mehmed Zühdü Efendi ibni Abdullah 

bin Abdurrahmanın zâhirde verâsetine ma'rûfe ve marume olmadığı terekesine marifet şer’ali eytam müdiri 

huzûruyle tahrîr ve bi'l-iltimas ve Bey olunan reşiyeyi menkule zimmeti müdiri ki bervech-i zir beyan olunur. 

fi'l-yevmi'l-sabi aşer min Cem’aziye’l-evveli li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

döşek/yorgan/yastık Adet 1/1/1 553 

seyyar karyola 290 bir adet Adet 1 290 

yük battaniye  Adet 5 100 

kanlı don/gömlek/çorap çift  Adet 2/1/2 147 

yüz mendili/ yatak çarşafı Adet 1/1 182 

frenk gömleği/Beyaz İplik Adet 2/1 83 

İpek mendil Adet 1 26 

Bohça Adet 1 14 

Ma püskül fes Adet 1 105 

Pantolon askısı/yarım şişe su tası Adet 1/1 165 

Elbise fırçası/ayna/ustura/kayış Adet 1/1/1/1 130 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

enva kuşan kalemleri Adet 24 75 

Kalem sapı/baş tarağı Adet 5/1 23 

kalem ucu kutu/raptiye kutusu Adet 3/6 102 

tayyare başlığı/sigara kağıdı Adet 1/72 132 

evrak cüzdanı/ fincan Adet 1 23 

sedef tesbih Adet 1 30 

Evrakı nakdiye cüzdan / ağzı kapaklı sahan Adet 1/1 30 

cezve çift / kahve kutusu Adet 1/1 114 

bakır ibrik / ağaç çekmece Adet 1/1 130 

Çay demliği / bardağı Adet 1/1 8 

Ufak şişe derununda bir mikdar kahve Adet 1 15 

gaz pamuk ve postahaneye ait kağıt ve damga Adet   41 

cezve / bir mikdar künnab? Adet   15 

kibrit / kayış Adet 2/1 10 

def'a kalem sap / köhne tencere Adet 4/1 
18 

evrakı nakdiye     600 

Toplam yalnız üçbin yüzaltmış kuruş     3160 

Mihnel ihracat       

delaliyeden olup münadiye aid      12,30 

delaliyeden olup hazineye aid     38,10 

Tamzara kariyesinde giden memurların hayvan icraatı     33 

emniye-i mezkurun nakliye icraatı     7 

Hicaz varakası esmanı     10 

Kısam defterine ilsak olunan nesne makbuzu pul esmanı     2,20 

Kaydiye     9,10 

Resm kısmet     76,10 

Toplam yalnız yüzseksendokuz kuruş     189,00 

Sahhul baki     2971,00 

 

Sername-i defterde isimleri muharrer mütevefai mumaileyh terekesi esmanı olup ba'lada gösterildiği vechile 

3.160 kuruş ba'li olup bundan mesarifi zaruriye ve kısam harcı ve pulu esmanı olan bervechi ba'la 189 kuruş ve 

sekiz ba tenzil meblağ-ı mezkur 2971 kuruş veresesinin zuhurunda veresesine verilmek ve hamli ahardan talep 

vukuunda gönderilmek üzere Eytam Nizamnamesi'nin maddei mahsusasına Tevfîkân hıfz içün eytam sanduğuna 

teslim olunduğuna mübeyyen iş bu iş bu mahalde şer verildi. 

 Sıra No: 205 Sayfa: 57 Numro: 14 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 10.06.1336 / Miladi 24.03.1918 Rumi 11.03.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkiye muzâfe Esküne Kariyesi mahallinden mehakinlerinden teba’-yı Devlet-i Âliye’nin 
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Rum milletinden Karacaoğlu Hampi veledi Bavli namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd 

meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûreye muzâfe Saraycık Kariyesi ahâlîsinden Poturoğlu Durmuş Ağa ibni Halil 

muvâcehesinde mahkemeyi şer’iyye dairesi kapısı önüne getirilerek muayene olunan rengi konur ve boynuzları 

eğik ve sağ kulagının uçu kesik ve kuyrugu siyah altı yaşında bir reis öküz netecen yedimde malım iken bundan 

bir buçuk sene mukaddem yani 332 senesi Eylül’ü içerisinde mezkûr Esküne Kariyesi’de rey olunmakta iken 

gayb etmemle mezkûr öküzü elhaletül hazihi iş bu hâzır-ı mezbûr Durmuş Ağa’nın yedinde bulmamla mezkûr 

öküzde merkûm Durmuş Ağa bi gayri hak vaziyet ve müdahale eder olmağla sual olunup mezkûr öküzden kifayet 

bir le hâlâ bana teslimi mezbûr Durmuş Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte led-e sual 

mezbûr Durmuş Ağa dahi cevabında mezkûr öküzün bundan 3 sene mukaddem Medine-i Karahisâr-ı Şarkî sevki 

Sultanide ismini bilemediğim bir şahısdan seyidoğlu Asım Efendi ve vasıtasıyla 350 kuruş semeni 

mukabelesinde iştirâ’ ve teslim edip ol vech ile mezkûr öküz tarihi mezbûrdan dest-i şeraimde malim olmak ol 

miktar vaziyet ve müdahale ederim deyu tarafından her bir aharın bervech-i muharrer da‘valarını inkâr etmekte 

mezkûr öküz müddei’-yi merkûm Hampinin netâcen malı olduguna mutabık beyyine talep olundukta li hiceli 

şehâde meclîs-i şer’e ikame eylediği salifü'l-beyân Esküne Kariyesi mütemekkinlerinde ve her birisi de devleti 

müşar ileyh anın millet ve merkûmesinden Karibenoğlu İstavril veledi Kargur ve bir aş Beraşioğlu Papas Aleksi 

veledi vasîl bu Yufiloğlu Anasdasi veledi Yorika namı kimesneler ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında iş bu 

meclis şer’de erami-e ve tâyin eylediğimiz rengi kuluz ve boynuzlarının ve ağızı beyaz altı yaşında bir Ersel öküz 

iş bu müddei-yi merkûm Hampinyan netâcen malı oldugundan mezkûr öküzü bundan 1,5 sene mukaddem 

mezkûr Eskünü Kariyesi’nde rey olmakta iken gayıp oldugu şâhidan şâhidiz şahitlik dahi ederiz deyu her biri 

tarafeyn muvacehesinde müttefikü'l-lafz olmagın eda ve şehâdeti şer’iye ettiklerinde şâhidunu ve merkûman 

usûlu mevzihanesine tatbikan mensûb oldukları mezkûr Esküne Kariyesi ihtiyar meclis azasından Garipoğlu 

Lefter veledi İlya veledi Lefter ve kariye-yi mezkûre ahâlîsinden Yusufoğlu Şa’bân ve İbrahim ibni Hasan bin 

Abdullah namı müzekkillerden olan ol ba varakayı mestûre ser-an bağde yine Medine-i mezkûre mahallâtından 

Şiran Tepe mahalleyi mütemekkinlerinden Keşişoğlu Mihail veledi Todor veledi Yani ve Medine-i mezbûreye 

muzâfe Subak Kariyesi mütemekkinlerinden Mihailoğlu Mihail veledi Yorika veledi Mirerse? namı 

kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’l-tezkiye makbulu’ş-şehâde oldukları iş’ar 

ve ihbâr olundukta müddei’-yi merkûm Hampi mezkûr öküzü kimesneye satmadıgını ve hibe etmediğini 

ve’l-hasıl bir vecihle mülkiyetinden çıkarmadığına müddei’-yi aleyh mezbûr Durmuş Ağa hâzır oldugu halde 

tahlîf olmağın mûcibince mezkûr öküzden kifayet bir ile müddei’-yi merkûm Hampiye hâlâ teslime zîrde 

müfredatı merkûm masarif-i mehakeme ile mezkûr öküzün mesarifi a‘lâfiyesi olan 105 kuruş 10 parenin 

müddei’-yi aleyh Durmuş Ağa'dan tahsîli ile müddei’-yi merkûm Hampiye i’tasına müddei’-yi aleyh Durmuş 

Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın bi’t-tescîl ve iltimâs ilan olundu. fi'l-yevmi'l-aşer min Cem’aziye’l-ahire 

li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. i‘lâm harcı 8,20 suret harcı 20 ilâm ve suret ve tebliğ ilmuhaberini 

ilsak olunan pul esmanı 6,20 mestûre icaratı tebligatı 20 sureti mezkûrenin tebliğ icaratı mübaşiriyesi 20 mezkûr 

öküzün 6 günlük masarifi i‘lâfiyesi 20 / 105,10 yanlız 105 kuruş 10 pare 

 

 Sıra No: 206 Sayfa: 58 Numro: 15 Konu: Vekalet  

 Hicri 02.07.1336 / Miladi 14.04.1918 Rumi 1.04.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Müezzinoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Hacı Osman bin Ömer’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Kadriye binti 

Şerîf ile sulbi-i kebire oğlu Osman Ağa ve sülbiye-i sagîre oğlu Şerîf ve sülbiye-i kebire kızı Makbuleye 

mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 40 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 5 sehmi zevce-i mezbûre Kadiryeye 

ve 14 sehmden cem'an 28 sehmi ebnan-ı mezbûran Osman Ağa ve Şerîf ve 7 sehmi dahi binti mezbûre 

Makbule’ye isâbet-i tahakkukundan sonra ebnanı ve mezbûrandan ve mezbûr Osman Ağa Medine-i mezkûre 

mahkemesinde makûd Meclis-i Şer’i Şerîf-i enverde bi’l-verâse takrîr-i kelâm ve ifade-i merâm edüp 

mevrûsumuz babam müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ali Ağa'nın hayatında ye'dimde mal ve mülk olup bu vefâtı 

sulbiyye-i kebir oğlu olduğum cihetle benimle verese-i saireyi mezkûresine mevrûs olan bi’l-cümle eşyayı 

menkûle ve gayrı menkûle zümeminasda olan kaffe-i matlûbatımdan benim hisse-i ersiye-i şer’i-yeme ve 

kanuniyeme vaziyet olanlardan aidiyetine göre mahkemeyi şer'iyye ve nikamiyenin ma'kûd ticâret ve sulh ve 

ceza kısımlarında talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve bana teslime ve husûsu mezkûr hakkında aleyhime da‘va 

vuku'nda yine aidiyetine göre mehâkimi mezkûrlarda husûmet ve red cevaba ve iş bu iki cihet hakkında da ledel 

iktizâ i’tirâz ve iadei mahkeme ve istinâf ve temyîz ve talep ve tahlîf ve ikame-i şuhûda ve vaaz-ı hacze ve fek-ine 

ve lehime ihtis'al edecek i‘lâmatı ahkamının icrasına talebe ve bunlardan başka yine babam müteveffâ-yı mezbûr 

Mehmed Ali Ağa'dan benimle verese-i merkûmesine mevrûz ve müntakil olan kaffe-i emlak ve arazilerimizin 

hisse-i ersiye-i mize göre şeriklerimize beyinlerine? ale'l-usül taksime ve bade’l-taksim hisse-i mesibemi ahz ve 

kabze ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla kabûl ve tanzîm ve takdîm ve bunların mütevakıf oldukları umûrun 

küllisine bervech-i muharrer ifaya ve bu babda dilediği kimesneye bir minvâli meşrûhâ tevkîl ve azle me’zûn 
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olmak üzere tarafımdan kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden Kızıloğlu Hamdi 

Çavuş ibni İbrahim namı kimesneye kabûlüne vekâleti amme-i sahihe-yi ile vekil ve naif ve münâbı nasb ve tâyin 

eyledim dedikde ma-vâki’bit talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sâni min şehri Recebü’l-ferd li-sene sitte ve selâsîn ve 

selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal Müftü Mahallesi'nden Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni Sâdık Efendi 

Mahallei mezkûreden Kerim Efendizâde Yasir Efendi ibni Arif Efendi.  

 

 Sıra No: 207 Sayfa: 58 Numro: 16 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 20.07.1336 / Miladi 02.05.1918 Rumi 19.04.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden kuru 

Velioğlu İbrahim bin Halil Ağa ibni Abdullah sulbiyye-i sağire oğlu Refet’in vakti rüşd ve sidârına kadar malını 

hıfz ve tesviyeyi umûrunu bundan akdem kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin kılınan cetdi mezbûr Halil Ağa iş bu 

tarihi hüccette bir mahı mukaddem vefât ettiği vesâyet-i mezkûre hizmeti muatıla kaldığı ve sagîr-i mezbûr 

Refet’in vakti rüşd ve sidârına malını hıfz ve tesviyeve umûrunu vasî-i mezbûr Halil Ağa'nın bir sene kıbel-i 

şer’den bir vasî nasb tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve hervech ile 

umûr vesâyet uhdesinden gelmeği muktedir ittiği zili hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de 

aleltarîk-işehâde vakii olan ihbârlar ile inde’l-şer’-il enver zâhir ve nemâyân olan yine Medine-i mezkûre 

mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden sagîr-i mezbûrun min kıbbelil Ümmü ceddi Hüseyinoğlu İbrahim 

Ağa ibni Mehmed sagîr-i mezbûr Refet’in vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviyeyi umûrunun vasî 

müteveffâ-yı mezbûr Halil Ağa'nın yerine kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta mezbûr İbrahim Ağa dahi 

vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-aşrin min şehri Recebül fert li-sene sitte selâsîn ve selase mie ve elf. 

Şuhudû’l-hal Orta Mahallesi muhtarı Nalçacıoğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed mahalle-yi mezkûre ihtiyar 

meclis azasından Hacı Feyzullahoğlu Kâsım Efendi ibni Feyzullah. 

 

 Sıra No: 208 Sayfa: 58 Numro: 17 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 09.08.1336 / Miladi 21.05.1918 Rumi 8.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Seraczâde Süleyman Ağa ibni Hacı Ahmed bin Ömer’in sülbi sağir oğlu Durmuş’un vakti rüşd ve sidârına değin 

mallarını hıfz ve tesviye umûrunu bundan mukaddem kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olunan sagîr-i merkûmun 

akrabasından Küçüknoğlu Bekir Ağa iş bu tarihi vesikâdan iş bu bahı mukaddem vefât etmekle vesâyet-i 

mezkûre hizmeti muatıla kaldığı ve sagîr-i mezbûr Durmuşun vakti rüşd ve sidârına değin malını hıfz ve tesviye 

umûruna değin bir vasînin nasb ve tayini muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir 

cihetle umûrun vesâyeti uhdesin gelmeğle mukaddem iddüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru 

şer’de alattarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar inde'l-şer'il-enverde her bir zâhir ve nemâyân olan sagîr-i mezbûrun … 

mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Seraczâde Şükrü Ağa’nın mezbûr Hacı Ahmed sagîr-i mezbûr Durmuşun vakti 

rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye umûrun vasîi merkûm Bekir Ağa’nın yerine kıbel-i şer’den dahi nasb 

ve tâyin oldukta mezbûr Şükrü Ağa dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kema yenbegi eda ve 

taahhüt iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tasi min Şa’bân'il-muazzam li-sene sitte 

selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal Müftü Mahallesi'nden Cecezâde Mehmed Efendi ibni Ömer Efendi 

Bülbül Mahallesi'nden Seyyit Alioğlu Mehmed Ağa ibni Hacı Ömer. 

 

 Sıra No: 209 Sayfa: 59 Numro: 18 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 08.08.1336 / Miladi 20.05.1918 Rumi 7.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi'nden olup seferberlik i'lân üzerine tahtı silahı alınarak 

86. Alayının 2.taburunun anbarında müstakdem iken bi-hesâbi’l-rumi 1330 Şubatı’nın 3. günü Aşkale civarında 

tifo hastalığından vefât eden Eğinleroğlu Osman … ibni Hacı Hüseyin Efendi ibni Ahmed’in verâseti babası 

mezbûr Hacı Hüseyin Efendi ile validesi Zekiye Hanım ibnete Ömer’e mahzarda bade kıbeli’l-aksamı ebi 

mezbûr Hacı Hüseyin Efendi dahi vefât edip vereseyi zevce-i menkûhe-i metrûkesi mezbûre Zekiye Hanım 

sülbiye-i kebire Ahmed Efendi ve sülbiye-i kebire kızları Havva ve Hatice Hanımlara mazharda tashîh-i mes’ele 

mirâsları bi’l-münâsebetü’ş-şer’iyye 48 sehmden olup sehmi mezkûrden 20 sehmi mezbûre Zekiye Hanım’a ve 

14 sehmi mezbur Ahmet Efendi’ye ve 7 şer sihâmda dahi mezburtan Hava ve Hatice Hanımlara isâbeti 

tahakkukundan sonra verese-i mezbûrundan mezbûr Ahmed Efendi Medine-i mezkûre mahkemeyi şerimizde 

salifü'l-beyân Orta Mahallesi ahâlîsinden Suşehrilioğlu Mehmed Ağa ibni İbrahim muvâcehesinde karındaşım 

müteveffâ-yı evvel mezbûr Osman Efendin hayatından iş bu hâzır-ı merkûm Mehmed Ağa zimmetinde cihet-i 

karzdan 96 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru mezbûr Mehmed Ağa ve kıbbeli ahzdan ve’l-istifâ vech-i 

muharrer vefât etmekle meblağ mezkûre muceb... vereseyi saire-i merkûmesinde mevrûs olduğundan meblağ-ı 

mezkûr 96 kuruşun benim hisse-i ersiye-i şer’iyyeme isâbet ettüğü 28 kuruş hâlâ bana eda ve teslimi merkûm 
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Mehmed Ağa kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın bi’l-verâse matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-yi aleyh 

mezbûr Mehmed Ağa dahi cevabında fi'l-hakika cihet-i mezkûrede mezbûr Osman Efendi’ye zimmetinde ol 

miktar kuruş deyni olduğunu tav’en ikrâr ve i’tirâf edip ancak mezbûr Osman Efendi’nin vefât eylediğini inkâr 

ettikte müddei-yi mezbûr Ahmed Efendi yedine karındaşı mezbur Osman Efendi’ye bervech-i muharrer vefât 

eylediği mutabık beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de ikâmet eylediği her biri udûlu ahrar-ı 

ricali Müslimînden her biri ve salifü'l-beyân ve Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye mahallâtıdan Taş Mahallesi 

ahâlîsinden Kacuroğlu Nazif Çavuş ibni Veli ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Müezzinoğlu Abdülaziz Çavuş 

ibni Hacı Osman namı kimesneler ale’l-infirâd istişhâd olundukta fi'l-hakika mezkûr Orta Mahallesi ahâlîsinden 

olup seferberlik i'lânı üzerine taht-ı silaha altında alınan Eyinlioğlu Osman Efendi ibni Hacı Hüseyin Efendi ibni 

Ahmed’Sivas altıncı Alayının altıncı taburunun anbarında müstakdem iken bi’l hesâbi’l Rûmî 330 senesi 

Şa’bânını üçüncü günü Aşkale civarında tifo hastalığından vefât eylediği biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde 

gasl ve mekâbir-i Müslimîne defn olundu biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri 

tarafeyn muvâcehesinde müttefikü’l-lafz olmağın edayı taahüdü şer'iyye ettiklerinde ve şâhidan-ı mezbûran 

usûlü mevzi’asını tatbikan evvelen ba varakayı mestûre marü’l-beyân Taş Mahallesi imamı Selüloğlu Ahmed 

Rahmi Efendi Mehmed Derviş bin Hacı Ahmed ve muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Halil bin Abdullah’ın ve 

ihtiyar azasından Kızıloğlu Hamdi Ağa ibni İbrahim bin Abdullah mezkûr Kızlıca Mahallesi imamı Mehmed 

Hulûsî? Efendi ibni Şerîf bin Hacı Mehmed ve ihtiyarı Şevket Ağa bin Süleymen bin Abdullah vasîyet meclisi ve 

ihtiyar meclis azasıdan Hacı Mehmed Ağa ibni Hacı Ömer bin Abdurrahman namı müzekillerden ser'an ve bade 

mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden ve Pazarbaşoğlu Dursun Ağa ibni Abdullah bin Şerîf ve kezâlik Medine-i 

mezkûre mahallâtından Kırkgöz ahâlîsinden küçükoğlu Bahaeddin Ağa ibn Ahmed bin… namı kimesnelerden 

tarafeyn ve şâhidler hâzır oldukları alenen ve lede’t-tezkiye udûlu makbuluşşehâde oldukları iş’ar ve ihbâr 

olunmağın mucibinice mezbûr Osman Efendi’nin bervech-i muharrer vefât eylediğini bade’l-hükkâm müddei-yi 

aleyhi merkûm Mehmed Ağa salifü'l-beyân ahar ve eşrafıyla…. Dolan meblağ-ı mezkûr 96 kuruşun müddei-yi 

mezbûr Hasan Efendi bermucibi münasebeyi meşrûhâ hisse-i ersiye-i şer’iyyesine isâbet eden mezkûr 28 

kuruşun müddei-yi mezbûr Osman Efendi’ye hâlâ eda ve teslim etmediği müddei-yi aleyhi mezbûr Mehmed 

Ağa'ya ilzâm olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. Fi’l-yevmi’l-samin min Şa’banü’l-muazzam li-sene 

sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 210 Sayfa: 59 Numro: 19 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 19.06.1336 / Miladi 02.04.1918 Rumi 20.03.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Velioğlu 

Mehmed Ağa ibni İsmail bin Abdullah verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma Hatun ibnete Mehmed ile 

sulbiyye-i kebire kızları Nadire ve Dursune ve Turunca mahzarda binti enbure Turunca vefât edüp verâseti içün 

verâsetoğlu İhsan .... mahzarda olduğu ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi’l hitace ilza .... iken sehmi (yazı bozuk) 

ilnihai şer'iyye iken sehmi .... sehmden olup sehmi mezbûru 4 sehmi mezbûre Fatıma Hatun’a ve 7 şer sehmden 

cem'an 21 sehmi mezbûrtan Nadire Durnuse ve Behiye’ye ve 7 şer sehmden dahi mezbûreye İhsana isâbeti 

tahakukundan sonra kariye-yi mezbûre bundan sonrası klasik kayyum tayini ibareleri silik çıkmış  

 

 Sıra No: 211 Sayfa: 60 Numro: 20 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 16.08.1336 / Miladi 28.05.1918 Rumi 15.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Alişar Kariyesi’nden ahâlîsinden olup Medine-i mezkûre mahallâtından 

Nurşin Mahallesinde mukîm iken bundan akdem vefât eden Veli Haliloğlu Sadık Halil Efendi ibni Ahmet ibni 

Abdullah’ın sülbiye-i sagîre oğlulları Mustafa ve Ahmetden sağiran-ın ve vakti rüşd ve sidârına kadar mallarını 

hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tayini lazım ve muhim olmağın emânet ile ma’ruf istikrâz 

ile mevzûfe ve her vechile umûr vesâyet uhdesinde miktar idiğü kariye-yi ve mezkûr ihtiyar tarafından 

vürûdundan bir kıt’a mahuru Ali vaz. olduğundan zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimînden dahi huzûru 

şer’de alattarîk-i şehâde vaki olunan ihbârların inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan yine Medine-i 

mezbûre mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden ve yine Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşit sağiran-ı 

mezburan Mustafa ve Ahmed’ten her birinin vakti rüşd ve sidârına kadar mallarını hıfz ve tesviyeye kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta berveci mezbûr Hasan Efendi dahi vesâyet ve mezkûreye kıbeli ve hıdemeti 

lazımasına kema yenbegi edayı taahüt iltizâm etmeğim ma-vâki’bi taleb ketb olundu. 

 

 Sıra No: 212 Sayfa: 60 Numro: 21 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 16.08.1336 / Miladi 28.05.1918 Rumi 15.05.1334 

Medine-i Karihisari Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacıali 

Emine Ağa ibni Osman bin Abdullah’ın Sulbiyye-i kebire oğlu milat o üzerine taht-ı silaha alınarak vefât eden 

sülbiye-i sagîre oğlulları … sağiran-ın ve vakti rüşd ve sidârına kadar mallarını hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i 
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şer’den bir vasî nasb ve tayini lazım ve muhim olmağın emânet ile ma’ruf istikrâz ile mevzûfe ve her vechile 

umûr vesâyet uhdesinde miktar idiğü kariye-yi ve mezkûr ihtiyar tarafından vürûdundan bir kıt’a mahuru Ali vaz. 

olduğundan zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimînden dahi huzûru şer’de alattarîk-i şehâde vaki olunan 

ihbârların inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan yine Medine-i mezbûre mahallâtından Taş Mahallesi 

ahâlîsinden ve yine Mustafa Ağa sağiran-ı mezburan Osman ve Ali’nin zuhûruna kadar her birinin vakti rüşd ve 

sidârına kadar mallarını hıfz ve tesviye-yi kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta berveci mezbûr Mustafa Ağa 

dahi vesâyet ve mezkûreye kıbeli ve hizmet-i lazımasına kema yenbegi edayı taahhüt iltizâm etmeğim 

ma-vâki’bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi samin aşer min Şa’banül-muazzam Li-sene sitte ve selâsîn ve selase 

mie ve elf Şuhudû’l hal: Mahkeme-yi mezkûre Hatibi İmamzâde Hafız Arif Efendi ibni Dursun Avutmuş 

Mahallesi İhtiyar meclis azasından Emir Ağa Esad Ağa ibni İbrahim 

 

 Sıra No: 213 Sayfa: 60 Numro: 22 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 12.08.1336 / Miladi 24.05.1918 Rumi 11.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Halifeoğlu Zühtüoğlu ibni Mehmed bin Mahmûd’un sulbiyye-i sagîre oğullarından Dursun ve İsmail ve 

sulbiyye-i sagîre kızları Hanife ve Sadetten her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım muhim olmağın istikâmet ile ma’ruf ve istikâmetle 

mevzûfe ve her vech ile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir ettiği zil-i ve vesikâda 

muharrrerü’l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’in enverde 

zâhir ve nemâyân olan sagîr-inda her birinden validesi mahalle-yi mezkûrede sakin mua’refetülzat Zehide Hatun 

ibnete Ali sağirun-u ve mezbûrun Dursun ve İsmail ve Hanife ve Sadetten her birinin vakti rüşd ve sidârlarına 

kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta mezbûre Zehide Hatun 

dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve himeti lazıması kemayen yenbaği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sani ve’l-aşer min şehri şabail muazzam li-sene sitte ve selâsîn ve selasiye mie 

ve elf. Şuhudû’l-hal mahalle-yi mezkûre ihtiyar Tabanoğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin Avutmuş Mahallesi hatibi 

imamzâde Hafız Arif Efendi ibni Dursun. 

 

 Sıra No: 214 Sayfa: 61 Numro: 23 Konu: Vekalet  

 Hicri 04.08.1336 / Miladi 16.05.1918 Rumi 3.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Emvâl ve eytâm Müdüri Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni Sâdık Medine-i 

mezkûre mahallâtında mâkûd meclîs-i şer’imizde takrîr-i kelâm ifâde-i merâm edip yeddimde olup ibrâz 

eylediğim bi-hesâbi’larabi 1335 senesinden Ramazanü'l-mübâreki’nin 1 günü tarihli iş bu ma müşehâde her biri 

emvâl eytam müdiriyeti alisi tarafından Musa’ddık bi’l kıt’a cetvel … muharrer Medine-i mezkûre mahallâtında 

Ermeni Orta Mahallesi mütemekkimlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden Husi Ağa Birvand 

Efendi tarih-i mezkûrdan 3 sene müddetle Medine-i mezbûre eytam sandıgından istikrâz etmiş oldugu 

zimmetimde yirmidört kuruş 30 pare re’sü’l-mal ile murür eden nemâsını merkûm Birvand Efendi şimdiye kadar 

sanduk-u mezkûre i'ta etmediğinden ve mezbûr Birvand Efendi mahalli ahre nakt olunup meclisi mahalde ma'lûm 

ol miktar kuruşu emvâl metrûkesi me’mûresi tarafından vasî vaaz eyledi edar olmağla ma nemâ meblağ-ı mezkûr 

Medine-i Sivas da mestal ? mümkazi …ale’l-usûl talep ve da‘vayı ve lede’l-hâce iktizâ ….mahkeme ve istinâf ve 

temyîze ve vaaz ve hacz ve fekne ve evrak-ı lazımasına kendi imzası ile kabûl ve tanzîm ve takdime ve sanduk-u 

mezkûr lehine istihsâl edecek i‘lâmatın ahkamın icrasına taleb ve her türlü müdafiye ve’l-hasıl bunun mütevakıf 

oldugu umûrum küllüsine bervech-i muharrer tesviyeye tarafımdan Medine-i Sivasta emvâl eytam Müdüri 

Efendi’ye kavlin mevkûfe vekâleti sahihe-yi şer’iyye ile ve naimi münâb tâyin nasb ve tâyin eyledip dedikte 

ma-vâki bi't-talep ketb olundu.fi'l-yevmi’l-râbi’vel aşrin ve şehri Şa’bân'il-muazzam li-sene sitte ve selâsîn ve 

seleseyn mie ve elf.Şuhudû’l-hal meclis idare sandugu Adil Efendi ibni Arif Efendi.Müdiri baş katibi Habib 

Efendi ibni Şakir Efendi. 

 

 Sıra No: 215 Sayfa: 61 Numro: 24 Konu: Nafaka 

 Hicri 03.08.1336 / Miladi 15.05.1918 Rumi 2.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden Cinoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed 

namı kimeste meclîs-i şer’i şerîf enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip hıyni şer’iyyede bağ 

hüccet-i şer’iyye vasîi mensûbu olduğu Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden Kurt Velioğlu İbrahim Ağa bin Halil bin Abdullah’ın sülbi sağire oğlu refet nafakaya 

ihtiyaç ile muhtac olduğu babası müteveffâ-yı merkûm İbrahim in de mervuz olan malından olmak üzere sagîr-i 

mezbûr Refetden kıbel-i şer’den kadar ma'rûf nafakayı karz ve takdir olunmasına matlûbumdur dedikte 

fi'l-hakika hali dahi mezbûr İbrahim Ağa'nın bast eylediği minvâl üzere olduğu ve sagîr-i mezbûr Refet nafakaya 

işdâ ihtiyaç ile muhtac olduğu ve ziki mebla kadar ma'rûf iderek zili vesikâda muharrerü'l-esâmî Müslimîn 
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huzûru şer’de aleltarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar ile udûli şeril enverde zâhir ve nemâyân olmalı mûcibince 

sagîr-i merkûm Refet içün babası müteveffâ-yı mezbûr İbrahim’den mevrûs malından olmak üzere iş bu tarihi 

hüccetten itibaren şehri 100 kuruş nafaka ve küsvebeha vesair levâzımı zaruriyesine harç ve sarfa ve lede’l-hâce 

istîdâ’neye ve inde’l-zafr sagîr-i mezbûrun malına rucü ve dahi merkûm İbrahim Ağa’ya kıbel-i şer’denizin 

verilmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. filyevmin sâlis min şehri Şa’bân'il-muazzam li-sene sitte ve selâsîn ve 

selase mie ve elf. Şuhudûlal Orta Mahallesi Muhtarı Nalçacıoğlu Muharrem Ağa ibni Mehmet. Mahalle ihtiyar 

meclis azasından Hacı Feyzullah oğlu Kâsım Efendi ibni Feyzullah.  

 

 Sıra No: 216 Sayfa: 61 Numro: 25 Konu: Vekalet  

 Hicri 05.09.1336 / Miladi 15.06.1918 Rumi 2.06.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Alişar Kariyesi ahâlîsinden epür? Medine-i mezkûre mahallâtından 

Nurşun Mahallesinde mukîm iken bundan akdem vefât eden Veli Haliloğlu Surûri Halil Efendi ibni Ahmed bin 

Abdullah’ın sülbi sagîre oğulları Mustafa ve Hasan’dan her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz 

ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den mahzarda ba hüccet-i şer’iyye ve sadr-ı Medine-i mezkûre mahallâtından 

Taş Mahallesi ahâlîsinden Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşit bin Abdurrahman Medine-i mezbûre mahkemeyi 

şer’iyyesine mâkûd meclîs-i şer’-i şerîfi enverde mahzarda yine Medine-i mezbûre mahallâtından Bülbül 

Mahallesi'nden mukîm da‘va vekillerinden Kadızâde Ali Surûri Efendi ibni Asım Efendi mahzarında bi’l-vicâhe 

tav-en takrîri kelâm ifâde-i merâm edip bağ hüccet-i şer’iyye vasî-i mahzarda oldugum hâzıran’ı merkûman 

Mustafa ve Ahmed’in gerek Medine-i mezbûre meülhakatını ve gerek mahalleyi vesairede ve zumemi nasb da ve 

devair-i sairede olan ciheti ers ve cihatı saireyi şer’iyye ve kanuniyye müteallik ayan ve gayrı ayan ve kaffe-i 

hukûklarını gasp ve vaziyet olanlardan ve lazım gelenlerden aidiyetine göre mehâkimi şerde ve mahkemeyi 

nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve ceza ve sulh kısımlarında ve devâir-i saire-i…. taleb ve da‘va ve ahz ve kabz ve 

sağiran-ı merkûman için bana teslim ve her kim tarafından her ne husûsa dair olursa olsun sağiran-ı merkûmanın 

uhdesine vuku’bulmak ve bu vech ile da‘vadan dolayı icab edenlerle müddei-yi aleyh ve şifa? sâlis ve haklarıyla 

….. saire merkûma eyledikde aidiyetine göre mehakimi şer’iyyede ve mehâkimi nizamının aksamı mezkûresinde 

ve devâir-i saire resimde husûmet ve red cevap ve her türlü müdafaya ve her iki cihet hakkında da led-el iktizâ 

i’tirâz ve iadeyi mahkeme ve istinâf ve temyîz ve taleb ve tahlîf ve ikame ve istimâ’-i şuhûda ve temyîz ve ehli 

hükmü tâyin ve azline ve tetkiki hak hatime ve keşfe taleb ve irasına? ve tebliğ ve tebligat ve her nevi meşribat ve 

buldugu ve evrak-ı lazımağa kendi imzasıyla tanzîm ve takdîm ve ahz ve kabûle ve sağiran-ı merkûmanın 

lehlerine istishal edecek i‘lâmata hat icrasına talep ve vaaz-ı hacz ve fekne ve bunların mutevakıf oldugu umûrun 

küllisine ve’l-hasıl sağiran-ı merkûman Mustafa ve Ahmed’in bi’l-cümle umûrunun tesviyesine tarafımdan 

hâzır-ı mûmâ-ileyh Ali Surûri Efendi’ye vekâleti amme-i sahihe-yi şer’iyye ile bi’l-vesâye vekil nasb ve tâyin 

eyledim dedikte mûmâ-ileyh Ali Surûri Efendi dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizematı lazıması kabûl ve 

hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-hamis min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal 

Kızılca Mahallesi’nden Kılıçzâde Ahmet Efendi ibni Asım Efendi. Avutmuş Mahallesi'nden Çelebizâde Halil 

Efendi bin Derviş 

 

 Sıra No: 217 Sayfa: 61 Numro: 26 Konu: Vekalet  

 Hicri 10.11.1336 / Miladi 18.08.1918 Rumi 5.08.1334 

 Ayne’l-asıl Giresun Kazası mahallâtından Çınarlar Mahallesi mütemekkinlerinden iken Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî'de misafireten sakin teba’-yı devlet-i âliye’nin Rum milletinden Ernimra?oğlu Murus veledi Nikola veledi 

İlya namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i şer'de hâzır lazumul takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm idüp salifü'l-beyân Çınarlar Mahallesinde vaki bir tarafında şeytanoğlu Yorika hanesi bir tarafında 

Nemla hanesi ve bir tarafında şeytanoğlu Bavli hanesi ve bir tarafında tarîk-i âm ile mahdut bir bab …. Haneoğlu 

ceddim müteveffâ İlya’nın tahtı mülkimde iken merkûm İlyanın ve ….. vefâtıyla sülbiye oğlu babam merkûm 

Nikola ile verese-i sairesinde mevrûs olmakta iken babam merkûm Nikolanın dahi vukuufa sülbi keBiroğul 

olduğum cihetle benim diğer veresesine mevrûs olmağla mezkûr haneyi bi’l bulunan hisse-i ersiyeyi şaiyami 

mahallinde …. Malıyla talebe bey ve temlik ve teslim ve semeni ahz ve kabz ve bana irsâl ve isale vuku’bey-i 

mezkûr malında me’mûru mahsûsa huzûrunda i’tâsını takrîre ve ledel iktizâ verâsetimi inkâr iden olursa 

ale’l-usûl isbât ve verâsetini …. bunların mütevakıf olduğu umûrun küllisine bervech-i muharrer ifa ve tesviye 

tarafından Salifü’z-zikr Çınarlar Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’yı devleti Aliyenin milleti 

merkûmasınden kıdımi?oğlu Kasap İlya veledi Yor namı kimesneye kavline mevkûfe vekâleti sahihi şer'iyye ile 

vekil nasb ve tâyin eyledim dedikte ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-aşrin min şehril Zilka’de-i Şerîfe 

li-sene sitte selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal Seyrantepe Mahallesi'nden İmamoğlu Kosta Ağa veledi 

Ertetfur Giresun Kariyesi’nden küçükoğlu Nikir veledi Nikola. 
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 Sıra No: 218 Sayfa: 62 Numro: 27 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.12.1336 / Miladi 21.09.1918 Rumi 8.09.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye jandarma bölüğü ikmal suvari efrâdından iken bundan akdem maktulen vefât eden 

Çeçenzâde Hayri bey ibni Süleyman Bey’in veraseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hatice Hatun ibnete Mustafa 

ile sulbi-i kebire oğlu Harun ve sülbiye-i sagîre kızı Huriyeye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer'iyye yirmi dört sehmden olup sehmi mezbûrundan üç sehmi zevce-i mezbûre Hatice 

Hatun’a ve on dört sehmi ümmü ibni mezbûr Harun ve yedi sehmi ehî binti mezbûr Huriyeye isâbeti 

tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mezbûrun verese-i mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i 

âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdeti 

şer'iyye sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve 

ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-rabi aşer min Zilhicce-i şerîfe li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 219 Sayfa: 62 Numro: 28 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 18.12.1336 / Miladi 25.09.1918 Rumi 12.09.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Eskiköy Kariyesi ahâlîsinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin Rum milletinden 

ve Dime veledi Anastasi namı kimesne Medine-i mezkûre ahâlîsinden ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i 

mezbûre mahallâtından Şiran tepe Mahallesi mütemekkinlerinden teba’-yı devlet-i müşarı ileyhasından milleti 

merkûmasından Yordanoğlu Yasef veledi Bavli muvâcehesinden salifü'l-beyân Eski köy Mahallesi 

mütemekkinlerinden olup Zonguldak kazasında …. amele Çavuşluğunda müstakdem iken bundan akdem vefât 

eden teba’yı devleti müşarı ileyh anın milleti merkûmasından Çiftçioğlu Yordam veledi Binur Anastasi veledi 

Dermidin bulup er karındaşı olduğu cihetle benimle hâlâ der sadette Beyoğlunda li iceli ticâre sakin diğer 

li-ebeveyn er karındaşı Bavli ye mahzarda olup müteveffâ-yı merkûmun bizden gayri verâset ve terekesine 

müstehikk-i âharı olmadığı müstehâk olduktan sonra mevrûsumuz karındaşım müteveffâ-yı merkûm Yordamın 

hayatından iş bu huzûru mezbûr Yasef Ağa zimmetinde cihet-i karzdan olup 100 kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezkûr-u medyûn mezbur Yasef Ağa’dan kıbbeli ahz ve’l-istifâ berveci muharrer vefât etmekle 

meblağ-ı mezkûr benimde karındaşım mezkûr Bavli’ye mevrûs olmağla meblağu mezkûr 100 kuruştan benim 

benim hisse-i ersiye-i şer’iyyeme isâbet eden 50 kuruş hâlâ bana eda ve teslimi mezbur Yasef Ağa’ya kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmak bi’l-verâse matlûbumdur dedikte müddeiyi aleyhi mezbur Yasef Ağa dahi cevabında 

fi’l-hakika merkûm Yordam hayatında ciheti mezkûreden zimmetinde ol miktar kuruş deyn-i oldugu tav-en ikrâr 

ve i’tirâf edüp ancak müddeiyi merkûm …. Bervech-i muharrer verâset müddeasını inkâr ettikte müddei-yi 

mezbur Dermid’den bir minvali muharrer verâset müddeasına mutabık bey-ine talep olundukta li hiceli şehâde 

meclîs-i şer'de ikame eylediği salifü’z-zikr eski köy Kariyesi mütemekkinlerinden herbirinin Tebayı Devlet-i 

Aliyye’ninmilleti merkûmasından Keşişoğlu Heva veledi Yani ve Külüloğlu ve Yafi veledi Hiristo namı 

kimesneler ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi’l-hakika mezkûr eski köy Kariyesi mütemekkinlerinden olup 

Zonguldak kazasında Nikola amele Çavuşlarından müstakdem iken bundan akdem vefât eden teba’yı devleti 

muşar-ı ileyhanın milleti merkûması Çiftçioğlu Yordam veledi Anastasi veledi Zermid verâseti li-ebeveyn er 

karındaşı iş bu müddei dermi ile hâlâ der-sadette Beyoğlu li-iceli-ticari sakinlerinden li-ebeveyn er karındaşı 

Bavli mahzarda olup bunlardan gayri verâset ve terekesine müstehikk-i âharı oldugu malumumuz değildir. biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikkü’l-lafz 

ve’l-mana edayı şehâdeti şer’iyye ettikleri şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları 

bi’l-verâse maru’l-beyân Eskiköy Kariyesi mütemekkimlerinden her bir kezâlik teba’-yı devlet-i âliyenin müşarı 

ileyh asından milleti merkûmasından Keşişoğlu muhtarı Gadril veledi Nikar veledi Tardinis ? ve ihtiyar meclis 

azasından Keşiş Ağa Nikola veledi Nika veledi Tarindis namı müzekillerden her ol ba varakayı mestûre ser-an 

bağde yine kariye mezkûreye muzâfe Lice Kariyesi mütemekkinlerinden ve kezâlik herbir teba’i Devlet-i 

âliyenin milleti müşarı ileyh inden Milleti mrkumasından Keşiş Ağa Mihail veledi Nikola veledi Tufan ve 

Simuroğlu veledi Bandir veledi Nifer veledi Abraş namı kimesnelerden ve tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları 

halde alenen lede’t-tezkiye makbülü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr oldukları mucibince müddei-yi mezbur 

Dermiden Bervech-i muharrer verâsetine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla … meblağı müddei-yi 

mezkûr Yorgi’den…. müddei’-yi mezbûr Dermiğin hisse-i ersiye-i şer'iyesine isâbet eden 50 kuruş müddei-yi 

mezbûr Dermide alenen eda ve teslimi müddeyi aleyhi mezbûr Yasefe ilzâm olunduğu bi’l-iltimâs ilâm olundu . 

Fi’l-yevmin samin aşer min şehri Zilhiccei Şerîfe li sene sitte selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 220 Sayfa: 63 Numro: 30 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 09.01.1337 / Miladi 15.10.1918 Rumi 2.10.1334 

Ayne’l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Rey’neccar elyevm … aliyde bulunan 

Çabukcuzâde Abdurrahman Efendi ibni … bin Abdülkadir Efendi’nin İstanbul Mahkeme katibi Adil tarafından 

mustafi bir kıt’a Musa’ddık vekâleti mahsûsuya hasıl vekil mahsusesi Medine-i mezkûrun Orta Mahallesi 
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ahâlîsinden Fırıncı esnafından Hacı Ya’kûboğlu Hacı Akif Efendi ibni Hacı Lütfi Medine-i mezkûre 

mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde mahkeme-i mezkûr odacısı Ekrem Efendi mahzarında….. 

mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi’nin validesi olup kezâlik Kızılca Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem 

vefât eden ve Kadıoğlu kerimesi Emine Hanım ibnete mütevafi Abdullah verâseti medhûli sulbi-i kebire oğlu 

hâzıran varisi mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi mahzarda mûmâ-ileyh in tesfiye-i verâset ve terekesine ser'an 

zâhir mütehakkik olduktan sonra müddei-yi aleyh mûmâ-ileyh Ekrem Efendi müvekili mûmâ-ileyh in mevrûs 

validesi müteveffâ-yı mezbûre Emine Hatun cihedi karzdan ve zimmetinde yüz kuruş deyni olup meblağ 

mezkûrun kabûlü ahzden ol istinâf bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ mezkûr yüz kuruş müvekkilime 

isâbetle hâlâ bana eda ve teslim mûma-ileyh Ekrem Efendi’nin ilhak bi’l vicâhe matlûbumdur dedikte 

matlûbumdur dedikte mûmâ-ileyh Ekrem Efendi dahi cevabında müteveffâ-yı mezbûre Emine Hanımdan kaydı 

cihet-i mezkûreden ol miktar değni olduğu tav-en ikrâr idip ancak vekil-i mûmâ-ileyh müvekkil … Efendi’nin 

verâseti müddeâsını inkâr etmekle müddei-yi vekili mûmâ-ileyh Hacı Akif Efendi’ye bervech-i muharrer verâset 

müddeasına mutabık beyyine talep olundukta salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Hacı Bekiroğlu Hasan 

Ağa ibni Ali ve Taş Mahallesi ahâlîsinden Nalbantoğlu Abdulkadir ibni Mehmed’e her birininin li-eceli’ş-şehâde 

meclîs-i şer'de hâzır olup istişhâd olduklarında fi'l-hakîka Kızılca Mahallesi sakinlerinden bundan akdem vefât 

eden Kadı oğlukerimesi Emine Hatun’un verâsetine sulbi-i kebire oğlu ve Hitaren verâseten aleyhinde bulunduğu 

Abdurrahman Efendi ibni müteveffâ Abdülkadir Ağa mahzarda olup müteveffâ-yı mezbûrun mûma-ileyh 

Abdurrahman Efendi’den başka verâseti mestûreyi ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz değildir 

bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şahitlik dahi ideriz deyi her biri tarafeyn muvacehesinde muttefikul lafz olmağın 

edayı şehâdeti şer'iyye ittikleri şâhidan-ı mezbûran Usulu mevzi’asına tatbikan … mestûre ….Kızılca Mahallesi 

imamı Hacı Sufioğlu Halis Efendi ibni Şerîf bin Mehmet muhtar Hacıoğlu Şevket birin… Mehmed ile mahalle-i 

mui tarefan ibni Hacı Mahmûd ve Derviş elhac Ahmed ve ihtiyar azasından Sıvacıoğlu Receb bin Arif Bey bin 

Behra namı kimesnelerden…. Ma’rü’z-zikr Taş Mahallesi ahâlîsinden kara Mollaoğlu Şerîf Ağa ibni Ahmed ve 

mahalle-i mezbûrede Dervişoğlu Rahmi Efendi ibni Hacı Derviş namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mucibince 

mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi bir minvâli muharrer verâsetlerine bade’l-hükkâm ı salifü’z-zikr ikrâr ve 

i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddeiyı mezkûr yüz kuruş müvekkili mûmâ-ileyh Abdurrahmana ifa izâfetle 

vekili mûmâ-ileyh Hacı Akif Efendi’ye halen eda ve teslime mezbûr Ekrem Efendi’ye ilzâm olunduğu tescîl ve 

mezbûr Medine-i mezbûre mahkemesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-tasi minMuharremü’l-haram li-sene seb'a 

selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 221 Sayfa: 63 Numro: 31 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 09.01.1337 / Miladi 15.10.1918 Rumi 2.10.1334 

Mihmenderân-ı İslamiyeden olup tahkîki inde’l-şer’iyyesine binaen mahallininde ketb ve Tahîr için bi’z-zat 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesinde vakii Kurtzâde Zihni Efendi hanesine varılıp 

zil-i vesikâda isimleri muharrer Müslimîn huzûrunda huzûr oldukları halde mâkûd meclîs-i şer'-i ağli ettikte 

kezâlik mahalle-yi mezkûre sakinlerinden zati Hâzıran’ı mûmâ-ileyh marifetleri ile muarif olan Efendioğlu 

müteveffâ Mahmûd Efendi kerimesi Güzide? Hanım ibnete ibnetül mütevefe Mahmûd Efendi meclisi ma’kudu 

mezkûrda ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesi'nden Nalbantzâde Kâzım Efendi ibni Tahir 

Efendi muvacehesinde zevci Medine-i mezkûre Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Etirlioğlu Mevlüt ibni İhsan’ın 

seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak sevk olunmuş ve merkûm bi’l hesâbi’l Rûmî 331 senesinin 

malisinin Mart ayında Aşkale hastahanesinde tifo hastalıgından vefât edip verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

olduğum cihetle benimle sulbiyye-i sagîre oğlum İhsan mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 4 sehmden olup 

sehmi mezbûrdan 1 sehmi bana ve 3 sehmi dahi oğlum sagîr-i mezbûr İhsan’a isâbeti tahakkukundan sonra zevc-i 

müteveffâ-yı mezbûrun mûmâ-ileyh Kâzım Efendi zimmetinde cihet-i karzdan 400 kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezbûrun müteveffâ-yi merkûm kıbel-i ahz ve’l-istinâf bervech-i muharrer vefât etmekle meblağ-ı 

mezkûr 400 kuruş müddei’-yi mûmâ-ileyh Kâzım Efendi edadan imtina’ eder olmağla sual olunup meblağ-ı 

mezkûrdan benim hisse-i ersiye-i şer’iyeme isâbet eden 100 kuruş halan bana eda ve teslim mûmâ-ileyh Kâzım 

Efendi’ye tenbîh olunmağın bi’l verâseyi matlûbumdur dedikte mûmâ-ileyh dahi cevabında fi'l-hakîka 

müddei’-yi mezbûre Güzide Hanım’a zevc-i merkûm Mevlüde cihedi mezkûreden zimmetinde ol miktar kuruş 

deyni oldugu tav en ikrâr i’tirâf edip merkûm Mevlüt ün vefât eyledi müddeasinı inkâr etmekle müddei-yi 

mezbûreden bir minvâli muharrer zevci merkûmun vefât eylediği müddeasına mutabık ve bi talep olundukta li 

hiceli şehâde meclîs-i şer'de hâzır olunup Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Cehilce?oğlu 

Berra bin Hüseyin ve üzeretli Kariyesi’nde İnceoğlu Tahîr bin Hasan namiki mesneler ale’l-infirâd istişat 

olundukta fi'l-hakîka müddei-yi mezbûre kerime Hanım’ın zevci ….oğlu Mevlüt bin Ahmed’e 331 senesi Rûmî 

yesi Mart ayında Aşkale hastanesinde tifo hastalıgından vefât eyledi biz cenazesinde hâzır oldugumuz halde gasb 

ve mekâbir-i Müslimîne merkat oldugu bizler bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri 
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tarafeyn mûmâ-ileyh müttefikü'l-lafz olmagın eda şehâdeti şer’iyye etmekle şâhidanı merkûman usûlu 

mevziasına tatbikan mensub ol ba varaka mestûre salifü’z-zikr Kızılca Mahallesi imamı Müezzinoğlu Mehmed 

Hulûsî Efendi ibni Şerîf bin Hacı Mehmed ve muhtarı Hacıoğlu Şevket bin Abdullah ve Ezeretli Kariyesi imamı 

ve Deliceoğlu Mustafa bin Mehmed bin Mustafa ile ihtiyar azasından Soy?oğlu Yusuf bin Ahmed bin Abdullah 

namiki mesne müzekkirler ve serhan ve bade Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni 

Mehmed Şükrü Efendi ve tahsîldar Rıza Efendi ibni Sarı Efendi….. namiki mesneler tarafeyn ve şahitlerin hâzır 

oldukları halde alenen tezkiye udûlu ve müşahede olundukta iş ar ve ihbâr olunmagın mûcibince müddei’-yi 

mezbûre Güzide Hatun zevc-i merkûm Mevlüt ün zevce-i muharrer cefatına bade’l-hükkâm mûmâ-ileyh Kâzım 

Efendi’nin salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfı ile li .... meblağı müddeiye mezkûr 100 kuruşun müddei’-yi mezbûr 

Güzide Hatun’a hisse-i ersiye-i şer’iyyesine isâbet eder 100 kuruşun müddei’-yi mezbûre Güzide Hanım’a halen 

teslime müddeiyi Kâzım Efendi imza olundu tescîl ve Medine-i mezkûre Mahallesinde i‘lâm olundu. 

fi'l-yevmi’l-tâsi’ min Muharremü’l-haram li-sene seba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 222 Sayfa: 64 Numro: 32 Konu: Vekalet  

 Hicri 10.01.1337 / Miladi 16.10.1918 Rumi 3.10.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Kazası Kızılca Mahallesi sakinlerinden zat-ı zil-i hüccette isimleri muharrer 

Müslimînin târifleri ile ma’ruf olan Ambarcıoğlu kerimesi Mahmûre Hatun ibnete Mustafa bin Hasan meclîs-i 

şer’i şerîf-i enverde yine Medine-i mezkûre Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Nurbaranoğlu Mehmed Ağa ibni 

Osman mazharından tav’en takrîr-i kelâm ifâde-i merâm eder der ki Kızılca Mahallesinde vaki bir tarafından 

Terzi Ağa Mehmet Usta hanesi bir tarafındanoğlu Şerîf hanesi ve iki tarafından tarîk-i a’mine bir bab mülki 

menzilhane olup hisseyi şer’iyemi temin misliyle talebine bey ve tenbîh ve ahz ve kabz ile makbûzu bana irsâl ve 

isale ve defa bey i mezbûre huzûrunda i'ta ve takrîre ve bu babta her ne evrak lazıması kendi imzasıyla daire-i 

aidiye takdîm ve’l-hasıl iş bu velaketi mezkûreyi mütevakıf oldugu umûrun küllisine ifaya tarafımızdan mezbûr 

Mehmed Ağayı vekâleti amme-yi mutlakayı sahihe-yi şer’iyeyi vekil nab münâb nasb ve tâyin eyledik dedikte 

mezbûr Mehmed Ağa dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve 

iltizâm etmeğin ma-vâki bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-aşer min Muharemü’l-haram li-sene seb'a selâsîn ve 

selase mie ve elf. Şuhûdû’l-hal Kızılca Mahallesi Küçük Mollaoğlu Kamil Ağa ibni Osman Mahalle-i 

mezkûreden Hasan Efendioğlu Halim Ağa ibni Osman 

 

 Sıra No: 223 Sayfa: 64 Numro: 33 Konu: Vekalet  

 Hicri 08.02.1337 / Miladi 13.11.1918 Rumi 31.10.1334 

Karahisâr-ı Şarki’nin Nurşin Mahallesi ahâlîsinden mûkîm iken bundan beş sene mukaddem dersadette cihetine 

azimet edüp hayatı ve memâtı mechûl bulunduğu Nalbandzâde Hacı Ahmed Ağa'nın Nurşin Mahallesinde vaki 

mülki tasarruf eylediği bir tarafı şarken ve Nazır bahçe garben bey’-i bi’l-vefa suretle imam Said İbrahim Efendi 

Bey’etmiş oldugu bahçe cenûben dere ve şimâlen tarîk ile mahdut tahminen 2 dönüm miktarı bahçeyi gâib-i 

mûmâ-ileyh Hacı Ahmed Ağa mûmâ-ileyh İbrahim Efendi’ye teslim etmiş ve mûmâ-ileyh İbrahim Efendi 

vukufunun mebni gâib-ı mûmâ-ileyh Hacı Ahmed Ağa'nın zuhûru ve hali sahihine kadar mezkûr bahçenin hayat 

ve muhafazası ehem ve ilzâm ettiğinden emânet ile mevzûf ve istikâmetle ma’ruf ve her vech ile umûru Müslimîn 

uhdesinden gelmeğe muktedir ettiğizilli hüccette muharrer esâmi Müslimîn huzûrlarında ale't-tarîki’ş-şehâde 

vuku’bulan ihbârların inde’l-şer’il enverde zâhir ve nemâyân olmağın mezbûr Hacı Ahmed Ağa'nın zuhûruna 

değin mezkûr bahçenin muhafazası için Nurşin Mahallesi imamı Abdülkadir zâde Mevlüt Efendi olunmağın 

İbrahim kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tayin olup mûmâ-ileyh Mevlüt Efendi dahi bir minvali muharrer mezkûr 

kayyumluk-u mezkûru kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-samin min şehri Sâferü’l-hayr li-sene seba’ selâsîn ve selase mie ve elf. 

Şuhudû’l-hal Nurşin Mahallesi muhtarı Kâsım Ağa bin Durmuş Azadan Acemoğlu Mehmed Ali  

 

 Sıra No: 224 Sayfa: 64 Numro: 34 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 12.02.1337 / Miladi 17.11.1918 Rumi 4.11.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden ve kaza 

piyade Orman Bekçilerinden Zillioğlu Faik Efendi ibni Yusuf'un verâsetine kezâlik mahalle-i mezbûre ... zâtı 

târifi şer ile ma'rûf ve zevce-i menkûhe-i meturkesi Zehra Hatun ibnete . Hacı Ömer Efendi sülbiye-i kebire 

oğulları Durmuş ve Mehmed ve Cemil ve sülbiye-i sağire oğlu Yunus ve sülbiye kebire kızı Huriye ve sülbiye-i 

sagîre kızı Rukiye mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi'ş-şer'iyye seksen sehmden olup sehmi 

mezbûrdan on sehmi zevce-i mezbûre Zehra Hatun’a ve on dörter sehmden cem'an elli altı sehmi dahi bünyunu 

mezbûr Durmuş ve Mehmed ve Cemil ve Yunusa ve yedişer sehmden cem'an on dört dört sihâm dahi bintânı 

merzburtan Huriye ve Rukiye'ye ve her birinin isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-i mûmâ-ileyh in verâset-i 

mezbûrundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri bi’l icra sâbit 
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olmağla da‘va zabıt ceridesinde isimleri muharrer esâmi Müslimînin şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince iş bu 

verâsetlerine havi ahkamı şer'iyye Karahisâr-ı Şarkî’ye mahkamesi şer’iyyesinde tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-sâni ve’l-aşer min Sâferü'l-hayr li-sene seb'a selâsîn ve selas mie ve elf Şuhudû’l-hal 
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Sıra No: 225 Sayfa: 64 Numro: 35 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 12.02.1337 / Miladi 17.11.1918 Rumi 4.11.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden piyade Bekçilerinden 

Zaimoğlu Faik Efendi ibni Yusuf sulbiyye-i sağire oğlu Yunus ve sulbiyye-i sagîre kızı zahideden her birinden 

vakti rüşd ve sidârlarına değin mallarını hıfız ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den her vechile bir vasî nasb ve 

tâyin lazım ve mühim ve ilzâm ittüğünden emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u 

vesâyet uhdesindne gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccete isimleri muharrer müslümün huzûru şer'de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'ş-şerril enverde zâhir ve nemâyen olan sağiran-ı mezbûran ve 

valideleri zat-i ilmi şer ile mauruf Zehra Hatun ibnete elmenufi Hacı Ömer Efendi sağiran-ı mezbûran vakti rüşd 

ve sidârlarına değin mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta mezbûre 

Zehra Hatun dahi hayatı mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemayen bağiy eda ve tahahüt ve ilzâm etmeğin 

ma-vaki bi taleb ketb ve imla olundu. fi'l-yevmi’l-sâni ve’l-aşer Sâferul'hayr li-sene seba’ selâsîn selase mie ve 

elf Şuhudû’l-hal Kavaklar Mahallesi imamı Rasim Mehmed Efendi ibni Hacı Osman Mahalle-i mezkûreden 

imamzâde Asım Efendi ibni Ömer. 

 

 Sıra No: 226 Sayfa: 65 Numro: 36 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 19.02.1337 / Miladi 24.11.1918 Rumi 11.11.1334 

Ayne’l-asıl Erzurum vilayetinden olup Karahisâr-ı Müftü Mahallesi'nden mukîm Tataroğullarından Bilal bin 

Ahmed Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Karahisâr muhasebeci beytü'l-mal 

me’mûru Celalattin bey tarafından mürsel zikr-i atî husûsu kıbel-i şer’den husûmet-i rey'i ilzâm Karahisâr-ı 

merkez Kazası Katibi İsmet Efendi bin Abdullah muvâcehesinde iş bu tarihi ilâmında dört mahı mukaddem iki 

yaşında siyah renkli birisi beş diğer altı yaşından omzu başında yara yeri olup diğerinin başkaca alameti olmayup 

evsafı mezkûreye havi iki re's merkep yedimde ser'an malım iken salifü'z-zikr tarihte hanende bulunmadığı 

cerede mezkûr merkebi sulama götürülürken jandarma tarafından vesait-i nakliyeye alınarak zabıt eylemiş ol 

esnada mezkûr merkep gâib idilmiş iken müddehire mezkûr merkepleri vaziyed mezfi mezbûreye vasî eyledi ile 

esmanı olan 1210 kuruş teslim edilmiş olmağla mezkûr merkepler Musahan hasılalar olan meblağ mezkûr bin iki 

yüz on beş kuruş sandık-ı mezkûr ahzıyla halen bana eda ve teslimi muhasebeci mûmâ-ileyh izâfetle vekil 

mûmâ-ileyh İsmet Efendi'ye tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikte vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi 

cevabında müdde-i merkûm bir minvâli muharrer müdde-i külliyen inzar etmekle müdde-i merkûman 

müddeâsına mutabık beyyine talep olundukta Müftü Mahallesi ahâlîsinden Karacaoğlu Mehmed Ağa ibni 

Lütfullah Hasan ve arSufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa’dan her birisi li-iceli'ş-şehâde meclîs-i şer'i Haziran 

olup istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka iş bu tarih i‘lâmından dört mahı mukaddem tarlada zir-i atide? menkûl 

iken merkûm İsmail Ağa yedinde ser'an ve malı olan ikisi de siyah renkli birisi altı diğer beş yaşında boynunda 

yara yeri olup ve diğerinin başkaca alameti olmayan iki re's merkeb ve isnadı nakliye alınarak ol esnada gâib 

olmağın mezkûr merkep yave malıdır tarafından ferset eyleyüp esmanı husûleleri zaife teslim edilmiş ve mezkûr 

merkep müdde-i merkûm Süleyman Ağa'nın malı olduğu beyler ve husûsu bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi 

ideriz deyu her birisi müttefikü'l-lafz olmağın edayı şahedati şer'iyye itmekle şâhidan-ı mezbûran usûl-i 

mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları Müftü Mahallesi imamı Hafız Hacı Efendi ibni Ahmed Efendi ve ihtiyar 

azasından Kerim Efendizâde Kâsım Efendi ibni Sadık Efendi namı kimesnelerden ol bavarakayı mestûre ser'an 

ve Hâzıran Bülbül Mahallesi ahâlîsinden değirmenci Hüseyin bin Hasan Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden 

Bahaettin Ağaoğlu Çavuş bin Halil namı kimesnelerden dahi bi'l-muvâcehe alenen lede't-tezkiye udûl-ü 

makbulü'ş-şehâde ittükleri iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince müdde-i merkûm Süleyman Ağa’ya müddeâya iki 

resü’l-merkebi kimesneye satmadğını ve hibe etmediğini bir vecihle mülkünden çıkarmadığını değin mûmâ-ileyh 

huzûru tahlîf olunmağla zikri mezkûr merkepler müdde-i Süleyman Ağa'ya ser'an malı olduğu şer'an anlaşılmış 

olduğundan mezkûr merkepten esmanı olan bin iki yüz on beş kuruş mahzarında ahzı ile müdde-i merkûm 

Süleyman'a hâlâ eda ve teslimi muhasebeci mûmâ-ileyh izâfetle değin mûmâ-ileyh İsmet Efendi kıbel-i şer’den 

tenbîh olduğu bi't-tescîl ve Karahisâr-ı Şarkî mahkemesi şer’iyyesinde i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ vel aşrin 

min Sâferü'l-hayr li-sene seb'a selase ve selâsîn ve selase ve mie ve elf  

 

 Sıra No: 227 Sayfa: 65 Numro: 37 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 17.02.1337 / Miladi 22.11.1918 Rumi 9.11.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi’nden sakin iken bundan akdem vefât eden 

Ümmioğlu Hüseyin Ağa Receb bin Mahmûd’un sülbiye-i sağire oğlu Şerîfin ve sülbiye-i sagîre kızı kerime'den 

her birinin her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını yine kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve tayini lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru 

vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir eyledüğü zıl-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i muslimin huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârların inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sağiran-ı mezbûran valideleri 
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mahalleyi sakinelerinden mua’refetü’z-zat Topaloğlu kerimesi Hacer Hatun ibnette Mustafa sağiran-ı mezburan 

Eşref ve Kerim’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye umûralarını yine kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta ol dahi vasîyeti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği 

edayı taahüt ve ilzâm itmeğle ma-vâki bi't-talep ketblondu. fi'l-yevmi'l-sabi aşer min şehri Sâferü’l-hayr li-sene 

seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 228 Sayfa: 65 Numro: 38 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.03.1337 / Miladi 10.12.1918 Rumi 27.11.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem diyari ahire gidip 

el yevm gâib ve mevkûd olup hayat ve memâtı mechûl olan Hacı Kâsımoğlu Mehmed biraderinin? zuhûruna 

kadar emvâlini hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin mühim olmağın emânet ile 

ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğle muktedir idiğü zili 

hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’i 

enverde Tahîr ve nemâyân olan gâibi merkûm lil ebeveyn kız karındaşı mahalle-yi mezbûre sakinlerinden 

mua’refetülzat Sabire Hatun ibnete mezbûr Bekir gâib mezbûr Mehmed’in zuhûruna kadar emvâlini hıfz ve 

tesviye umûrunu kıbbeyi şerden kayyum nasb ve tâyin oldukta mezbûre Sabire Hatun dahi kayyumluk-u 

mezkûrkabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi’l-sâdî min şehri Rebi’ü’l-evvelin li sene seba’ selâsîn ve selasie mie ve elf. 

 

 Sıra No: 229 Sayfa: 65 Numro: 39 Konu: Vekalet  

 Hicri 19.02.1337 / Miladi 24.11.1918 Rumi 11.11.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden zati zili hüccette muharrerü'l-esâmî 

Müslimîn târifleri ile maaruf olan Bezistanoğlu Kerim’e Zeynep Hatun ibnete el-müteveffâ Süleyman Hacı Ali 

Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'ifi Şerîfi enverde mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Arzumanoğlu 

Emin Ağa ibni Hasan mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüp ceddim Bezistanoğlu Hacı 

Ali Ağa'nın vuku'fiyetiyle hayatında yedinde malı olup babam müteveffâ Süleyman ile verese-i sairesinde intikal 

idüp babam merkûm Süleyman dahi vuku'fiyetiyle intikal eden bi’l-cümle arazilerini benimle diğer vereseleri 

meyanemizde bi’l Rıza ledel taksîm hissei kanuniyeme isâbet iden mezkûr Avutmuş Mahallesi toprağında vaki 

işbu külide? mevkiinde tab’en bir tarafında tarîk ve bir tarafında Abdullah ibni Mehmed tarlası ve bir tarafında 

Şeyhoğlu Aşık Mehmed tarlası ve bir tarafında Bezistanoğlu müteveffâ Mustafa veresesi tarlasıyla mahdut bir 

kıt’a tarlanın salifü’z-zikr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden bezistanoğlu Ahmed bin Mustafa'nın bundan akdem 

yedinde ve malından ahz ve kabz ve kendi umûruma sarfla istihlâk eylediğim sekiz yüz kuruş bedeli mukabilinde 

mezbûr Ahmed’e kat’en ferağ ve teslime vuku’fera mezkûru me’mûru mahsûsa husûsunda i'ta ve takrîr ve icab 

eder evrakı kendi imzasıyla kabûl ve takdîme ve vekâleti mezkûrun mütevakıf olduğu umûrun küllisini bervech-i 

muharrer tesviyeye tarafımdan hâzır-ı mezbûr Emin Ağa'ya vekâleti mutlakai sahihei şer’iyye ile vekil ve naib 

münâb nasb ve tâyin eyledikte mezbûr Emin Ağa dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasını kema yen 

bağiy edayı taahhüt ve iltizâm eyledim dedikte gıbbe’l-tasdîkü’l şer'iyye ma-vâki’bi't-talep ketb ve olundu. 

fi'l-yevmi'l-tasi ve’l-aşer min şehri Sâferü'l-hayr li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 230 Sayfa: 66 Numro: 40 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.02.1337 / Miladi 22.11.1918 Rumi 9.11.1334 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden zati târifi şer ile ma’ruf Şeyhoğlu 

Hacı Osman Ağa zevcesi ...zâde kerimesi Raife Hanım ibnete Hasan bey Medine-i mezkûre mahkemesinde 

meclîs-i şer’i şerîf-i enverde yine Medine-i mezkûre mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden kezâlik zâtı 

târifi şer ile ma’ruf çıkzâde? Zühtü bey zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zerduni? Hatun ibnete Hacı Osman Efendi 

muvâcehesinde üç yüz otuz dört senei Rûmî yesinin Şubatı ibtidâsında li-ebeveyn er karındaşı Zühtü beyin geçen 

bayur divar ... Sivas’a Hayrettin ailesini Medine-i Karahisâr’a götürüp ikinci def’a Sivas’ta bulunan eşyayı 

teba’sına götürmek üzere gider iken mûmâ-ileyh Zühtü beyin esnayı rahte ve Sivasla koçgiri meyanında ve eşek 

meydanı demekle nam mahalde katl üzerinde eşkıyalar tarafından katl edilüp vefât etmiş olduğundan 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh verâseti li-ebeveyn kız karındaşı olmam hasebiyle benimle zevce-i metrûkesi Mezdevi 

Hanım ve diğer zevcesi Sacide Hanım ibnete Çakır Ahmedle müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Zühtü beyden mukaddem 

vefât eden li-ebeveyn er karındaşı Zihni Beyden olanlar Nuri ve Tahsin ve Hasan ve .. müteveffâ Zihni .. her biri? 

mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları bihekemil ferâizil şer'iyye yirmi dört sehmden olup sehmi mezbûrundan üç 

sehmden altı sehmi zevcetanı merzburtan Mezdevi ve Sacide Hanımlara ve on iki sehmden cem'an yirmidört 

sehmi kız karındaşı Sefure ve Raife Hanım’a ve ikişer sehmden ceman altı sehmi dahi merkûman Nuri ve Nusret 

ve Hasan’dan her birine isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mûmâ-ileyh in mevcûd emvâl ve 

menkûlesinden gayri menkûlesine zevcesi müddei-yi aleyh mezbûre Firdevs Hanım müstakilen vaziyet edüp 
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benim hisse-i ersiye-i şer’iyyemi bana vermekten imtina’ider olduğundan sual olunup hisse-i ersiye-i şer'iyyeye 

isâbet eden miktarı bana hâlâ ve eda ve teslime mezbûre Firdevs Hanım’a tenbîh olunmak matlûbumdur deyü 

da‘va etmekte deyu müddei-yi aleyha mezbûre Firdevs Hanım dahi cevabında ... Hanım biraderi ve kendüsünde 

biz dahi mûmâ-ileyh Zühtü beyin vefât eylediği müddeâsını külliyen inkâr etmekle müdimei mezbûre Raife 

Hanımdan bervech-i muharrer biraderi Zühtü beyin vefât ettiği müddeâsına mutabık bey’ine talep olundukda her 

biri Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden imamoğlu Sabri bin Kamil ve Arimoğlu Şa’bân Ağa ibni Ahmed’den her biri 

tarafeyn huzûruyla lieceli şehâde meclîs-i şer'de hâzır olup ... iştişhad olunduklarından fi'l-hakika 334 senesi 

rûmîsi Şubatı’nın on altıncı günü Sivas merkezinden zeminde? Meblağı mebaliğ idüp Karahisâr’a gelmekteler 

iken esnayı rahde yine Sivas Koçgiri meyanında Eşek Meydanı demekle ma’ruf mahalde deliver? üzerine bir 

cenaze gelmekle mezkûr cenazenin Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Zühtü bey bin 

Hasan?’nın olduğunu bilüp tanıdıklarını müteveffâ-yı mûmâ-ileyh ne taraftan katl edilmiş olduğu ve mahalleri ve 

ancak mûmâ-ileyh Zühtü beyin mahalli mezkûrde maktulen yatmakta ve mezkûr cenaze Zühtü beyin cenazesi 

olduğunu görüp bundan deyu her biri müttefikü’l-lafz olmağla edayı şehâdeti şer'iyye etmeleriyle şâhidan-ı 

merkûman usûl-ü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları salifü’z-zikr Avutmuş Mahallesi Hatibi İmamzâde Arif 

Efendi ibni Durmuş bin İbrahim ve muhtarı Taşoğlu Ethem Ağa ibni Abdullah bin Abdurrahman’dan ol ba 

varaka-yı mestûre seran ve bade şâhidanı merkûman tarîk-i hâzır oldukları halde müzekki-i mezbûran 

mûmâ-ileyh imamzâde Arif Efendi ibni Durmuş bin İbrahim ve Tabanoğlu Ethem Ağa ibni Abdullah’ın kezâlik 

alenen müddei-yi tezkiyei adl ve makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince mûmâ-ileyh 

Zühtü beyin bervech-i minvali meşrûh vefâtını hükm olunuğu tescîl ve Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde i‘lâm 

olundu. fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşer min şehri Sâferü'l-hayr li-sene seb'a selase ve selâsîn ve selase ve mie ve elf. 

 

 Sıra No: 231 Sayfa: 66 Numro: 41 Konu: Vekalet  

 Hicri 02.02.1337 / Miladi 07.11.1918 Rumi 25.10.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden şeyhzâde 

Hüseyin Ağa ibni Mehmed bin Abdullah’ın verâset-i sülbiye-i kebire kızları Sâlise ve Şadiye ve .. mahzarda bade 

kıbeli’l-aksamı mezbûre .. dahi vefât edüp verâset-i sadriye-i keBiroğul Tevfik bin Kamil mahzarda olduğu ledel 

şeril enverde zâhir ve nemâyan oldukları halde verese-i mezbûrundan mezbûr Tevfik ile zîl-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan ve mezbûre Şadiye ve Sâliseden her biri Medine-i mezkûre 

mahkemesinde meclisi ma'kûd şer’i şerîfi enverde salifü'l-beyân Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Havvazâde İsmet 

Efendi ibni Mehmed Efendi mahzarında bi’t-tevâhim takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip her biri müteveffâ-yı 

evveli mezbûr Hüseyin Ağa'nın hayatında tahtı mülk ve tasarrufunda olup bade’l-vefât bizimle kızı mezbûre 

Sâliseye mevrûs müddekil olan Bülbül Mahallesi toprağında etaile şarken Şeyhzâde Hüseyin Efendi hanesi 

cenûben silahcıoğlu bahçesi şimâlen Şeyhzâde müteveffâ Abdullah Efendi veresesi bahcesi garben Lütfullah 

Aziz Efendi bahcesiyle mahdûd taş bahçe demekle ma'rûf bir kıt’a ve yine bir taraftan yine şarken mûmâ-ileyh 

Abdullah Efendi veresesi bahcesi garben mûmâ-ileyh Aziz Efendi bahçesi şimâlen şeyhzâde müteveffâ Mehmed 

Ağa veresesi bahcesi cenûben tarîk-i amile mahdûd bir kıt’a ki cem'an iki mülk bahce ile kezâlik şarken Havva 

Hanım ve mûmâ-ileyh Abdullah Efendi veresesi ... garban mûmâ-ileyh Abdullah Efendi veresesi ve Şeyhzâde 

Hüseyin Efendi tarlası şimâlen belediye bahçesinin duvarı cenûben mûmâ-ileyh Abdullah Efendi veresesi ahvarı 

ve tarîk-i amile mahdûd 4 kod temmim istinab eder bir kıt’a ve yine şarken mûmâ-ileyh Hüseyin Efendi tarlası ve 

garben tarîk-i arm şimâlen mûmâ-ileyh Abdullah Efendi veresesi ve Hüseyin Ağa tarlaları cenûben tarîk-i amile 

mahdûd meydan tarla dimekle ma'rûf 6 kod temmim istinab eder bir kıt’a ve kezâlik şarken şeyhzâde Hasan Ağa 

tarlası garben ve şimâlen ve cenûben silahcıoğlu tarlasıyla mahdûd bir kıt’a ki cem'an iş bu kıt’a tarlama olan 3 

itibarımı bir sehmden cem'an 2 sihâm hisse-i şer’iyemiz salifü’z-zikr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Nurberanzâde 

Emin Efendi ibni Hacı Ali Efendi bundan akdem bizden ve maldan ahz ve kabz ve kendi umûrumuza sarf ve 

istihlâk eylediğimiz beşbin kuruş semeni bedeli mukabilinde mûmâ-ileyh Emin Efendi’ye sahihen bir kıtaya 

Bey’ ve ferağ ve tashîh ve teslime ve medfu’ Bey’ ve ferağ-ı mezkûru me’mûru mahsûsa huzûrunda i’ta ve takrîre 

bunların mütevakıf olduğu umûrun küllüsine bervech-i muharrer tesviyeye (külli azlinin fe ente vekil) maznun 

vechile tarafımdan hâzır-ı mûmâ-ileyh İsmet Efendi’ye vekâlet-i mutlaka-i sahihe-i şer’iyye ile vekil ve naib 

münâb nasb ve tâyin eylediğimizde mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i 

lazımasına kemâ yen bağiy edayı taahhüd ve iltizâm eyledi dedikde gıbbe’t-tasdîk ilzâmı ma-vâki’bi't-talep ketb 

olundu fi'l-yevmi'l-sâni min şehri Sâferü'l-hayr seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 232 Sayfa: 66 Numro: 42 Konu: Vekalet  

 Hicri 14.03.1337 / Miladi 18.12.1918 Rumi 5.12.1334 

Tahkîk-i inde’l-şer’iyyeye binaen husûsu atiü’l-beyân ın mahâllînde ketb ve tahrîr içün savb-ı şer-i enverden 

bi’l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan mahkemeyi şer’iyye Başkâtibi Ömer Lütfü Efendi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Taş Mahallesine vaki Fabinuroğlu Hüseyin hanesine varıp zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i 
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Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer'-i Ali ettikde Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi 

sakinlerinden zati Müslimunu mezbûrun marifeti ile muarefe olan Molla Ağa kerimesi Zeynep Hatun ibnete 

müteveffâ İsmail meclisi makûdu mezkûrda bi’t-tevâhim takrîri kelâm ifâde-i merâm edip babam Mollaoğlu 

müteveffâyi mezbûr İsmail bin Hüseyin ile validem Hatice Gülsüm Hatun her birinin mirâsları ye’dlerinde mal 

ve mülkleri olup bade vefâtını benimle veresei sairesinde mevrûs olan yine Medine-i mezbûre mahallâtından 

Nurşin Mahallesinde vaki bir tarafında Mollaoğlu Mustafa bahçesi bir tarafında Mollaoğlu İbrahim Çavuş 

bahçesi ve bir tarafında kendi tarlam ve bir tarafında dirle ile mahdut bir bab hane ve bir kıt’a ma’lûm bahçede 

olan mukarrer hisse-i ersiye-i şer’iyyemi sadriye-i kebire kızım olup iş bu meclisi ma'kûdu mezkûrde hâzır-ı 

Sadettinoğlu kerimesi Parlak Hatun ibnete Ahmed’in bundan akdem malından ve ye’dimden ahz kabz ve kendi 

umûruma sarfı istihlâk eylediğim 3000 kuruş semeni mukabilinde mezbûre Parlak ve zevcesi Sadettin Ağa 

müteveffâ Ahmed hayatında mal ve mülkü olup ba’de vefâtıyla benimle verese-yi sairelerine mevrûs olan 

salifü'l-beyân Nurşin Mahallesinde kain bir tarafında Şamiloğlu İlya bahçesi ve bir tarafında Hacı Hayli? bahçesi 

ve bir tarafından BatKuduzoğlu Mühşa Efendi bahçesi ile mahdut bir babhane ve bir kıt’a mülk bahçede bulunan 

mukarrerür hisse-i ersiye-i şer’iyyemi yine kızım mezbûre Parlak’a bundan akdem ye’dimden ve malımdan ahz 

ve kabz ve vekil ve kendi umûru sarfımla istimlak eylediğim 2000 kuruş semeni mukabilinde mezbûre Parlak’a 

vasîyyen bey ve temlik ve teslim ve vuku'ubeyh ve mezkûresine me’mûru mahsûsa huzûrunda ita ve takrîr ve 

icab eden evrakı kendi mühür ve imzasıyla kabûl ve takdîm ve vekâleti mezkûreyi mütevakıf oldugu umûrun 

küllisine bervech-i muharrer tesviyeye tarafımdan Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden Karakurtoğlu İbrahim Çavuş ibni Tufan kabûlune mevkûfe vekâleti mutlaka-yi sahihe-yi şer’iyye ile 

vekil ve naib ve münâb ve nasb tâyin eyledim dedikde hisseyi mezbûre Parlak ve müteveffâ-yı mezbûre Zeynep 

Hatun’un sadr olan kelimâtı meşrûhâsını takdim eylediği katibi mûma-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve maen 

meb’us emnayi şer ile meclîs-i şer'e gelip ale’l-vuku inha ve takrîr etmeği ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

Fi'l-yevmi'l sâbi’aşer min şehri Rebiül evvel li-sene sitte selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 233 Sayfa: 67 Numro: 43 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 14.08.1336 / Miladi 26.05.1918 Rumi 13.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Duvarocak Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin 

Rum milleti leventinden Şehsı Kariyesi mezbûre mütemekkinden ve her biri teba’yı devleti muşarı ileyh anın 

millet-i merkûmesinden Tekfuroğlu Yorika ve veledi Hiralneb?i ve Durnaoğlu Yani veledi Nikola namı kimesne 

târifleriyle ma'rûfe Keşiş Ağa ve kızı Pesya? binti Geregi Medine-i mezbûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer’i 

şerîf-i enverde mezkûre mütemekkinlerinden ve kezâlik teba’yı devleti müşâr-ı ileyh anın milleti merkûmasından 

keşişinoğlu Yani veledi Anastasi muvâcehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesi kapısı önüne getirilerek muayene 

olunan rengi siyah boynuzları dik ve kuyruğu kısa ve karnı altı bir mikdar beyaz 6 yaşında bir re’sü’l-inek mezkûr 

Duvarocak Kariyesi mütemekkinlerinden olup seferberlik i'lânı üzerine askere sevk olunan Keşişoğlu zevcim 

Dermid veledi Yordam’ın beyninde netâcan malı iken zevcim merkûm Dermid askere sevk olunacak esnada 

mezkûr ineği bana emânet teslim etmişti mezkûr inek iş bu hâzır-ı mezbûr Yani zimmetinde vaziyyed eder 

olmağla sual olunup mezkûr inekden kifayet birle hâlâ bana teslimi merkûm Yaniye bi hakkı şer'den tenbîh 

olunmak bi’l-emâne matlûbumdur dedikde lede's-sual mezbûr Yani dahi cevabında mezkûr inek askeri merkûm 

Dermid’in malı olup babası mezbûr Yordam’ın şer’an yedinde malı olduğu halde merkûm Yordam bundan 20 

gün mukaddem vefât etmişdir mezbûr Dermi ise bundan 3 sene mukaddem Erzincan cihetinde sansar deresinde 

vefât edip ol vechile ve mezbûr Yordam’ın verâsetine li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Anastasinin sulbi-i 

kebire oğlu olduğu cihetle benimle diğer sülbiye oğulları Hristo ve Yorika ve Gregiye mahzarda olup ol vechile 

mezkûr inek benimle karındaşım mezbûrun mevrûs olduğundan mezkûr inek bi hak vaziyet ve müdehale ederim 

deyu tarafımdan her bir aharın bir minvali meşrûh da‘valarını inkâr ettikde mezkûr inek müddei-yi mezbûre 

Siyamın zevcim mûmâ-ileyh netâcen malı olduğu mutabık beyine telap oldukda li eceli şehâde meclîs-i şer’i şerîf 

ettikde her biri salifü'l-beyân ol vechile kariyei mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin millet-i 

merkûmesinden olup balada müdde-iyi mezbûre Sayenin şanihazı ma'rûfen olan Tekfuroğlu merkûm Yorika 

veledi Hrista ve Dürnibeoğlu mezbûr Yani veledi Nikola namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd 

olduklarında fi'l-hakîka erai ve meaniye eylediğimiz mezkûr inek şensu ilmi şer ile ma’lûmumuz olan iş bu 

müddei-yi mezbûre sayenin dahi olup el yevm silah altına bulundukda mezkûr Duna edayı ... Kariyesi 

mütemekkinlerinden Keşişinoğlu Dermi veledi Yuradın? yedinde netâcen malı olduğu mezbûr Dermi askere 

sevk olunacağı esnada mezkûr ineği zevcesi mezbûre Saye’ye emâneten teslim eyledi bu husûsa bu vech üzerine 

şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve şehâdeti 

şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezburan usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Duvarocak 

Kariyesi papaz Necuroğlu? Berakim Efendi veledi Hiranim veledi Todor ve ihtiyar meclis azasından Zayaroğlu 

Yorika veledi Harşu ve .. İlya veledi Nikola veledi İlya namı müzekkillerden ol ba’varaka-i mestûre ser’an 

badehu yine Medine-i mezkûre muzâfe Elma Ağacı Kariyesi ahâlîsinden Hıdıroğlu İbrahim bin Yusuf ibni 
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Ahmed ve bi’l-cümle kariyei mütemekkinlerinden Poturoğlu İstavril veledi Yali veledi Yani namı kimesnelerden 

tarefeyn ve şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olmağın 

mucibince mezkûr inekden kifayet birle mezbûr Dermidin bervech-i muharrer malı olmak üzere zevcesi mezbûre 

Sayeye teslime müddei’-yi aleyhi merkûm Yani’nin ma'rûfesinin nef’a? tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu Fi'l-yevmi'l-rabi ve’l-aşer min şehri Şa’bân'il-muazzam li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 234 Sayfa: 67 Numro: 44 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 05.10.1336 / Miladi 15.07.1918 Rumi 2.07.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye tâbî Alucra Kazası karasından Salıncal Kariyesi ahâlîsinden Kart Hasanoğlu 

Mehmed Ağa ibni Abdullah Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre 

muhasebecisi ve Beytü’l-mal me’mûru Celaleddin Bey tarafından mürsel ve zikri ati husûs hakkında kıbel-i 

şer’den hukûku rey olunan Medine-i mezkûre mahkemesi merkez kaza katibi İsmet Efendi muvâcehesinde 

mahkeme-i şer’iyye dairesi kapısı önünde geltirilerek muayene olunan rengi siyah iki yaşında birer reyisül ve dişi 

ester sıpasını bundan bir sene mukaddem Balakedis Kariyesi’nde Karabeyoğlu İbrahim’den 9 adet lirayı Osmani 

ve rengi alaca 4 yaşında birer reyisül inek bundan 5 mukaddem Gülüh Kariyesi’nden Şerret? ve isimlerini 

bilmediğim bir kimesneden beş adet lirayı Osmani semeni medfu mukabilinde iştirâ’ eylediğim yine rengi siyah 

kulak ve bacakları beyaz 4 yaşında bir resü’l-ve rengi siyah kulakları ve bacakları kestane kurusu 4 yaşında birer 

resü’l-ve yine rengi siyah kulakları ve bacakları kestane tosun iki yaşında birer düve cem'an 3 reyisül keçi 

netâcen ye’dimde malım iken mezkûr hayvanatı ve her nasılsa Karahisâr-ı Şarkî jandarma taburu katibi Refet 

Efendi tarafından alınarak hükümet-i seniyeye teslim etmiş olduktan sonra hayvanat benim bervech-i muharrer 

malım olduğundan hayvanatı mezkûre muhasebeci mûmâ-ileyh malü’l-kat’ olmak üzere bi’l emâne vaziyet eder 

olmağla sual olunup mezkûr hayvanatı kifaye birle hâlâ bana teslimi muhasebeci mûmâ-ileyh izâfetle vekili 

mûmâ-ileyh İsmet Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın matlûbumdur dediklerinde lede’s-sual vekili 

mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka mezkûr hayvanatı malükat olmak üzere müvekkilim 

muhasebeci mûmâ-ileyh bi’l-emâne vaziyet eylediği tav’en ikrâr edip ancak müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'nın 

bir minvâli meşrûhâ şer’i ve netac da‘vasını bi’l-vekâle inkâr ettikde mezkûr bir reyisül sıpa ve bir re’sü’l-inek 

müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'nın tarih-i mezkûrları bir ve şer’i mezkûr 3 reisü’l-keçi netâcen malı olduğuna 

mutabık bey’ine talep olundukda li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri udûl-ü ahrarı ricâl-i 

Müslimînden ve salifü'l-beyân Salıncal Kariyesi ahâlîsinden Karacaoğlu Bekir Ağa ibni Mustafa ve Keçeoğlu 

Ahmed Ağa ibni Abdülaziz namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka iş bu 

mahalli şer’de ilzâm ve tâyin eyledikleri ba’lada ben ve efvsafı muharrer bir re’s ester sıpası ve bir re's inek iş bu 

müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'nın tarih-i mezkûrlarından ve şer’i mezkûr 3 resü’l-keçi nitacen malıdır biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyni muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın 

edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinden şâhidan-ı mezburanın usûlü mevziasına tatbikan mensûb olduklarında 

mezbûr Salıncal Kariyesi muhtarı Karacaoğlu Musa Çavuş ibni Hasan bin Abdullah’ın ve ihtiyar meclis 

azasından Receb Beyoğlu Hasan bin Ali bin Abdurrahman ve Keçeoğlu Abdülaziz bin Hüseyin bin Abdurrahim 

namı müzekkillerden ol ba varakai mezture ser'an ve bade kariye-i mezkûre ahâlîsinden Karacaoğlu Receb bin 

Arif bin Halil ve Karacaoğlu Abdullah bin Ömer bin Hüseyin namı kimesnelerden her bir tarafeyni şehâdet ve 

hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olundukdan sonra 

müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa hayvanatı mezkûru kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bir 

vecihle mülkiyetinden çıkarmadığını vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi hâzır olduğu halde tahlîf olunmağın 

mûcibince mezkûr hayvanatın kifayet birle müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'nın hâlâ teslim ve müvekkili 

muhasebeci mûmâ-ileyh aslen kabûl vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olundukda bit 

tescîl bi’l-iltimâs i‘lâm olundu Fi'l-yevmi'l-hamis min Şevvâli’l-haram li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 235 Sayfa: 68 Numro: 45 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 05.10.1336 / Miladi 15.07.1918 Rumi 2.07.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarki’ye tâbî Alucra Kazası karasında Salıncal Kariyesi sakinlerinden zâtı kariye-i mezkûre 

ahâlîsinden Karacaoğlu Bekir ibni Mustafa ve Keçeoğlu Ahmed Ağa ibni Abdülaziz namı kimesne târifleriyle 

ma’ruf olan Kart Hasanoğlu kerimesi Fatıma Hatun ibnete Osman Mediney-i mezkûre mahkemesinden ma'kûd 

meclis-i şerde Medineyi mezbûre muhasebecisi ve beytü’l-mal me’mûru Celalettin Efendi tarafından zikri ati 

husûs hakkında kıbel-i şer’den husûmeti rey olunan Medine-i mezkûre muhasebe merkez kaza katibi İsmet 

Efendi muvâcehesinde mahkemeyi şer'iyye dairesi kapusu önüne getirilerek muayene olunan rengi kırmızı mail 

siyah ve boynuzları sivri sekiz yaşından bir re’sü’l-öküzün bundan 3 mahı mukaddem Gicora Kariyesi 

ahâlîsinden Sulhioğlu Ömer Çavuştan 8 adet lirayı Osmani rengi boz boynuzları çıkmış yedi yaşında re’sü’l-öküz 

yine bundan 3 mahı mukaddem Gücora Kariyesi ahâlîsinden Molla Mehmed Ağa'dan yedi adet lira-yı Osmaniye 

ve kezâlik rengi sarı ve boynuzları sivri 8 yaşında birer re’sü’l-inek bundan on mahı mukkadem Zil Kariyesi 
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ahâlîsinden Muharrem namı kimesneden 800 kuruş semeni medfu mukabelesinde iştirâ’ eylediğim keçisini yine 

rengi alaca beş yaşından bir re’sü’l-inek ve rengi kestane doru iki yaşında bir re’sü’l-düve ve rengi siyah 3 

yaşında bir re’sü’l-keçi ve rengi siyah kullakları ve bacakları beyaz iki yaşında bir re’sü’l-keçi ve rengi siyah iki 

yaşından ve bir re’sü’l-keçi ve rengi siyah iki yaşında birer re’sü’l-koyun ve rengi beyaz ağzı siyah iki yaşında 

re’sü’l-koyundan her biri netâcen yedimde malım iken hayvanatı mezkûrenin her biri Karahisâr-ı Şarkî jandarma 

tabur katibi İsmet Efendi tarafından alınarak hükümeti seniyeye teslim etmiş olduğundan mezkûr hayvanat benim 

bervech-i muharrer malım olduğundan hayvanatı mezkûreyi muhasebeci mûma-ileyh malü’l-kat’ olmak üzere 

bi’l-emâne vaziyet eder olmağla sual olunup mezkûr hayvanatın kifayet birle hal bana teslime muhasebeci 

mûmâ-ileyh izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikte 

lede's-sual vekil-i mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi cevabında fi'l-hakika mezkûr hayvanatı malü’l-kat’ olmak üzere 

müvekkilim muhasebeci mûmâ-ileyh bi’l emâne vaziyet eylediği tav'an ikrâr edip ancak müddei-yi mezbûre 

Fatıma Hatun bir minvâli meşrûhâ ve şer’i netac da‘vasını bi’l-vekâle ettikte müddei-yi mezbûre Fatıma Hatun 

hayvanatı mezkûreden iki reisiül öküz ve bir reis sarı inek şeri mezkûr alaca inek ve bir re’sü’l-düve üç 

re’sü’l-keçi ve iki re’sü’l-koyun netâcen malı oldukta mutabık beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclîs-i 

şer'e ikame eylediği salifü'l-beyân ve Salıncal Kariyesi ahâlîsinden olup ba’lada müddei’-yi mezbûre Fatıma 

Hatun’un zatını arifan olan Karacaoğlu mezbûr Bekir Ağa ve Keçeoğlu merkûm Ahmed Ağa'dan her biri 

ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında fi’l-hakika işbu meclîs-i şer'de era-i ve tâyin eyledikleri balada ben ve 

evsafları muharrer mezkûr iki re’sü’l-öküz ve bir re’sü’l-sarı inek zâtı ilmi şer ile ma’lûmumuz olan iş bu 

müddei-yi mezbûr Fatıma Hatun tarih-i mezkûrlarında iş bu ve mezkûr bir re’sü’l-alaca inek ve bir re’sü’l-düve 

ve üç re’sü’l-keçi ve iki re’sü’l-koyun netâcen malımdır biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz 

deyü her biri tarafeyn muvâcehesinden müttefikü'l-lafz olmağın ve edayı şehâdeti şer'iyye ettikleri halde 

şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Salıncal Kariyesi muhtarı Karacaoğlu 

Musa Çavuş ibni Hasan bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Cermikoğlu Hüseyin bin Ali bin Abdurrahman 

ve keçeoğlu Abdülaziz bin Hüseyin bin Abdurrahman namı müzekkilerden ol ba varakayı mestûreye ser'an ve 

bade mezkûr Salıncalı Kariyesi ahâlîsinden Karacaoğlu Receb bin Arif bin Halil ve Karacoğlu Abdullah bin 

Ömer bin Hüseyin namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlu 

makbuluşşehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olduktan sonra müddeyi merkûm Fatıma Hatun cevabından mezkûr malı 

kimesneye malı satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bir vecihle mülkiyetinden çıkarmadığını vekil 

mûmâ-ileyh İsmet Efendi hâzır olduğu halde tahlîf olunmağın mûcibince cevaben mezkûrden kifayet birle hâlâ 

müddei-yi mezbûre Fatıma Hatun’a teslimi muhasebeci mûmâ-ileyh İsmet Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh 

olunmağın bi't-tescîl ve bi’l-iltimâs ve i‘lâm olundu. Fi’l-yevmi’l-hamis min Şevvalil mükerrem li sene sitte ve 

süliseyn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 236 Sayfa: 69 Numro: 46 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 25.11.1336 / Miladi 02.09.1918 Rumi 20.08.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Tokluağıl Kariyesi ahâlîsinden Arslanoğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa 

namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'de Medine-i mezkûre muhasebecisi 

beytü’l-mal me’mûru muhasebeci vekil muhasebe Başkâtibi Emin Efendi tarafından mürsel Medine-i mezbûre 

merkez kaza katibi İsmet Efendi muvâcehesinde mahkeme-i şer’iyye dairesi kapusu önünde getirilerek muayene 

olunan rengi demir kurşun başında birer re’sü’l-kısrak ye’dimde netâcen malım iken bundan on gün mukaddem 

kariye-i mezkûrede kaçakçı tütüncü tarafından leylen gasb ve sirkat olunmuş idi. mesruk kısrak jandarma 

ma’rifetiyle derdest edilerek hükümet tesniye ile teslim edilmiş olduğundan mezkûr kısrak malukat olunmak 

üzere muhasebeci vekil mûmâ-ileyh Emin Efendi bi’l emâne vasîyet eder olmağın sual olunup mezkûr kısraktan 

kifayet birle hâlâ bana teslimi mûmâ-ileyh Emin Efendi’ye izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikde lede’s-sual vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi cevabında 

fi'l-hakîka mezkûr kısrak malukat olmak üzere müvekkili mûmâ-ileyh Emin Efendi’nin bana bi’l emâne vaziyet 

eylediği tav ikrâr edüp ancak müddei-yi merkûm Mehmed Ağa'nın bervech-i muharrer netacı da‘vayı bi’l-vekâle 

inkâr ettikde mezkûr kısrak müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'nın netâcen malı olduğuna mutabık beyine talep 

olundukda li eceli şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her bir udûlü ahrarı ricâl-i Müslimînden ve salifü'l-beyân 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye’ye muzâfe Karaköse Kariyesi ahâlîsinden Veli Ahmedoğlu Hasan Ağa ibni 

Süleyman ve Bekiye Kariyesi ahâlîsinden Halil Hasanoğlu Hüseyin Ağa ibni Ahmed namı kimesnelerden her biri 

ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakîka iş bu meclîs-i şer'de eda ve tâyin eylediğimiz rengi demir kurşun 

başında ve beşyüz kuruş kıymetinde bir resü’l-kısrak iş bu müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'nın netâcen malıdır 

biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her birisi tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz 

olmağın edayı şehâdeti şer'iyye eylediklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları 

mezkûr Beyke Kariyesi muhtarı aşıkoğlu kadri bin Yusuf bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Çil 

Hasanoğlu Zeynel bin Ahmed bin Ahmed ve her Alioğlu Hasan bin Ali bin Yusuf ve salifü’z-zikr karaköy 
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Kariyesi muhtarı Veli Ahmed Ağa İsmail bin Mustafa ibni Abdurrahman ve ihtiyar meclis azasından Gürcüoğlu 

İbrahim bin Mehmed bin Abdullah ve Mollaoğlu Hüseyin bin Karir bin Süleyman namı müzekkillerden ol ba 

varaka-yı mestûre ser'an bade mezkûr Tokluağıl Kariyesi ahâlîsinden Fahrioğlu İsmail bin Mustafa bin Ali 

mezkûr kara köse ahâlîsinden bozoğlu Hüseyin bin Halil bin Musa namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidler hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olundukdan sonra 

müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa mezkûr kısrağı kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bervech-i 

mülkiyetinden çıkarmadığını vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi huzûru tehlif olmağın mûcibince mezkûr kısraktan 

kifayet birle müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'ya halen teslime muhasebeci vekil mûmâ-ileyh Emin Efendi’ye 

izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu 

fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-aşrin min Zilka’de-i Şerîf li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 237 Sayfa: 69 Numro: 47 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 16.11.1336 / Miladi 24.08.1918 Rumi 11.08.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe kursa Kariyesi sakinlerinden zâtı kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

Tireboluluoğlu Dursun Ağa ibni Halil ve Ömeroğlu Hurşid Ağa ibni Hasan târifleriyle muarefe olan kara 

Ahmedoğlu kerimesi Aişe binti Mehmed Medine-i mezkûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i şer'imizde Medine-i 

mezbûre muhasebeci ve beytü’l-mal me’mûru muhasebeci vekil muhasebe Başkâtibi Emin Efendi tarafından 

mürsel zikr olunan husûs hakkında kıbel-i şer’den husûmeti rey olunan merkez kaza katibi İsmet Efendi 

muvâcehesinde mahkeme-i şer’iyye daire kapısı önüne getürülerek muayane olunan rengi yağız altı yaşında bir 

resü’l-kısrak mezkûr korukur Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine askeriye sevk olunan Osmanoğlu 

zevcim Receb bin salhan yedinde şerimde iken zevcim merkûm Receb askere sevk olunacak esnada mezkûr 

kısrağı bana emâneten ve teslim edüp benden bervech-i muharrer kabûl etmiştim mezkûr kısrak her nasılsa gâib 

olmuştu mezkûr kısrak jandarma efrâdından Durmuş Ağa tarafından ahz edilerek hükümeti seniyyeye teslim 

edilmiş olduğundan mezkûr kısrak zevc-i mezbûr Receb Ağa bervech-i muharrer malı olmağın mezkûr kısrağın 

muhasebeci vekil mûmâ-ileyh Emin Efendi malikat olmak üzere bilemâne vaziyed eder olmağın olmağın mezkûr 

kısraktan kifayet birle hal-i ebkar teslime muhasebeci vekil mûmâ-ileyh izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet 

Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte lede's-sual vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi 

cevabında fi'l-hakika mezbûr kısrak malü’l-kat’ olmak üzere müvekkili mûmâ-ileyh im Efendi’nin bilemâne 

vaziyet eylediği tav'en ikrâr edüp ancak müdde-i mezbûr Aişe’nin bervech-i muharrer da‘vasına bi’l-vekâle inkâr 

ettükte müdde-i mezbûr Aişe’den mezkûr kısrak asker ve mezbûr Receb Ağa'nın şer'i malı olunduğu halde 

merkûm Receb Ağa askere sevk edilecek esnada mezkûr kısrağın zevcesi mezbûre Aişe’ye emânet ve teslim 

eylediğine mutabık beyyine talep olundukta lieceli'ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği bi’l balada müdde-i 

mezbûre Aişe’nin zatını arifan olan salifü'l-beyân Kursa Kariyesi ahâlîsinden Tirebolluoğlu ve mezbûr Dursun 

Ağa ibni Halil ve Ömeroğlu merkûm Hurşit Ağa ibni Hasan namı kimesnelerden her birinin alel infirâdı istişhâd 

olunduklarında fi'l-hakîka iş bu meclîs-i şer'de irae’ve tâyin eyleidğim rengi yağız altı yaşında ve beş yüz kuruş 

kıymette bir resül kısrak zâtı alişer’ile ma’lûmumuz olan iş bu müdde-i mezbûr Aişe’nin zevc-i merkûm Receb 

Ağa'nın yedinde şer'i mal olan olduğu halde merkûm Receb Ağa askere sevk olacak esnada mezkûr kısrağın 

zevce-i mezbûre Aişe’ye emâneten teslim edildiğini bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi dahi ederiz 

deyü her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda-yı şehâdeti şer'iyye ittiklerinde şâhidan-ı 

mezbûran usûlu mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr kursa Kariyesi imamı Osmanoğlu Molla Halil 

Salih bin Abdullah’ın ihtiyar meclis azasından Osmanoğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa ibni Abdurrahman namı 

müzekkillerden ol ba-varaka mestûre ser'an ve bade müzekiyani mezbûran Molla Halil ile Medine-i mezkûre 

karyei ahâlîsinden Tireboluluoğlu Hasan bin Arif bin Hasan namı kimesnelerden tarafeyni ve şahitlerin hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş bu vech üzere iş’âr ve ihbâr olmağın 

mûcibince mezkûr kısraktan kifayet birle asker-i merkûm Receb Ağa'nın malı olmağın üzere müdde-i mezbûre 

Aişe'ye bi't-teslim mûmâ-ileyh Emin Efendi’ye izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh 

olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs aşer Min Zilka’de-i Şerîfe li-sene sitte selâsîn ve 

selase ve mie ve elf  

 

 Sıra No: 238 Sayfa: 70 Numro: 48 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 24.10.1336 / Miladi 03.08.1918 Rumi 21.07.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Kurtoğlu 

İbrahim Ağa ibni Hasan bin Abdullah’ın sulbiyye-i sağire oğlu Hasan’ın vakti rüşd ve sidârlarına kadar malını 

hafz ve tesviyeyi umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve 

istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zilli hüccette 

muharrerü’l-esâmi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir 

ve nemâyen olan sağir ve mezbûrun akrabasından ve müddei-yi ve Medine-i mezkûre Mahallatından Kızılca 
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Mahallesi ahâlîsinden topçuoğlu Mehmed Efendi ibni Hasan sagîr-i mezbûr Hasan’ın vakti rüşd ve sidârına kadar 

malını hıfz ve tesviyeyi umûruna kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta mezbûr Mehmed Efendi dahi 

vesâyet-i mezkûre kabûl ve hidzmeti lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep 

ketb olundu. fi'l-yevmi’l-tâsi’ ve aşrin min Şevvâlin mükerrem lis sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

Şuhudû’l-hal mahalleyi Mezkûre İhtiyar Meclis Azasından Sakaoğlu İbrahim Ağa İbni MustafaMezkûr Biroğul 

Mahallesi muhtarı Topaloğlu Ahmed Ağa ibni Ali. 

 

 Sıra No: 239 Sayfa: 70 Numro: 49 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 29.01.1337 / Miladi 04.11.1918 Rumi 22.10.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Akviran Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hasanoğlu 

Ali Ağa ibni Durmuş Ağa ibni İsmail in sulbiyye-i sağire oğlu Mehmed ve sulbiyye-i sagîre kızı Dursune ve Telli 

ve Fatıma’dan her birinin vakti rüşd ve sidârına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûfe ve her vech ile her umûru 

vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü’l-esâmi Müslimîn huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’il enverde nemâyan sagîr-in-u mezbûrun li-ebeveyn amilleri 

kariye-yi mezkûre ahâlîsinden çinbioğlu Osman Efendi’nin mezbûr Durmuş Ağa sağirun ve mezbûran Mehmed 

ve Dursune ve Telli ve Fatıma ve her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta ve mezbûr Osman Efendi dahi vesayat mezkûre kabûl ve hizematı 

lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-tâsi’ vel 

aşrin min Muharremü’l-haram li-sene seba’ ve selâsîn selesa mie ve elf. Şuhudû’l-hal Medine-i kariye-yi 

mezkûreden aytekin? ayritoğlu Hasan Ağa Süleyman ve kariye-yi mezkûreden Eyyüpoğlu aza Hacı Ahmed bin 

İsmail Medine-i mezkûre imamı el hac Mehmed Efendi ibni İbrahim . 

 

 Sıra No: 240 Sayfa: 71 Numro: 50 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 27.12.1336 / Miladi 04.10.1918 Rumi 21.09.1334 

Karahisâr-ı Şarkî jandarma bölük ikmâl süvari efrâdından iken bundan akdem maktulen vefât eden Çemenzâde 

Cabir bin Sabri bin Süleyman ibni Aziz beyin sulbiyye-i sagîre kızı Huriye’nin vakti rüşd ve sidârına kadar 

malını hıfz ve tesviye umûruna kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olduğın emânet ile ma'rûfe 

ve istikâmet ile mevzûfe ve her vech ile umûr vesâyet uhdesinden gelmeğe muhtedir idüğü zilli hüccette 

muharrerü’l-esâmi Müslimîn huzûru şer de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’il enverde zâhir 

nemâyen olan sağire-yi mezbûrenin … Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi’nden mukîm 

Sıdıka Hanım ibnete mûmâ-ileyh Süleyman sağire-yi mezbûre Huriye’nin vakti rüşd ve sidârına kadar malını 

hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukarında ve mezbûre sıdıka Hanım dahi vesayat 

mezkûre kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi’l-sâbi’vel aşrin min Zilhicce-yi Şerîf li-sene sitte ve selâsîn selesa mie ve elf. Kerim 

Efendizâde Yasir Efendi ibni Arif Efendi Çepnizâde Zebur bey ibni İbrahim bey. 

 

 Sıra No: 241 Sayfa: 71 Numro: 51 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 10.11.1336 / Miladi 18.08.1918 Rumi 5.08.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Gülüh Kariyesi ahâlîsinden Himmetoğlu İbrahim Ağa ibni Bekir namı 

kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre muhasebecisi ve 

beytü’l-mal me’mûru muhasebeci vekili muhasebe Başkâtibi Emin Efendi tarafından mürsel diğer ati husûsu 

hakkında kıbel-i şer’den husûmeti re's olunan Medine-i mezkûre zikri kaza katibi İsmet Efendi muvacehesinde 

mahkeme-i şeri dairesi kapısı önüne getirilerek muayene olunan rengi demir kıra ve alaca bir kadar beyaz 4 

yaşında bir re'sül kısrak netâcen yedimde malım iken bundan bir ay mukaddem eşkiyalar tarafından gasb ile 

alınarak bundan iki gün evvel seyyar jandarma tarafından derdest edilerek hükümeti seniyeye teslim ettikleri 

mezkûr kısrak malü’l-kat’ olmak üzere muhasebeci vekil mûmâ-ileyh Emin Efendi bi’l emâne vaziyet eder 

olmağla sual olunup mezkûr kısrakdan kifayet birle hâlâ bana teslimi mûmâ-ileyh Emin Efendi izâfetle vekili 

mûmâ-ileyh İsmet Efendi bir kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede’l-sual vekil-i 

mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka mezkûr kısrağın müvekkil ve beytü’l-mal vekili mûmâ-ileyh 

Emin Efendi mağlul kat olmak üzere bi’l emâne vasîyet eylediğini tav-en ikrâr idüp ancak müddei-yi mezbûr 

İbrahim Ağa'nın bervech-i muharrer netâcen da‘vayı bi’l-vekâle inkâr ettikde mezkûr kısrak müddei-yi mezbûr 

İbrahim Ağa'nın netâcen malı olduğunu vekâleti mezbûre İbrahim Ağa'dan beyyine talep olundukda li eceli 

şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği salifü'l-beyân gülüh Kariyesi ahâlîsinden sakaoğlu Mahmut ve İbrahim 

Efendiler ibni Mustafa ve her biri alet infirâd istisşat olduklarında fi'l-hakîka iş bu meclîs-i şer'de erae tâyin 

eylediği rengi demir kır ve alnı bir miktar beyaz 500 kuruş muhasebe re’sü’l-kısrak iş bu müddei-yi mezbûr 

İbrahim Ağa'nın netâcen malıdır. biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederüz deyi her biri tarafeyn 
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muvacehesinde müttefikü'l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlü 

mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Gülüh Kariyesi muhtarı Kabasakaloğlu Mehmed Ağa ibni Yusuf 

bin Ali vaziyet ve ihtiyar meclis azasından Kara Hasanoğlu Hurşîd bin Halil bin Ahmed ve İsmetoğlu İbrahim 

Bekir bin Mehmed namı müzekkillerden ol ba varakai mestûre ser'an ve bade mezkûr mezbûr muhtarı mezbûr 

Mehmed Ağa ile yine Medine-i mezbûre kazak sipahi Kariyesi ahâlîsinden alemdaroğlu Hasan Ağa ibni Yusuf 

bin Abdullah namı kimesnelerden tarafeyni ve şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü 

makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olundukdan sonra müddei-yi mezbûr İbrahim Ağa mezkûr kısrağı 

kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bervech-i mülkiyetinden çıkarmadığını vekili mûmâ-ileyh 

İsmet Efendi hâzır olduğu halde tahtif olmağın mûcibince mezkûr kısrağın kifayet birle müddeti mezbûre 

İbrahim Ağa'ya hâlâ teslim müddei-yi aleyh mûmâ-ileyh Emin Efendi izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi 

kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-aşrin min Zilka’de-i Şerîfe li-sene 

sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 242 Sayfa: 72 Numro: 52 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 21.11.1336 / Miladi 29.08.1918 Rumi 16.08.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe sipahi Kariyesi ahâlîsinden Alemdaroğlu Hasan Ağa ibni Yusuf namı 

kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre muhasebecisi ve 

beytü’l-mal me’mûru muhasebe vekil muhasebe Başkâtibi Emin Efendi tarafından mürsel ve zikri ati husûs 

hakkında kıbel-i şer’den husûmeti re-s olunan müddei-yi mezkûre merkez Kazası katip İsmet Efendi 

muvacehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesinde kapusu önüne getirilerek muayene olunan rengi ala arka bacakları 

ile ön bacaklarının sol sekül ve’l-alnı sakar 6 yaşında bir re’sü’l-kısrak yedimde netâcen malım iken bundan 15 

gün mukaddem kariye-i mezkûrede rey'i olunmakda iken gâib olup jandarma tarafından bulunarak hükümeti 

seniyeye teslim edilmiş olmakla mezkûr kısrak bana malul kat olmak üzere muhasebeci vekil-i mûmâ-ileyh Emin 

Efendi bi’l-emâne vaziyet eder olmağla sual olunmağın mezkûr kısraktan kifayet birle hâlâ bana teslime 

müvekkili mûmâ-ileyh Emin Efendi’ye izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın 

matlûbumdur dediklerinde lede’s-suali vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka mezkûr kısrak 

malü’l-kat’ olmak üzere müvekkili mûmâ-leyh Emin Efendi’nin bi’l-emâne vaziyet eylediği tav'en ikrâr edüp 

ancak müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'nın bervech-i muharrer netâcen da‘vasını bi’l-vekâle inkâr ettikde 

müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'dan mezkûr kısrak netâce malı olduğuna mutabık beyyine talep olundukda 

li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her bir udûl-ü ahrar-ı ricâl-i Müslimîn ve salifü'l-beyân sipahi 

Kariyesi ahâlîsinden Alemdaroğlu Mehmed Ağa ibni Ahmed ve Alemdaroğlu Süleyman Ağa ibni Mustafa namı 

kimesnelerden her biri ale’l-infirâdı şehâde oldukları halde fi'l-hakîka iş bu meclîs-i şer'i rey ve tayin eylediğimiz 

rengi ala arka bacaklarıyla ön bacakları solu sekül ve alnı sakar altı yaşında 100 kuruş kıymetinde bir 

resü’l-kısrak iş bu müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'nın netâcen malıdır biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet 

dahi ederiz deyu her biri tarafeyni muvacehesinde müttefikü'l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinde 

şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan menub oldukları mezkûr sipahi Kariyesi ahâlîsinden 

Pankudusoğlu Osman Ağa ibni Muhammed bin İbrahim ihtiyar meclis azasından Tenimoğlu Alim Ağa ibni 

Ömer bin Abdullah namı müzekkillerden ol ba varakai mestûre ser'an ve bade müzekkiyânı mezbûran muhtar 

mezbûr Osman Ağa ile salifü’z-zikr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

Seyyid Alioğlu Asım Efendi ibni Hacı Mehmed bin Mustafa namı kimesnelerden tarafeyni şahitler hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl ve makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr oldukdan sonra 

müddei-yi mezbûr Hasan Ağa mezkûr kısrağı kimesneye satmadağını ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bir vechile 

mülkiyetinden çıkarmadığına vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi hâzır olduğu halde tehlif olmağın mûcibince 

mezkûr kısraktan kifayet birle müddei-yi mezbûr Hasan Ağa'ya hâlâ teslimi müddei-yi aleyh mûmâ-ileyh Emin 

Efendi’ye izâfetle vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu fi'l-yevmi'l-hadi ve’l-aşrin min Zilka’de-i Şerîfe li-sene sitte ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 243 Sayfa: 72 Numro: 53 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 18.02.1337 / Miladi 23.11.1918 Rumi 10.11.1334 

Medine-i Karahisarı şarki mahallatından kızılca mahallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat eden hacı 

Mustafa Efendi oğlu Aziz ağa ibni mustafa bin abdullah veraseti zevceyi menkuhei metrukesi Huriye Hatun 

ibnete Nuri Efendi ile Sulbiyeyi Kebire oğlu Zihni ve Sülbiyeyi Sagire Kızı Hatice ve Zekiye ve Huriye mazharda 

tashihi mesele-i mirâsları bi hike mil feraiz-il indel şeri kırk sihamdan olup sihamı mezkureden beş sihamı zevceyi 

mezbure Sabriye Hatun ve ondört sihamı ibni mezbur zihniye ve yedişer sihamdan ceman yirmi bir siham dahi 
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binatı mezburat Hatice ve Zekiye ve Huriyeye isabeti tahakkukundan sonra mütevefayı mezbur Aziz Ağa'nın 

terekesi ve veresei mezburundan ibni kebir ve mezbur Zihni'nin bil verase sagiratı mezburat Hatice ve Zekiye ve 

Huriye'nin vasilari valideleri vech-i mezbure Sabriye Hatun' dahi bil vesaye bil vesaye talep ve vel tahsil müftişer 

a-li eytam müdiri huzuruyla bil müzayede bey ve tahrir ve bil verase bil farizatül şeriyye tevzi ve tefim olunan 

müttefikul merkum olan Aziz Ağa'nın terekesi defteridir ki berceç-i Ati zikr ve beyan olunur. Fil vevmil samin 

aşer saferul hayr lisese seba ve selâsîn ve selase min elif. 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Ufak kıl torba Adet 9 234 

Defa Kebir Kıl Torba Adet 9 414 

Hayvan Kütlüğü  Adet 5 180 

Kebre / Gübre Adet 11 23,1 

Aşur Tahta Adet 5 35 

Kulan Adet 26 195 

Kızıl masa Adet 1 37,2 

Tuz Adet 25 1764 

Fındık İçi Adet 6 213 

Cecim Adet 12 357 

büber  Adet 100 25 

Şeb Adet 1 45 

Kabuklu Fındık Adet 6 123 

Bakır Masa Adet 1 67 

Hardivan Adet 1 300 

Kapaklı Sahan Adet 7 119 

Kapaklı Tencere Adet 1 41 

Tencere Adet 1 40 

Bakraç Adet 1 25 

Defa Bakraç Adet 1 30 

Ufak Sini Adet 20 30 

Defa Sini Adet 2 30 

Tepsi Adet 1 20 

Defa Tepsi Adet 1 20 

Ufak Leğen Adet 1 20 

Defa Leğen Adet 1 10 

Köhne Tava Sahanı Adet 6 20 

Defa Köhne Tava Sahan Adet 6 20 

Semaver Adet 1 175 

Kevgir Adet 1 90 

Bakır Terazi Adet 1 95 

Havan / Divan Adet 1 33 

Kazan Adet 1 164 

Köhne Kulplu Kazgan Adet 1 100 

İbrik Leğen Adet 1 30 

Defa İbrik Adet 1 30 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Cecim Adet 1 30 

Ufak Leğen Adet 1 5 

çorap çift Adet 1 245 

Müstamel Bir Parça Adet 1 101 

Müstamel kereste Esman Adet   311 

Müstamel Tombul Ağaç Adet 5 1650 

Kilim Adet 1 651 

Tabak Kat / Cecim Adet 2/1 471 

Tabak Kat  Adet 1 150 

Cecim Adet 1 80 

Müstamel Erkek Elbisesi/takım Takım 1 151 

Çıra Esmanı Adet 1 300 

Müstamel Güğüm Adet 1 30 

Siyah İnek Adet 1 2000 

sarı inek Adet 1 2000 

Sarı Düge Adet 1 1150 

Defa Tuz Adet 600 6515 

Arpa Kot Adet 12 3600 

Gütlük Adet 17 854 

Hayvan tobrası Adet 21 651 

Kuğlan Adet 27 165 

Gübre   12 24 

Tütün Paketi   1 50 

Köhne Bakır Sahan   11 378 

Sini   1 60 

Cecim   6 180 

Arpa Kot   12 3600 

Çuval   3 150 

Cecim   1 125 

Zarar   2 1150 

Merkep   1 1650 

Defa Merkep   1 1040 

Hırdavat Münezzel   1 200 

        

Yalnız 33862 Kuruş 15 Pare     33862 

Minhel İhracat Adet     

Delaliyeden olup münadiye ait      169,1 

Delaliyeden olup hazineye ait     507,2 

Hicaz varakası esmanı      10 

Kısam Pulu     17,2 

Tecin ve Kefil     1862,1 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Kaydiye     92,2 

Yalnız üçbin dötyüz yirmi dokuz kuruş otuz pare     3429,3 

Sahh ul baki li taksimin sureti     46719,2 

Yalnız otuz bin dört yüz otuz iki guruş, yirmi pare     30432,2 

Minhel İhracat       

Hissei zevcei mezbure Sabriye Hatun     3804,5 

Hissei ledel kebiri mezbur ehıde     10651,14 

        

Hissei ledel Mezbure Hatice     5325,27 

terk olunan tabak esmanı     157 

kalan     5168,27 

dahi harcile pul esmanı     11 

        

hisei eli mezbure kebir     5425 

terk olunan beyan     157 

kalan     5168,27 

ve dahi harcı     11,33 

kalan     5156,94 

hissei elbeyan mezbure Havvaya     5325,27 

terk olunan tabak esmanı     157 

kalan     5168,27 

ve dahi Harici pul aynı     11,33 

kalan     5156,94 

 

Sernameyi defterde isimleri muharrer veresei mezburundan zevcei mezbure Sabriye Hatun berveçi bala hisseyi 

ersiyei şeriye leri olan 3804 kuruş şer ile mezbure Sabriye Hatun ve ibni kebir mezbur zihninin dahi kezalik hissei 

ersiyeyi şeriyyesi bulunan berveçi bala da 3651 kuruş 14 pareye mezbur zihni 334 /28 teşrine sani 334 tarihli iki 

kıta senet mucibince bil verase tamamen ahs ve kabz eyledikleri gibi sagiratı mezburat Hatice ve Zekiye ve 

Huriyenin kezalik hisseyi ersiyeyi şeriyyeleri olan berveç-i bala 5156 şar kuruş 34 pare ceman 15470 kuruşun 20 

pareye eytam nizamnamesinin maddeyi mahsusası mucibince eytam sandığına teslim olunduğu iş bu muharrer 

şerh verildi. 

 

 Sıra No: 244 Sayfa: 73 Numro: 1 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 01.04.1337 / Miladi 04.01.1919 Rumi 22.12.1335 

Kanuni sâni üç yüz otuz beş senesinden itibaren birinci numaradan bidai olmuştur. Karahisâr-ı Şarkî sancağı 

muhasebecisi Cemalleddin ibni Nafi Efendi Medine-i Şarkî mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde tav’en 

takrîri kelâm ve ifâde-i merâm edip Giresun kazasının evzukur Kariyesi ahâlîsinden koloğlu Halil Ağa 

zimmetinde bir kıt’a senet mucibince 52.000 kuruş alacağı olup meblağ-ı mezkûru mezbûr Halil Ağa’dan 

aidiyetine göre devâir-i resmiyenin mehâkimi şer’iyye ve mehâkimi nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve ceza sulh 

kısımlarında ve meclisi idare ve devâir-i sairede talep ve da‘va ahz ve kabz ve makbûzunu bana irsâl ve isale ve 

husûsu mezkûr hakkında aleyhime da‘va vukuu'nda yine aidiyetine göre kendinin daeairinin mehâkimi şer’iyye 

ve mehâkimi nizâmiyenin ve aksamı mezkûresinde ve mecâlis-i idare ve devâir-i sairide dairede husûmet ve ret 

cevab ve iş bu iki cihet hakkında led el iktizâ bidayetinde ve izâfeten ve iadeten ve istinâfen ve ticâren mahkeme 

ve muhasebe ye ve tatbik ki hat ve hatim ve ehli hacze mukabiline ve talebi tahlîf ve ikamei ve şuhûda ve vaz’ı 

hacz ve fekne ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla kabül ve takdîm ve talep ve keşfe ve icrasına ve lehime istihsâl 

edeceği i‘lâmat-ı ahkamın talep ve icrasını talebe ve’l-hasıl bunların mütevakıf oldugu umûrun küllisine 
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bervech-i muharrer tesviye bu babta diledikleri kimesneye bir minvâli meşrûhâ tevkîl ve azle me’zûn mûcibince 

ve devâir-i mesna olmak üzere tarafımca mezkûr Giresun kazasından lape Kariyesi ahâlîsinden Molla 

Hüseyinzâde Timur Efendi ibni Hüseyin Efendi’ye kabûlu mevkûfe vekâleti mutlakayı sahihe-yi şer’iyye ile 

vekil ve naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l gurreyi min şehri 

Rebiü’l-âhir li-sene seba’ selâsîn ve selase mie ve elf. muhasebe Leva Merkez Kaza Katibi İsmet Efendi ibni 

Mehmed Efendi meclisi Leva Başkâtibi emvâl kaza Emin Efendi ibni Hacı Efendi. 

 

 Sıra No: 245 Sayfa: 74 Numro: 2 Konu: Vekalet  

 Hicri 08.04.1337 / Miladi 11.01.1919 Rumi 29.12.1335 

 tahikiki inde’l-şer’iyye binaen husûsu atiü’l-beyân mahallinde ketb ve tahrîr içün tarafı şerde alilerinden bi’z-zat 

Medine-i Karahisâr Şarkî sancağında muzâfe Kınıkbala Kariyesi ahâlîsinden zil-i vesikâda isimleri muharrer 

Müslimîn hâzır oldukları halde kezâlik kariye-i merkûme ahâlîsinden Kör Mehmedoğlu İsmail Efendi hanesine 

varılarak akdi meclis şer’i âli ettikte mezkûr Kınık bağla Kariyesi sakinlerinden zâtı Müslimîn hâzır ve 

mağrifetleri ile ma’ruf Kör Mehmedoğlu Kariyesi zevce-i metrûkesi Penbe Hatun ibnete müteveffâ Mustafa 

meclisi ma’kudu mezkûrde kendi kınık bağla ahâlîsinden oğulları Kör Mehmedoğlu İsmail Efendi ve Ahmed ibni 

kadirden her biri hâzır oldukları halde mezbûre Penbe Hatun bi’t-tevâhim ikrârı tam ve tabiri anil meram idip 

Medine-i mezkûre kınık zir Kariyesi hudûdu dahilinde vakii benim ba-tapu müstekilen mal ve muarefe oldugu 

düz tarla demekle ma’ruf tarafları şarken Keleşoğlu Veli tarlası Keleşoğlu Şükrü veresesi tarlası şimâlen kara 

Hasanoğlu Hasan veresesi tarlası cenûben kursa Ahmedoğlu Kadir tarlası ile mahdut ve bir kıt’a tarla yine 

harman tarla demekle mauruf şarken keleşoğlu Şükrü veresesi tarlası garben keleşoğlu Hurşid tarlası şimâlen 

dere cenûben kara Hasanoğlu Hasan tarlasıyla mahdut tarla ve yine yuncuklu demekle mauruf şarken keleşoğlu 

tarlası veresesi tarlası ve garben tarîk şimâlen keleşoğlu Şükrü veresesi çayırı cenûben tarîk ile mahdut tarla ve 

yine kinebaş demekle mauruf şarken korsa Ahmedoğlu Kadir tarlası garben keleşoğlu Şükrü veresesi tarlası 

şimâlen Kör Mehmedoğlu Ömer tarlası cenûben Kör Mehmedoğlu Ahmed veresesi tarlalarıyla mahdut ve bir 

kıt’a tarla ve yine el hac tarlası demekle mauruf şarken tarla garben Kör Mehmedoğlu İsa tarlası şimâlen Kör 

Mehmedoğlu Molla Kadir tarlası cenûben der ile mahdut bir kıt’a tarla yine buncuka mevkiinde kain Şarkî 

keleşoğlu Hurşid tarla garben keleşoğlu Hurşid çayırını şimâlen keleşoğlu sınuru tarlası cenûben keleşoğlu Şükrü 

veresesi çayırı ile mahdut bir kıt’a çayırla mezkûr şeber kıt’a tarlaki ceman 6 kıt’a emlak arazilerimi iş bu 

tarihinden 6 mahı mukaddem Hâzıran’ı mezbûran İsmail Efendi Ahmed bin mallarından ve yedlerinden ahz ve 

kabz ve umûrumu sarfla istihlâk eylediğim 5200 kuruş semeni makbûzum mukabilinde beyyi bast sahihi şerile 

bey ve temlik ve teslim edip ve oğulları merkûman dahi beyhi mezkûrü bir bervech-i muharrer temlik ve teslim 

etmişler ve mevki beyi mezkûrü me’mûru mahsûsa huzûrunda i'ta ve takrîr icap eden evrak-ı lazımasına kendi 

imzasıyla kabül ve takdîme ve husûsu mezkûrüm mütevakıf oldugu umûrun küllisine ifaya tarafımdan Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî ahâlîsinden kara Mollaoğlu İsmail Ağa'nın kabûlüne memkume vekâleti mutlakayı sahihe-yi 

şer’iyye ile vekil naib münâb ve nasb ve tâyin eyledim dedikte gıbbe’t-tasdîk şer’iyye mahüvelvaki ketb ve imla 

olundu. fi'l-yevmi’l-samin min şehri Rebiü’l-âhire li-sene seba’ selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudü’l-hal kariyei 

merkûmeden Kör Mehmed Ağa ibni arif. Kınık Bala Kariyesi’nden Çavuş .. Molla Belgüzar ibni Bekir. 

 

 Sıra No: 246 Sayfa: 74 Numro: 3 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 05.04.1337 / Miladi 08.01.1919 Rumi 26.12.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Suşehri kazasına tâbî karacaviran Kariyesi ahâlîsinden Hasib Arzuhaloğlu 

Karip Ağa ibni Şerîf Medine-i mezkûre mahkemesine mâkûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre 

mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden derûn-ı arzuhalde içi mezkûr Hacıoğlu Mehmed Ali Ağa ibni 

Süleyman muvâcehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesi kapusu önüne getürülerek muayene olunan rengi kırmızı 

boynuzları çıkıl kulakları yine uçları kesik ve kuyruğundan üç siyah dört yaşında ikmal etmiş baş içinde bir 

resü’l-ve kendi rengi kongur boynuzları çengel önüne dik kuyruğu siyah . başı ikmal etmekte iltizâm içinde bir 

re’sü’l-seker cem'an iki re’sü’l-öküzlerden mezkûr Karacaviran Kariyesi ormanından zabıt götürmek üzere 

kendilikte karyei mezkûre ahâlîsinden işkiyadan Ömeroğlu İsmail namı şaki mezkûr ormandan zikr olunan 

öküzleri iş bu tarihi on beş gün mukaddem olmadan olarak savaşmıştı mezkûr öküzlerden kırınu renkli öküzü 

bundan üç sene mukaddem muhacirlerden ismini bilemediğim bir adamdan dört yüzkuruş semeni medfuu 

mukabilinde ve diğer kukür öküzün ise bundan iki buçuk sene mukaddem mezkûr karacaviran Kariyesi 

ahâlîsinden temuroğlu Hüseyin kendi malım olan bir resü’l-merkeple tranpa iderek ol vechile mezkûr öküzlerden 

tarihi mezbûrdan beri maddei şeri malım olduğundan mezkûr öküzleri bittahri müddei-yi aleyh hâzır-ı mezbûr 

Mehmed Ali Ağa'nın yedinde olunduğu ceza alarak elyevm derdest edilmiş olduğundan mezkûr öküzlerden 

kifayet birle bilistihkâk hâlâ bana teslim mezbûr Mehmed Ali Ağa kıbel-i şer’den tenbîh olunmakta 

mutlubumdur dedikte lede’s-sual müddei-yi aleyh ve mezbûr Mehmed Ali Ağa dahi hayvanda alameti 

mezkûreleri sâdîs olan öküzlerden bunlardan on üç mahı mukaddem mezkûr karaca viran Kariyesi ahâlîsinden 
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Ömer Ağa İsmail’in on bir adet lirayı Osmani semeni mukabilinde iştirâ’ etmemle ol vechile mezkûr öküz ve 

mezbûr ve biz şeri yedimde malım olduğundan bi hak vaziyet müdahele iderüm deyü tarafeynden her bir aharın 

bir vech-i muharreri şer da‘va ile inkâr ettiklerinde müddei-yi mezbûr garip Ağa'dan mezkûr öküzler tarihi 

mezbûrların yedinde şeri mal oldukta mutabık beyyine talep olundukta lieceli şehâde meclîs-i şer'i ikame 

eyledikleri her biri udûlü ahrarı ricâl-i Müslimînden salifü'l-beyân karaca viran Kariyesi ahâlîsinden Dursunoğlu 

Mustafa bin İsmail ve Tataroğlu Mevlüt bin Yusuf namı kimesneler ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında iş bu 

meclîs-i şer'i ve tâyin eylediğimiz rengi kırmızı boynuzları çınkal ve kulakların uçları kesik ve kuyruğunun ucu 

siyah dört yaşında ikmal etmiş beş içinde bir re’sü’l ve kendi rengi konur boynuzları çinkal onü dik kuyruğu siyah 

beş yaşında ikmal etmiş altısı içinde bir reysüne cem'an iki resü’l-öküzlerden rengi kırk öküz üç ve rengi kunur 

öküz iki buçuk sene ve biz ve iş bu müddei-yi merkûm garip Ağa'nın şeri yedinde malıdır biz bu husûsa bu vech 

üzere şâhidiz şahitlik dahi ideriz deyu her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın edayı şehâdeti 

şer'iyye ittiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr karacaviran 

Kariyesi imamı fettahoğlu İsmail Efendi ibni fettah bin Feyzullah ve muhtar Dursun Ağa reşid bin Dursun bin 

Abdullah ve ihtiyar meclis azasından cumaoğlu reşid bin kaya bin Abdurrahman namı müzekkilerin ol ba 

varakayı mestûre ser'an ve bade malı salifü'l-beyân ı Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden Seyyid Alioğlu Ahmed Ağa ibni Hacı Mehmed bin Mustafa Alioğlu Mehmed İsmail ibni İbrahim 

Mustafa namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl ve 

makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunduktan sonra müddei-yi mezbûr garip Ağa mezkûr öküzleri 

kimesneye satmadığını hibe etmediğini ve’l-hasıl bir vech ile mülkiyetinden çıkarmadığını müddei-yi aleyhi 

mezbûr Mehmed Ali Ağa hâzır oldukları halde tahlîf olmağın mûcibince mezkûr öküzlerden kifayet birle 

müddei-yi mezbûr garip Ağa'ya hâlâ teslimiyle müfredat ve teslimiyle . mesârifi mahkeme ile mezkûr öküzlerin 

on günlük masarif-i alâfiyesi olan iki yüz yirmi beş kuruşa müddei-yi aleyhi mezbûr Mehmed Ali Ağa’dan 

tahsîliyle müddei-yi mezbûr garip Ağa'ya i’tâsına müddei-yi aleyhi merkûm Mehmed Ali Ağa'ya kıbel-i şer’den 

tenbîh olundukta bit tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hamis min şehri Rebiü’l-âhire li-sene seb'a 

selâsîn ve selase mie ve elf. mahkeme masrafları ilâm harcı 27,20 kuruş suret harcı 20 kuruş hicaz Kariyesi 

esmanı 20 kuruş makzu ve makbûz pulları esmanı 5 krs mezkûr öküzlerin 10 günlük masarifı alafiyesi 150 

toplam:225 kuruş  

 

 Sıra No: 247 Sayfa: 75 Numro: 4 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 24.04.1337 / Miladi 27.01.1919 Rumi 14.01.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe karaköy Kariyesi ahâlîsinden ve Karahisâr jandarma tabur efrâdından iken 

bundan akdem vefât eden bozoğlu İsmail bin Ali bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe binti 

Hasan ve Fatıma binti Mahmûd ile mezbûre arif’den mütevvellid sülbiye-i sağire oğlu Hasan ve sülbiye-i sagîre 

kızı Dursune ve Fatıma’dan mütevellid olan sülbiye-i sagîre kızı Sultan mahzarda tashîh-i mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer'iyye 32 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden 2 sehmden cem'an 4 sihâm zevcetan-ı 

mezbûrtan arife ve Fatıma’ya ve 14 sehmi ibni mezbûr Hasana ve 7'şer sehmden cem'an 14 sehmi ehî bintân 

mezbûrtan Türkan ve Sultan isâbet-i tahakkukundan sonra müteveffâ-yı mezbûrun bunlardan başka verâseti ve 

terekesine müstehâk ahârı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer 

şahitlerin şehâdetleriyle şer'an sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûrun ber'vech-i muharrer verâsetleri hükm 

olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-rabi ve’l-aşrin min şehri Rebiü’l-âhir e li-sene seba’ ve selâsîn ve 

selase mie ve elf  
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 Sıra No: 248 Sayfa: 75 Numro: 5 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 24.04.1337 / Miladi 27.01.1919 Rumi 14.01.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahllesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Kara 

Mehmedoğlu Hasan Ağa ibni Mehmed bin Abdullah sulbiyye-i sagîre oğulları Hüseyin bin ve Hamdi sulbiyye-i 

sagîre kızı sacide ve her birinin Vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i 

şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olduğın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve vesâyet 

uhdesinden gelmeğe mukadder idüğü zili hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer de 

ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârların inde’l-şer’-il enverde zâhir ve nemâyân olan sağir-i mezbûran valideleri 

mahalle-yi mezkûre sakinlerinden muharefetü’z-zat Zerbab Hatun ibnete Salih sağir ve mezbûran Hüseyin ve 

Hamdi ve Hamide’den her birine vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta ve mezbûre Zerbab Hatun dahi vesâyet-i mezkûre kabûl ve hizmet-i 

lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-râbi’vel 

aşrın min şehri Rebiü’l-âhir li-sene seba’ sselâsîn ve selaseyn mie ve elf. Şuhudû’l-hal Medine-i mezbûre 

Dizdarzâde Aza Hasan Efendi ibni Hurşid Medine-i mezkûreden sivakçıoğlu Rıza Ağa ibni Arif Taş Mahallesi 

Muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed. 

 

 Sıra No: 249 Sayfa: 76 Numro: 6 Konu: Nafaka 

 Hicri 01.04.1337 / Miladi 04.01.1919 Rumi 22.12.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Hacı 

Mustafa Efendioğlu Aziz Ağa ibni Mustafa bin Abdullah sulbiye-i sagîre kızları Hatice ve Zekiye ve Huriye'den 

her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den ba-hüccet-i 

şer’iyye dahi mansûr Kızı Medine-i mezkûre sakinlerinden zati zîl-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimînin 

târifleriyle ma'rûf olan valideleri Sabire Hatun ibnete Musa Efendi meclîs-i şer’i şerîfimizde bi’l-vicâhe takrîr-i 

kelâm ve ifâde-i merâm idip kıbel-i şer’den hüccet-i şer'iyye dahi mansûr olduğum sadriye-i kızı sağiratı 

mezbûratı Hatice fersiye Havva ve zeynepten her biri nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac oldukları babaları 

mütevaffâ-yı mezbûr Aziz Ağa'dan mevrûs mallarından olmak üzere kıbel-i şer’den kararı ma'rûfe nafakanın 

karz ve takrîr olmağın bi'l-vesaye matlûbumdur dedikte fi'l-hakika bervech-i mezbûre Sabriye Hatun bast 

eylediği minvâl üzere olduğu ve sağiratı mezbûrattan her birini nafakasına ihtiyaç ile muhtac oldukları hâzırat-ı 

mezbûrat Hatice ve Zekiye ve Huriye’den her biri içün babaları müteveffâ-yı merkûmu mevrûs mallarından 

olmak üzere her birine yüz elli şer kuruş cem'an üç yüz şehri dört yüz elli kuruş nafaka kisve beha ve levâzım-ı 

zaruriyelerini harc ve sarfa ve lede’l-hâce istîdâne inde’l-zafr babaları müteveffâ-yı mezbur Aziz Ağa’dan 

mevrûs mallarından ceva ve dahi ve mezbûr Sabire Hatun kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi'l-gurrei şehri Rebiü’l-âhire li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf mahalle-i mezkûre 

muhtarı suat Ağa ibni Süleyman Mezkûr Kızılca Mahallesi imamı Halis Efendi ibni Şerîf 

 

 Sıra No: 250 Sayfa: 76 Numro: 7 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 29.04.1337 / Miladi 01.02.1919 Rumi 19.01.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

imamzâde Abdullah hilmi Efendi ibni Mehmed Efendi ibni Hacı Ömer’in sulbiyye-i sağiroğlu Ramiz sulbiyye-i 

sagîre kızı Fatıma ve Penbe ve Saliha ve Cemile ve sakine'den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar malların 

hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve muhim olmağın emânet ile maurf ve 

istikâmet ile mevsufe ve her vech ile umûr-u vesâyet uhdesinden gelmeğe müktedir ittiğü zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimînden her bir kıbel-i şer’den ale't-tarîki'ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile 

inde'l-şeri'l-enverdee zâhir ve nemâyen olan sağir-i mezbûrun valideleri mahalle-yi mezkûre sakinlerinden 

murafetü'z-zat Sanem binti Abdullah sağiran-ı mezbûrun Ramiz ve Fatıma ve Penbe ve Saliha ve Cemile ve 

Sakine'den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar malların hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den vasî 

nasb ve tâyin oldukta mezbûre Hamide dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği 

edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-tâsi’ vel aşrin min şehri Rebiü’l-âhir 

li-sene seb'a ve selâsîn ve selasi mie. Şuhudû’l-hal: mahalle-yi mezkûre imamı mezkûreden imamzâde Asım 

Efendi ibni Hacı Ömer Kavaklar Mahallesi muhtarı kavakçıoğlu Ali Ağa ibni Ethem  

 

 Sıra No: 251 Sayfa: 76 Numro: 8 Konu: Vekalet  

 Hicri 11.05.1337 / Miladi 12.02.1919 Rumi 30.01.1335 

Sivas vilayeti celilesinden muzâf Karahisâr-ı Şarkî sancağı muhasebeci Cemalleddin Bey ibni Nafi Efendi 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahmekesinde ma’kud meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm 

idüp İstanbul'da Aksaray'da Taşkasapda Selçuk Sultan camii Şerîfi zokağında vaki Hamlince beyne'l-ahali ve 

ceran ma’lûmu'l-hudûd bir bab Konakla el-haletü'l-hezihî bulunan bir kıt’a bahçede dört sehmi itibarıyla üç 
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sehmi hisse-i şayialarıyla bundan akdem vefât eden zevcem müteveffâ Hayriye Hanım hali hayatında yedimde 

mal ve mülkü olup bundan vefâtı zevci bulunduğum cihetle mezkûr kavak bahçede olan benim hisse-i şaiaı tahlit 

veresi sairleri mevrûs olmakla mezkûr konak ve bahçeden olan üç sihâm olan hissesi şaia tamamı zevcem 

konAğa mezbûreden mevrûs rebi hisse-i şaiamı bin beş yüz adet lira mukabilinde binaen ve sahîhân bey ve 

temlik ve teslim ve semeni ahz ve kabz ve bana irsâl ve i'sale ve vuku’beyi mezkûru mahalde me’mûru mahusûsa 

huzûrunda i'ta takrîr ve bundan mütevakıf umûrun küllisine tarafımdan şurayı devlet sicil kalemi halifesinden 

Cemil bey kabûlüne muvakıf vekâleti mutlaka-yı sahihe-yi şer'iyye ile vekil ve munib ve nasb ve tâyin eyledim 

dedikte ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hadi aşer min cemâzi-yel-evvel li-sene seb'a ve selâsîn ve 

selase mie ve elf Mahallei mezkûreden Mesudzâde İsmet Efendi ibni Ahmed Efendi Bülbül Mahallesi'nden 

Tanburzâde Emin Efendi ibni Hacı Ali Efendi. 

 

 Sıra No: 252 Sayfa: 77 Numro: 9 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 15.05.1337 / Miladi 16.02.1919 Rumi 3.02.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Abdülaziz Ağa ibni 

müteveffi medeniye-i mezbûre Mahallesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde yine mezkûre Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde mezkûr Avutmuş Mahallesi'nden 

ahalisindne iken bundan akdem vefât eden Çavuşoğlu Hacı Ali Ağa'nın babası müteveffâ abdülkadir Ağa ile 

benim babam müteveffâ Şerîf Ağa'nın babası müteveffâ Esad ve gâib ayni'l-meclis Hasan Ağa'nın babası 

müteveffâ Ahmed Ağa'nın babası müteveffâ Abdülkerim Ağa'nın liebeveyn er karındaşı olup babalarının ismi 

Hasan ve dedelerinin ismi Abdullah ve validelerinin ismi Havva Hatun ibnete Abdurrahman ve meskud re's 

salifü'l-beyân Avutmuş Mahallesi’nden olup ol vechile müteveffâ-i mezbûr Hacı Ali Ağa'nın verâseti verâsetine 

asubet-ı nısbiye cihetiyle benimle yine asubeti nısbiye cihetinden gâib-i mezbûr Hasan Ağa ve zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Türkmen binti Ahmed ve sülbiye-i kebire kızları Zebide .. ve ale'ş-şer’iyye mahzarda olup müteveffâ-i 

mezbûrun bizden gayri verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmamağla tashîh-i mes’ele mirâsımız 

bi-hükmi’l-ferâizü'ş-şer'iyye 149 sehmden olup sihâm-ı mezkûreden on beşer sehmden cem'an 30 sehmi bizimle 

mezbûr Hasan Ağa'ya ve 12 şer sehmden cem'an 24 sehmi dahi mezbûre Türkmen'e ve 32 şer sehmden ceman 96 

sehmi dahi binatı mezbûrat Zebide ve... Aişe'ye gayrinin isâbeti tahakkukundan sonra mevrûsumuz müteveffâ-yı 

mezbûr Hacı Ali Ağa'nın hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi zimmetinde cihet-i karzdan 288 kuruş 

alacak hakkı olup meblağ medyûn-u mezbûru Tevfik Efendi’ye kıbeli ahz ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât 

etmekle meblağ-ı mezkûr bizimle vereseyi saireye mezkûresine mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr 288 kuruş 

benim hisse-i ersiye-i şer’iyyeme isâbet eden 30 kuruş hâla bana eda ve teslimi müddeyi aleyh-i mezbûr Tevfik 

Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bi'l-verâse matlûbumdur lede's-sual müddei-yi aleyh-i mezbûr Tevfik 

Efendi dahi cevabında fi'l-hakika müteveffâ-yı mezbûr Hacı Ali Ağa'ya hayatında zimmetinde cihet-i mezkûrdan 

ol miktar kuruş deyni olduğu tav'an ikrâr ve i’tirâf edip ancak müddei-yi mezbûr Abdülaziz Ağa'ya bervech-i 

muharrer verâseti müddeâsını inkâr ettikte müddei-yi mezbûr Abdülaziz Ağa'dan bir minvâl-i meşrûhâ verâset 

müddeâsına mutabık beyyine talep olundukta li-eceli'ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği her bir udûl-u 

ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden salifü’z-zikr Avutmuş Mahallesi ahalisndne Bahaeddinoğlu ibni Habib ve Hancıoğlu 

Şerîf Ağa ibni Süleyman nam-ı kimesnelerden herbiri salifü'z-zikr ale't-tarîki’ş-şehâde olunduklarında fi'l-hakîka 

mezkûr Avutmuş Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Çavuşoğlu mezkûr Hacı Ali Osman’ın 

babası müteveffâ abdülkadir Ağa ile müdde-i mezbûr Abdülaziz Ağa'nın babası müteveffâ Şerîf Ağa’nın babası 

Esad Ağa ve gâib-i mezbûr Hasan Ağa'nın babası müteveffâ Ahmed Ağa’nın babaları müteveffâ Abdülkerim 

Ağa'nın li-ebeveyn er karındaşları olup babalarının ismi hasaın ve dedeleriin ismi Abdullah ve validelerinin ismi 

Havva Hatun ibnete Abdullah ve meskut reüsül Avutmuş Mahallesi'nden olup ol vechile müteveffâ-yı mezbûr 

Hacı Ali Ağa’nın verâseti asubet nisbe cihetinden iş bu ciheti iş bu müddei’-yi mezbur Abdülaziz Ağa ile yine 

asubet nesiye ciheti ve merkûm Hasan Ağa zevce-i menkûhe-i metrûkesi Türkmen binti Ahmed ve sülbiye-i 

kebire kızları mezbûre Zebide Feride ve aişe vasîyei şer’iyyesinde hâzırda olup bunlardan gayri verâset ve 

terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ma’lûmumuz değildir bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz 

deyi tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda-yı ve şehâdeti şer’iyye ettiklerinden şâhidan-ı 

mezbûranın usûlu mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları salifü'l-beyân Avutmuş Mahallesi muhtarı 

Bahaeddinoğlu Alaeddin Ağa ibni Hüseyin bin Ahmed ve ihtiyar meclis azasından imamoğlu Hafız Arif Efendi 

ibni Durmuş ve Salih hancıoğlu Hasan Ağa Yusuf bin Abdullah namı müzekillerden olan ba varakayı mestûre 

ser'an ve bade mezkûr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Tabanoğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin ve emiroğlu Dursun 

Ağa ibni İbrahim bin Abdullah namı kimesneler tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye 

udûl-ü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince verese-i mezbûrunun bir minvâli 

meşrûhâ verâsetlerine bade’l-hükkâm meblağı müddeâ-yı mezkûr 288 kuruş müddei-yi mezbûr Abdülaziz 

Ağa'nın hisse-i ersiye-i şer’iyyesine isâbet eden salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâflarıyle lazım gelen mezkûr 30 kuruş 

müdde-i mezbûr Abdülaziz Ağa'ya hâlâ eda ve teslim müdde-i aleyhi mezbûr Tevfik Efendi ilzâm olunduğu 
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tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. Fi'l-yevmi’l-hamis aşer min Cemaziye’l-evvel lisene seb'a ve selâsîn ve selase 

mie ve elf. 

 

 Sıra No: 253 Sayfa: 77 Numro: 10 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.05.1337 / Miladi 26.02.1919 Rumi 13.02.1335 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup Suşehri Kazası jandarma bölük 

efrâdından iken bundan akdem vefât eden Mollaoğlu Rasim Ağa ibni Arif bin Abdullah'ın verâseti zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi Halime Hatun ibnete Abdullah ve Zerbab Hatun ibnete Ali Ağa ile sulbiyye-i sağire oğlu 

Arif ve sulbiyye-i sagîre kızları Şükrü ve Zekiye ve Hamide tashiki mes’ele mirâsları 

bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer’iyye 32 sehmden olup sehmi mezkûreden 2 şer sihâmdam cem'an 4 sihâm zevce-i 

mezbûrana Halime ve Zerbab Hatun’a ve 14 sihâmi ibni mezbûr arife 7 şer sehmden cem'an 14 sihâmi müntamı 

mezbûrtan Şükrü ve Zekiye ve Hamideye tahakukundan sonra müteveffâyi mezbûrun verâset-i mezbûrundan 

başka müstehikk-i âharı olmadıgına alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt cerdiesinde isimleri muharrer şahitlerin 

şehâdetleri ile şer an sâbit olup mûcibince verese-i mezbûrun bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olunduğu 

ilan olundu fi'l-yevmi’l-hamis ve’l-aşrin min Rebiül evvelin li-sene seb'a ve selâsîn ve selasi mie ve elf  

 

 Sıra No: 254 Sayfa: 78 Numro: 11 Konu: Vekalet  

 Hicri 03.06.1337 / Miladi 06.03.1919 Rumi 21.02.1335 

Tahkîk-i inde’l-şer’-i binaen husûsu atiü'l beyân mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîri için savb şer-i enverde 

me’zûnen bi’l-iltimâs irsâl kılınan mahkemeyi şer’iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Biroğul Mahallesinde vakii Kurdusoğlu Mehmed Ağa hanesine varıp zili vekili muharrerrül 

esâmiyi Müslimînde hâzır oldukları halde akti meclîs-i şer’i aliy ettikte mahalle-yi mezkûre sakinlerinden zâtı 

Müslimun mûmâ-ileyh târifleri ile mauruf olan kurdusoğlu kerimesi Halime Hatun ibnete müteveffâ Ahmed 

Efendi ibni Hacı Mustafa meclis-i makûdu mezkûrde yine mahalle-yi mezkûr ahâlîsinden Kudusoğlu 

Süleymanoğlu ibni Hacı Mustafa mahzarda tav ve takrîri kelâm ifâde-i merâm edip salifü'l-beyân Biroğul 

Mahallesinde kain şarken Hacıoğlu Süleyman Ağa bahçesi garben ve cenûben tarîk şimâlen küçük mollaoğlu 

Osman Ağa ve Eyyüpoğlu kerimesi hediye Hatun bahçeleri ile mahdut ma müştemilâtı bir bab mülki menzil ve 

bir kıt’a mülk bahçede olan kendi hisseyi şaiyma li-ebeveyn karındaşım müteveffâ binti Şeyma Hatun’dan nicle 

vereseyi sairesine mevrûs olan hisseyi ersiyei şer'iymizde olan mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden li-ebeveyn 

karındaşım kuddusioğlu Mehmed Ağa ibni Ahmed Efendi’nin malından ahz ve kabz kendi umûruma sarf ve 

istihlâk eylediği 2000 kuruş semeni mukabilinde ve kezâlik Medine-i mezkûreye muzâfe Zir-i Kariyesi 

toprağında Çay mevkiknden vakii şimâlen ve şarken tarîk garben Kudusoğlu Süleyman Ağa ve Kurtzâde Zühti 

Efendi tarlası ve cenûben çardaklı tarlasına mahdut bir kıt’a tarla pederim müteveffâyi mezbûr Ahmed 

Efendi’nin hayatında tahtı tasarrufunda olup bade vefâtına bi tahlil şer-i saireyi mezkûresinden intikal etmişti 

mezkûr tarla şeriklerim ile bu meyanda bade'l-taksim hisseyi hâzırayı karındaşım ve mezbûr Mehmed Ağa'nın 

kendi yedinde malından ahz kabz ve ve kendi umûrma sarf ve istihlâk eylediğim 3000 kuruş bedeli mukabilinde 

mezkûr ma-haneye bir kıt’a bahçeye ve bır kıt’a tarladan olan hisseyi mezkûreleri karındaşım ve mezbûr 

Mehmed Ağa’ya babam bat'en ve katen bey ve ferağ ve tevfiz ve teslim ve bey ve fera’ mezkûrlarını me’mûru 

mahsûsa huzûrunda i'ta takrîr ve icap eden evrakı kendi imza ve mühürüyle kabûl ve taktim ve bunların 

mutevakıf oldugu umûrun küllisine (ganitül vekil ) umûrun küllisine vechile iş bu hâzır-ı mezbûr Süleyman 

Ağa'ya vekâleti mutlakayı sahihe-yi şer'iyye ile vekil naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte mezbûr 

Süleyman Ağa vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüd ve ilzâm eyledik 

dedikte mezbûre alyhine Hanım sadrı olan bi’l-cümle kelimâtı meşrûhâsına mezbûr Süleyman Ağa'nın ve tahkîk 

ve şifahen tasdîk eylediği sâbit katibi mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve maen meb’ûs aleyhi meclis şer-ime gelip 

aynı vuku’ takrîr etmekte ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sâlis min Cemaziye’l-ahire li-sene seb'a ve 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Biroğul Mahallesi'nden Küçük Mollaoğlu Osman Ağa ibni Mehmed 

Mahalle-i mezkûreden Menzilcizâde İbrahim Efendi ibni .... Abdulkadir Efendi Kızılca Mahallesi'nden 

Menzilcizâde Asım Efendi ibni Abdülkadir Efendi. 

 

 Sıra No: 255 Sayfa: 78 Numro: 12 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 04.06.1337 / Miladi 07.03.1919 Rumi 22.02.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Alucra Kazasında karasından Kuman Kariyesi ahâlîsinden sahibi arzuhali 

Tarıkoğlu izzet Ağa ibni Mehmed namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde makûd meclis şer’imizde 

ayni'l-hasıl Sivas vilayeti celilesinde müteallik Aziziye Kazası Karasndan Tirkürson? kariye-yi ahâlîsinden olup 

el yevm Medine-i mezkûre muzâfe Yusufiye Kariyesi’nden mukîm Molla Hasanoğlu Ahmed Çavuş ibni Hasan 

muvâcehesinde iş bu hâzır-ı mezbûr Ahmed Çavuş’un bundan 3 mahı mukaddem 1100 kuruş benim medfum 

mukabelesinde iştara ve teslim eylediğim rengi doru kulakları düşük ve arka bacakları küçük 8 yaşında bi'l-re'sü'l 
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kancık esteri mütebbire mezkûreye Kınıkbala Kariyesi ahâlîsinden Kör Mehmed Ağa İsmail Efendi ibni 

Abdulkadir tashîh-i çıkarmak salifü'l-beyân müddei-yi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesi şer’iyyesinde 

aleyhime da‘va mezkûr esteri kendisinin 20 mahı mukaddem malın müşterisi oldugum ve mezbûr İsmail Efendi 

mahkeme-i mezkûrede ale’l-usûl isbât ve tahlîf olunarak mezkûr esteri merkûm İsmail Efendi teslimi sadrı 

mahkeme-yi mezkûre den aleyhime sadr olan bi’l-hesâbi’l-arabîl 1331 senesi Cemaziye’l-ahiresi’nin 2. günü 

tarihi bir kıt’a ilamı şer ile sureti tarafımdan tebliğ olmuştu. mûmâ-ileyh iş bu hâzır-ı mezbûr Ahmed Çavuş 

mezkûr esteri semeni olarak Müslimîn oldugu meblağ-ı mezkûr 1100 kuruş iade ve teslim mezbûr Ahmed 

Çavuş’un kıbel-i şer’den tenbîh olmağın matlûbumdur dedikte lede’s-sual mezbûr Ahmed Çavuş dahi cevabında 

fi'l-hakîka alâmeti kariye-yi mezkûr Kırıkbala savı mezkûr esteri mezkûr şer-i tarihi mezburde Müdde-yi mezbur 

İzzet Ağa'ya 1100 kuruş bey-i teslim eylediği ve meblağ-ı mezkûrun mezkûrün merkûm izzet Ağa'dan tamamen 

aldıgı ikrâr ve i’tirâf etmeği mûcibince müddei-yi aleyhi mezbûr Ahmed Çavuş’un bervech-i muharrer ifade ve 

i’tirâfı ile lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûr 100 kuruşun müddei-yi mezbûr izzet Ağa'ya iade ve 

teslimlerine mezbûr Ahmed Çavuş ilzâm olundugu bi't-tescîl bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi’l-râbi’min 

Cemaziye’l-ahire li-sene seba’ selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 256 Sayfa: 79 Numro: 13 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 09.05.1337 / Miladi 10.02.1919 Rumi 28.01.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallaesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden fazlıoğlu 

Osman Ağa ibni Mustafa bin Abdullah verâseti zevce-i mekuheyi metrûkesi Havva binti Hasan ve Zerbab binti 

Ahmed ile sulbiyye-i kebire oğlu Hüseyin ve sulbiyye-i kebire kızları Hatice’ye mahzarda olduğu led el şer il 

enverde zâhir ve nemâyân oladuktan sonra hisseyi mezburundan zati mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden musrafoğlu 

Necip bin Süleyman ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Fazlıoğlu Şerîf Çavuş ibni Hasan târifleri ile ma'rûf olan 

zevce-i mezbûre Havva Hatun Medine-i mezbûre mahkemesinde mâkûd meclis şer’imizde yine vereseden zati 

mezbûrat Necip ve Şerîf Çavuş târifleri ile ma'rûfe diğer zevce-i mezbûre Zerbab Hatun muvacehesinde 

mevrûsumuz zevci müteveffâ-yi merkûm Osman Ağa hayatında mal ve mülki olup bağde vefâtına zevcesi 

bulundugum cihetle diğer zevcesi mezbûre Zerbab Hatun ve verese-yi saireyi merkûmesine mevrûs olan ve yine 

Medine-i mezkûre mahallâtından Kütküt Mahallesinde vakii mağlum el hudut ma-hane bir kıt’a mülk bahçe ile 

eşyayı menkûleyi ma’lûmasından 16 sihâm itibarıyla 1 sehmi hisse-i ersiye-i şer iyemi vaziyet olan mezbûre 

Zerbap Hatun bana vermekten eba ve imtina’ eder olmağla sual olunup benim bervech-i muharrer hisse-yi 

ersiye-i şer’iyyemden kifayet birle hamlinde bana teslim mezbûre Zerbab Hatun’a kıbel-i şer’den tenbîh olunmak 

bi’l-verâse matlûbumdur dedikte lede’s-sual mezbûre Zerbab Hatun dahi cevabında zevcim müteveffâyi merkûm 

Osman Ağa hayatında zevcesi iş bu hâzırayı mezbûre Havva Hatun 1332 senesi kanunu evveli içerisinde mezkûr 

Kütküt Mahallesi civarında tatlîk etmiş olduğundan ol vech ile mezbûre Havva Hatun mezbur Osman Ağa'dan 

tarih-i mezkûrdan mutlaka ol mağla mezbûre Havva Hatun müteveffâyi merkûman emvâline varis değildir 

dedikte ve mezbûre Havva Hatun dahi mezbûre Zerbab Hatun’un bervech-i muharrer talak müddeâsına inkâr 

ettikte müddei’-yi aleyhi mezbûre Zerbab Hatun'dan bir kabûl bir minvâli muharrer merkûm Osman Ağa 

hayatında tarih-i mezkûrda zevcesi müddei’-yi mezbûr Havva Hatun bir vech-i muharrer tatlîk eylediğine 

mutabık bey’ine talep olundukta li eceli şehâde meclis-i şer’-i ikame eylediği her biri hudûl-u ahrâr-ı ricâl-i 

Müslimînden salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi ahâlîsinden fazlıoğlu mezbûr Şerîf Çavuş ibni Hasan meclis-i şer’e 

hâzır olup istişhâd olundukta Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden fazlıoğlu Osman Ağa 

hayatında 332 senesi Kanun-u Evveli içerisinde sevki Sultani’den zevcem Havva’ya bıraktım ve vazgeçtim deyip 

bana söyledi ben bu husûsa bu vech üzere şâhidim şehâdet dahi ederim mezkûr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

diğer şahitler ma’rifoğlu ve mezbûr Necib bin Süleyman yine meclis şer i hâzır olup istişat olundukta Bülbül 

Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden fazlıoğlu Osman Ağa hayatında 332 senesi kanunu evveli 

içerisinde Kütküt Mahallesinde vaki kendi hanesinde kapısı önünde ben zevcem Havvayı boşadım eşyalarını 

getirip kendisine teslim edeceğim dedi ben bu husûsu bundan üzere şâhidim bu husûsu bu vech üzere şâhidim 

şehâdet dahi ederim kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden diğer şâhid Hacı 

vekiloğlu Zühtü bin Ahmed dahi yine meclîs-i şer'de hâzır olup istişat oldukta Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden fazlıoğlu Osman Ağa hayatında 332 senesi kanunu evveli içerisnden Kütküt Mahallesi 

civarında tutlu pınar denilen namı mevkide nikâh etmiş oldugum biraderim müteveffâyi Salimin metrûkesi 

zevcem Havvayı boşadım ve şimdi eşyasını kendisine teslim etmek üzere gidiyorum dedi ben bu husûsa bu vech 

üzere şâhidim şehâdet dahi ederim dedikte şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi asına tatbikan mensup olduklarında 

mezkûr Kızılca Mahallesi imamı Mehmed Halis Efendi ibni Şerîf bin Hacı Mehmed ve muhtar Hacı oğlu Şevket 

Ağa ibni Süleyman bin Mehmed bin ihtiyar meclisi azasından Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah ve zikr olunan Bülbül Mahallesi muhtarı baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa ibni Ömer bin Abdullah ve 

ihtiyar meclis azasından Tatarzâde Kâzım Efendi ibni Halil bin Abdurrahman ve mezkûr Müftü Mahallesi imamı 

Abdülhalim Efendi ibni Ahmed bin Hacı Ali ve ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin bin Ömer 
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namı müzekkimlerden ol ba varakayı mestûre ser an ve bağde mezkûr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden küçük 

Mehmedoğlu Ömer Efendi bin Ethem bin Ömer mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden dilsizoğlu Bahaeddin 

Efendi ibni Muharrem bin Ahmed namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitler hâzır oldukları halde alenen 

lede’t-tezkiye udûlu makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince müddei-yi mezbûr Havva 

ve zevci müteveffâ-yı Osman Ağa'dan bervech-i muharrer mutlaka olduğu bade’l-hükkâm müddei’-yi mezbûra 

Havva ve da‘vayı mezkûresiyle müddei’-yi aleyhi mezbûre Zerbab Hatun bu vechi şer’i muharefeden minane 

kıbel-i şer’den tenbîh olundugu tescîl ve bi’l-iltimâs ilan olundu . fi'l-yevmi'l tâsi’ min Cem’aziye’l-evveli li-sene 

seb’a ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 257 Sayfa: 80 Numro: 14 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 02.06.1337 / Miladi 05.03.1919 Rumi 20.02.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Kınıkbala Kariyesi ahâlîsinden sahibi arzuhal Kör Mehmedoğlu İsmail 

Efendi ibni Abdülkadir namı kimesne Medine-i mezbûre mahkemesinde mâkûd meclîs-i şer'imizde Medine-i 

mezkûreye tâbî Alucra Kazası Kuman Kariyesi ahâlîsinden olup yine Medine-i mezkûreye muzâfe ba’de said? 

Kariyesine mukîm derûnu arzuhal ismi mezkûr Durmuşoğlu İzzet Ağa ibni Mehmed namı kimesne 

muvâcehesinde mahkeme-i şer'iyye dairesi kapusu önüne getürülerek muayene olunan rengi doru kulakları düşük 

ve arka bacakları küçük sekiz yaşında bir re’sü’l-kancık esteri bundan yedi mahu mukaddem Bülbül 

Mahallesinde Habiboğlu Hasan Ağa'dan sekizbin kuruş semeni medfum mukabilinde iştirâ’ ve teslim itmemle 

mezkûr Emin bundan on bir mahı mukaddem kaydımızda bulunan mezkûr kınık bala Kariyesine gâib etmiştim 

el-haletü'l-hezihî esteri mezkûru iş bu hâzır-ı mezbûr İzzet Ağa’nın ye’dinde bulmamla bi’l istihkâk talep ederim 

dedikte lede’s-sual müddei-yi aleyh mezbûr İzzet Ağa dahi cevabında mezkûr esteri Sivas vilayeti celilesine 

mülhak aziziye Kazası karasından terkürsöz Kariyesi ahâlîsinden Molla Hasanoğlu Ahmed Çavuş’un bundan üç 

mah mukaddem bin yüz yirmi beş semeni müddei-yi mukabilinde iştirâ’ eyledim ol vechile esteri mezkûr tarihi 

mezbûrdan beri yedimde müşra-i malım olmağla bihak vaziyet müdahale iderim deyü tarafeynden her bir aharın 

bir minvâli meşrûhâ şer’a da‘vaları inkâr ittikte müddei-yi mezbûr İsmail Efendi’nin mezkûr esteri yirmi 

mahından ve müşrayi ye’dinde malı olunduğuna mutabık beyyine talep olundukta lieceli şehâde meclîs-i 

şer’ikame eylediği her bir udûlü ahrarı ricâl-i Müslimînden salifü'l-beyân kınıkbala Kariyesi ahâlîsinden 

Recebzâde Mehmed Efendi ibni abdülhamit ve Kör Mehmedoğlu Habib Ağa ibni Receb namı kimesnelerden her 

biri ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında fi'l-hakîka iş bu meclîs-i şer'iye muayene eylediği rengi doru kulakları 

düşük ve bacakları arka bacakları küçük ve sekiz yaşında bir re’sü’l-kancık ester bundan yirmi mahı mukaddem 

ve iş bu müddei-yi mezbûr İsmail Efendi’nin yedinde şer’an malından biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz 

şehâdet dahi ideriz deyu her biri tarafeyn muvâcehesinde müddefikü'l-lafz olmağın edayı şehedeti şer'iyye 

ittiklerinden şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asında tatbikan mensup oldukları salifü'l-beyân kınık bala Kariyesi 

ihtiyar meclis azasından Kör Mehmedoğlu Mehmed Ağa ibni Arif bin Şerîf ve Kör Mehmedoğlu Osman Ağa ibni 

Musa bin İsa namı müzekkillerden ol ba varakai mestûre ser'an ve bade mar’ül zikr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden hacıali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed bin Hacı Ali ve 

Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah bin Mehmed namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları 

halde alenen lede’t-tezkiye udûlu makbülü’ş-şehâde düne? kadar iş’ar ve ihbâr olundukta müddei-yi mezbûr 

İsmail Efendi esteri mezkûru kimesneye satmadığını ve hibe etmediğini ve bir vech ile memleketinden 

çıkarmadığını müddei-yi aleyh merkûm İzzet Ağa hâzır olduğu halde tahlîf olmağın mûcibince esteri mezkûrdan 

kifayet birle müddei-yi mezbûr İsmail Efendi’ye teslimi müddei-yi aleyhi merkûm İzzet Ağa'ya kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs ve i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâni min Cem’aziye’l-ahire li-sene seb'a 

selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 258 Sayfa: 80 Numro: 15 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.05.1337 / Miladi 19.02.1919 Rumi 6.02.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden 

Avareoğlu Hacı Ali Ağa ibni Hacı Ahmed bin Abdullah’ın sülbiye sagîre oğulları Rasim ve Kâzım ve sagîr-inin 

vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve 

muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir vechile umûrun vesâyet uhdesinden 

gelmeğle mukadder iddüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de alettarîk-i şehâde vaki olan 

ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahalle 

ahâlîsinden şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni Hacı Mehmed namı kimesne Hâzıran’ı mezbûran Rasim ve 

Kâzımın her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî 

nasb ve tâyin olundukta mûmâ-ileyh Durmuş Efendi dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasın kemâ 

yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin min 

Cem’aziye’l-ahire li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal mahalle-i mezkûre Muhtarı Baba 
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Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer Bülbül Mahallesi imamı Cincizâde Ali Efendi ibni Şerîf 
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 Sıra No: 259 Sayfa: 80 Numro: 16 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.06.1337 / Miladi 21.03.1919 Rumi 8.03.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem beş seneye 

mütecaviz derseadete giderek hayat ve memâtı mechûl olan hekim ustaoğlu kerimesi Hatice binti Durmuş 

zuhûruna kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım mühim 

olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûfe ve her vech ile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe 

muktedir idüğü zil-i hücette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de alettarîk-işehâde vakii olan ihbârlar ile 

inde’l-şer’-il enverde zâhir ve nemâyân olan müddei’-yi mezkûre süvari tahsîldarı olup mahkemeyi mezkûrde 

mûkîm Molla Hüseyinzâde Mustafa Efendi ibni timur gâibi mezbûre Hatice’nin zuhûruna kadar malını hıfz ve 

tesviye umûrunu kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin oldukta mûmâ-ileyh Mustafa Efendi dahi kayyumluk-u 

mezkûru kabûl hizemat-ı lazıması kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l samin aşer min Cem’aziye’l-ahire li-sene seb’a ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal 

mahalle-yi mezkûre ihtiyar meclis azası kumanlıoğlu Kâzım Ağa ibni Ethem Biroğul Mahallesi muhtarı 

Yusufoğlu İbrahim Efendi ibni Mustafa. 

 

 Sıra No: 260 Sayfa: 81 Numro: 17 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.02.1337 / Miladi 23.11.1918 Rumi 10.11.1334 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı 

Mustafa Efendioğlu Aziz Ağa ibni Mustafa bin Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre kızları Hatice ve Zekiye ve 

Huriye’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz ve tesviyeye umûrlarını kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûfe ve istikâmet ilen mevzuma ve her vech ile umûr 

vesâyet uhdesinden gelmeğle muktedir ettiği zilli hüccette muharrerü’l-esâmi Müslimîn huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’il-mezbûr zâhir ve nemâyân olan sağirun-u mezbûr valideleri 

Hamide mezkûre sakine mahalle-yi mezkûre sakinlerinden muharefete zaat Sabriye Hatun ibnete Nuri Efendi 

sagîr-i mezbûran Hatice ve Zekiye Huriye’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlinin hıfz ve 

tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta mezbûre Sabriye Hatun dahi mai Hatun dahi 

vesayat mezkûre kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep 

ketb olundu. Fil yemin samin aşer min Sâferü'l-hayr li-sene seb'a selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal 

mahalle-yi mezkûre muhtarı Şevketoğlu Süleyman Kızılca Mahallesi imamı Halis Efendi ibni Şerîf. 

 

 Sıra No: 261 Sayfa: 81 Numro: 18 Konu: Nafaka 

 Hicri 23.06.1337 / Miladi 26.03.1919 Rumi 13.03.1335 

Medine-i Karahisârı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Avareoğlu 

Hacı Ali Ağa ibni Hacı Ahmed bin Abdullah sulbiyye-i sagîre oğulları Rasim ve Kâzımdan her birinin kıbel-i 

şer’den bağ hüccet-i şer’iyyede vasî mensûbları Medine-i mezbûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden 

Şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni Hacı Mehmed meclîs-i şer’-i şerîfi enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm 

ifâde-i merâm edip kıbel-i şer’den bağ hüccet-i şeri-iye vas’i mensûbları oldugum sağiran-ı mezbûran Rasim ve 

Kâzımdan her birinin nafaka ile işdâ ihtiyaç ile muhtac olup nafaklarından sarfına nükûd ve aruzundan nesneleri 

bulunmadığından sağiran-ı mezbûran babaları müteveffâ-yı mezbûr Hacı Ali Ağa’dan mevrûs malları olan yine 

Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesinde vakii şarken Çolak Mustafa bahçesi garben 

PanKuduzoğlu Osman Ağa bahçesi şimâlen bicar eli müteveffâ Hacı Sâdık veresesi bahçesi ve cenûben tarîk ile 

mahdut bir bab mülkhane eşcarı mesmûre ve gayri mesmûreye havi bir kıt’a mülk bahçeleri müşerref Arap olup 

icra-ı tamiri için sagîranı merkûman iktidarı mal olmadığından mahane bahçeyi mezkûrun sagîran-ı mezbûran 

haklarında her vech ile müfra? olup mâ-hane bahçeyi mezkûrun ale’l-usûl talebiyle esmanının sağiran-ı 

mezbûran Rasim ve Kâzımın her birinin nafakalarına sarfe kıbel-i şer’den bana izin verilmesi bi’l-vesâye 

matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hâlâ dahi mûmâ-ileyh Durmuş Efendi’nin bast eylediği minvâl üzere olduğu ve 

sağiran-ı mezbûrandan her biri nafakalarına işdâ ihtiyaç ile muhtac olup nafakalarına sarfa nükûd arzında 

bulundugu ve mahane bahçeyi mezkûr müşerref harab olarak icrayı tamiri için sağiran-ı merkûmanın iktidarı 

maliyeleri olmadığını mâ-hane bahçeyi mezkûrün bekaysı sagîran-ı mezbûran Rasim ve Kâzımdan her birinin 

haklarında makar olup ale’l-usûl talebine bey’le esmanının sağiran-ı mezbûranın nafakalarına sarf olunması 

sağiran-ı merkûman için her vech ile evla ve enfa olduğu zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru 

şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vakii olan ihbârlar ile inde’l-şer’-i enverde zâhir ve nemâyan olmağın mûcibince 

mâ-hane bahçeyi mezkûr ale’l-usûl talebine bey’ine esmanının sağiran-ı mezbûran Rasim ve Kâzım’dan her 

birinin nafakalarına sarfa vasîyi mûma-ileyh Hacı Musa ibni Durmuş Efendi’ye kıbel-i şer’den izin verilmeğin 

ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sâlis ve’l-aşrin min Cemazie’l-ahir li-sene seba’ selâsîn ve selase mie 

ve elf Şuhudü’l-hal mahalle-i mezkûre Muhtar Baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer Bülbül Mahallesi 

imamı Cinicizâde Ali Efendi ibni Şerîf. 
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 Sıra No: 262 Sayfa: 81 Numro: 19 Konu: Vekalet  

 Hicri 27.06.1337 / Miladi 30.03.1919 Rumi 17.03.1335 

Sivas vilayeti dahilinde Karahisâr-ı Şarkî sancağı muhasebesi Celalettin ibni Nafi Efendi Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî mahkemesinde meclis-i şer-i Şerîfi enverde tav’en takrîr-i kelâm ifadeyi meram edip İstanbul’da 

Aksarayda taş kasabda Selçuk Sultan camii Şerîfi sokağından vakii mahallince tahdid ve tevzifine müstağni 

inde’l-ahâlî ve’l-ceyran ma’lûmu’l-hudut on numaralı bir bab konak ile ittisâlinde bulunan bir kıt’a bahçe dört 

sihâm itibarıyla 3 sihâm hissesi şayianla bundan akdem vefât eden zevcem müteveffâ Sabriye Hanım’ın 

hayatında mal ve mülkü olup bade vefâtından zevci bulunduğum cihetle mezkûr konak ve bir bahçeden olan bir 

sehmi hisseyi şaiyanımla vereseyi sairesinde .. olmakla salifü’z-zikr konak ve bahçeden olan 3 sihâm hisseyi 

şaiyamı tamamıyla zevcim müteveffâ mezbûreden mevrûs bi ma hisseyi şaiyamı hamline semeni misli ile 

talebine binaen ve sahihen Bey ve temlik ve teslime semeni ahz ve kabz ve bana irsâle ve vuku'u bey’i mezkûru 

hamlinde me’mûru mahsûsa huzûrunda ve icâb ettiği evrakı kendi imzasıyla tanzîm ve kabûl ve takdîme ve 

bunların mütevakıf oldugu umûrun küllisine tarafımdan şura-yı devlet tescîl kalemi hilafesinde Cemil Beyin 

kabûlune mevkûfe vekâlete mutlakayı sahihe-yi şer’iyye ile vekil ve naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte 

ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l sâbi’ ve’l-aşrin min Cem’aziye’l-ahire li-sene seb'a ve selâsîn ve 

selesayn mie ve elf. Şuhudû’l-hal Medine-i mezkûre Mahallesi merkez Kazası katibi İsmet Efendi ibni Mehmed 

Efendi Medine-i mezkûre muhasebe Başkâtibi Emin Efendi ibni Hacı Ali Efendi. 

 

 Sıra No: 263 Sayfa: 82 Numro: 20 Konu: Vekalet  

 Hicri 01.07.1337 / Miladi 02.04.1919 Rumi 20.03.1335 

Tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husûsu atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr içün bi’z-zat Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde vaki Kerim Efendizâde Ahmed Efendi hanesine varılarak 

zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer'i şer oldukta Medine-i mezkûre 

mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden zâtı müslümunu mûmâ-ileyh târifleriyle ma'rûf olan Harinpazâde 

kerimesi Esme Hatun ibnete Hacı Mehmed Ali Ağa ibnete Hacı Mehmed meclis-i ma’kudu mezkûrde 

salifü'l-beyân Müftü Mahallesinde mukîm da‘va vekillerinden iken Tuğluzâde Ömer Şevki Efendi ibni Ömer 

Efendi mahzarında tav’en takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idip benim gerek Medine-i mezkûrede gerek mahalli 

sairede zümemi nas’da olan cihet-i erse ve hüccatı saireyi şer'iyye ve kanunu müteallik ayan ve gayri ayan kaffe-i 

hukûkumu vaziyet olanlardan aidiyetine göre mehâkim-i şer’iyye ve mahakimi nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve 

sulh ve ceza aksamlarından ve devâir-i saire taleb ve da‘va ahz ve kabz ve bana teslime ve her simi tarafından her 

ne husûsu daire olur ise olsun aleyhime da‘va vuku'nda yine aidiyetine göre mehâkimi şer’iyye ve mehâkimi 

nizâmiyenin aksamı mezkûresinde devâir-i sairei husûmet ve red cevaba ve iş bu iki cihet hakkında ledel iktizâ 

sulh ve ibraya ve i’tirâz ve iadei mahkemeye ve istinâf ve temyîz ve taleb tahlîf ve ikamei şuhûda vazı hacz ve 

fekne ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla tanzîm ve kabül ve takdime ve talebi keşfiye ve icrasına ve tetkik-i hat 

ve hatime ve ahvali …? tâyin ve azle ve lehime istihsâl edecek i‘lâmatı ahkamın icrasını talep ve bunların 

mütevakıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl her ne umûrumun tesviyesine tarafımdan iş bu hâzır-ı mûmâ-ileyh 

Şevki Efendi vekâleti amme-i sağire-i şer’iyle vekil ve naib münâb nasb ve tâyin eyledikte mûmâ-ileyh dahi 

vekâleti mezkûreye kabûl ve hizemat-ı lazımasına kema yen begi edayı tahhüt ve iltizâm eyledi dedikte 

gıbbe’t-tasdîk ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-gurre min şehri Recebü’l-ferd li-sene seba’ ve selâsîn 

ve selase ve mie ve elf. Şuhudû’l-hal Müfti Mahallesi’nden Kerim Efendizâde mûmâ-ileyh Ahmed Efendi ibni 

Sâdık Kızılca Mahallesi’nden Harinpazâde Hasan Efendi ibni Hacı Mehmed Ağa mezbûrenin zevci Ahmed 

Efendi ibni … 

 

 Sıra No: 264 Sayfa: 82 Numro: 21 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 03.07.1337 / Miladi 04.04.1919 Rumi 22.03.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni 

Mustafa Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre mahallâtından Orta 

Mahallesi sakinlerinden zati mumine mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden müftioğlu Hüseyin 

bin Derviş ve Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Çiftçioğlu Şerîf bin Durmuş târifleriyle ma'rûf olan cincioğlu 

kerimesi Behiyye binti Hacı Muharrem muvâcehesinde salifü'l-beyân Orta Mahalle ahâlîsinden olup seferberlik 

i'lânı üzerine taht-ı silaha alınarak ifayı hizmet etmekte iken bi-hesâbı Rumî 332 senesi mart içerisinde Erzurum 

ile Bayburt arasında Kup dağı denilen cebelde ecel-i mev’uduyla vefât eden iş bu hâzıre-i mezbûre Behiyye’nin 

zevce-i mezbûr zebunoğlu Mehmed bin Arif hayatında ve zimmetinde cihet-i karzdan 50 kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezbûr bana eda etmedi bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-yı merkûm terekesine zevce-i 

merkûm Behiyye bi’l-verâse vaziyet eylediği olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 50 kuruşa vaziyet ile olduğu 

zevci müteveffâ-yı merkûm Mehmed’in terekesinden olmak üzere hâlâ bana eda ve teslim mezbûr Behiyye 
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kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikde lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûra Behiyye dahi 

cevabında fi'l-hakîka zevc-i mezbûr Mehmed’in mezkûreden müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi ol mikdar kuruş 

deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak zevc-i mezbûr Mehmed’in vefât eylediğini inkâr eddikte 

müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi müddei-yi aleyhi mezbûre Behiyye’nin zevc-i mezbûru Mehmed’in bervech-i 

muharrer vefât eylediğine mutabık beyine talep olundukda li eceli şehâde mahkeme-i şer'iyye lkame eylediği 

balada müddei-yi aleyh ve mezbûr Behiyye’nin zatını târif eden müftioğlu mezbûr Hüseyin ve Çiftçioğlu 

merkûmu Şerîften her birisi ale’l-infirâd istişhâd olundukda fi'l-hakika salifü’z-zikr Orta Mahallesi ahâlîsinden 

olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak zâtı ilmüşer ile ma'lûm olan iş bu müddei-yi aleyhi mezbûre 

Behiyye’nin zevci Zebunoğlu Mehmed bin Arif ifa ve sarf itmekte iken bi-hesâbi’l rûmî 332 senesi mart 

içerisinde Erzurum ile Bayburt arasında kupdağı denilen cebelde ecel-i mev’uduyla vefât eyledi biz cenazesinde 

hâzır olduğumuz halde gasl ve mekâbir-i Müslimîne defn olunarak bu husûsu bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi 

ederüz deyü her biri tarafeyni muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve şehâdeti şer'iyye ettikleri şâhidan-ı 

mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukda mezkûr Kızılca Mahallesi muhtarı Şevket Ağa ibni 

Süleyman bin Mehmed ve ihtiyar meclis azasında Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa Mehmed bin Abdullah ve 

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Abdullah ve zikr olunan Bülbül Mahallesi muhtarı baba Ahmedoğlu 

Hacı Mehmed bin Ömer bin Abdullah ve siyar ve ihtiyar meclis azasından Tatarzâde Kâzım Efendi ibni Halil bin 

Abdurrahman namı müzekkillerden ol ba varakai mezture ser'an ve bade mezkûr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

ezberlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir bin Abdullah ve salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi ahâlîsinden 

kemdaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer bin Mustafa namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde 

alenen lede’t-tezkiye udûlü ve makbulü’ş-şehâde oldukları eşar ve ihbâr olunmağın mûcibince merkûm 

Mehmed’in bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâf ve lazım gelen 

meblağı müddei-yi mezkûr 50 kuruşa vaziyet olduğu zevci müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in terekesinden olmak 

üzere müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi hâlâ eda ve teslim müddei-yi aleyhi mezbûr Behiyyeye ilzâm olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sâlis min şehri Recebü’l-ferd li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie 

ve elf 

 

 Sıra No: 265 Sayfa: 83 Numro: 22 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 07.07.1337 / Miladi 08.04.1919 Rumi 26.03.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 30 seneden beri diyar-ı âhire 

gidip gâib mevkûd olarak hayat ve memâtı mechûl olan sarı Mehmedoğlu Mustafa bin Bekir ibni Abdullah’ın 

zuhûruna kadar halini hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tayini lazım ve mühim olmağın 

emânet ile ma’uruf istikâmet ile mevzû ve her vech ile umûru kayyumluk Abdullah uhdesinden gelmeğe 

muktedir idiğü zil-i hüccette muharrerü’l-esâmi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar 

ile inde’l-şer’il enver zâhir ve nemâyen olan gâib-i merkûme akrabasından ve mahkeme-yi mezkûre ahâlîsinden 

Peyyazoğlu İbrahim Ağa ibni Ahmed gâibi mezbûr Mustafa'nın zuhûruna kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrunu 

kıbel-i şer’den kıymi nasb ve tâyin oldukta ve mezbûr İbrahim Ağa dahi kayyumluk mezkûr kabûl ve idematı 

lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sâbi’ min 

şehri Recebül fert li-sene seba’ selâsîn ve selesa mie ve elf. Şuhudû’l-hal Medine-i mezkûreden peyazoğlu Arif 

Ağa ibni Süleyman mahalle-i mezkûreden …oğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin Müftü Mahallesi imamı 

Abdulhalim Efendi ibni Ahmed Efendi. 

 

 Sıra No: 266 Sayfa: 83 Numro: 23 Konu: Vekalet  

 Hicri 23.06.1337 / Miladi 26.03.1919 Rumi 13.03.1335 

Tahkîk-i inde’l-şer’iye binaen husûs-u atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb olan Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Müftü Mahallesine vaki Kızılzâde müteveffâ Ethem Efendi veresesi menzilinde bi’z-zat gidilerek 

ziyl’i hüccette muharrerü’l-esâmii Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer'i Ali olundukta Medine-i 

mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden zâtı mislümunu mezbûrun târifleriyle ma'rûf olan 

Arapoğlu kerimesi Sabire binti Mehmed bin Abdullah meclisi ma'kûdu mezkûrde yine Medine-i mezbûre 

mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni İbrahim mahzarında takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm edüp salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine askere sevk olan 

Ömer Sufioğlu zevci Mehmed bin Ahmed bi-hesâbı Rumî 330 senesi Kanun-u Sâni içerisinde Bayburt 

hastahanesinde vefât itmekle zevc-i merkûm Mehmedi merveci muharrer vefaat eylediğini ale’l-usûli isbat ve 

zevci merkûmun hayatında mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi zimmetinde 

cihet-i karzdan 200 kuruş alacak hakkı olup meblayı mezkûrdan benim semeni hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 25 

kuruş mezbûr Tevfik Efendi’ye aidiyetine göre mehâkimi şer’iyye ve hakimi nizamının hukûk sulh ve ceza ve 

aksamlarında talep ve da‘vaya ve icap iden evrak lazımesi kendi imzası ile kabûl ve takdîm ve bunların mütevakıf 

olduğu umûrun küllisine tarafımdan işbu hâzır-ı mezbûr Hamdi Çavuş vekâleti mutlaka-yi sahihe-yi şer’iyye ile 
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vekil ve naib münâb ve nasb ve tâyin eyledim dedikte mezbûr Hamdi Çavuş vicâhen tahkîk ve şifahen tastik 

etmeğin ma-vâki’ bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin min Cem’aziye’l-ahire li-sene seba’ ve selâsîn 

selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Müftü Mahallesi’nden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa mahalle-i 

mezkûreden topçuoğlu Mehmed Efendi ibni Hasan Kızılca Mahallesi'nden topçuoğlu Hüseyin Ağa ibni Hasan  

 

 Sıra No: 267 Sayfa: 83 Numro: 24 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 10.07.1337 / Miladi 11.04.1919 Rumi 29.03.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden mua’refetül zat Arapoğlu kerimesi 

Sabire binti Mehmed bin Abdullah tarafından zikri ati husûsu hakkında vekili müseccel şer'iyyesi Medine-i 

mezkûre mahallâtından kaşir Mehmed ahâlîsinden kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni İbrahim Medine-i mezkûre 

mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'de yine Medine-i mezbûre mahallâtında Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer 

Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde müvekkilem mezbûre Sabirenin zevci olup seferberlik i'lânı 

üzerine askere sevk olunan mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Mehmed bin Ahmed bi-hesâbi’l 

rûmî 330 senesi Kanun-u sâni içerisinde Bayburt hastahanesinde vefât etmekle müteveffâyi merkûm hayatında iş 

bu mezbûr Tevfik Efendi zimmetinde hüccet-i karzdan 200 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûr mezbûr 

Tevfik Efendi kıbeli ahz ve’l-istifâ bervech-i muharrer vefât edip meblağ-ı mezkûr zevcesi müvekkilem mezbûre 

Sabire ile verese-i saire-i ma’lûmasını mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr 200 kuruşun müvekkillerim 

mezbûrenin semeni hisse-i ersiye-i şer’iyyesine isâbet eden 25 kuruş müvekkilem mezbûre sabile için hâlâ bana 

eda ve teslime müddei-yi aleyhi mezbûr Tevfik Efendi kıbel-i şer’den tembih olunmağın bi’l-vekâle 

matlûbumdur dedikde lede’s-sual müddei-yi aleyh ve mezbûr Tevfik Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka mezbûr 

Mehmede cihet-i mezkûreden zimmetine ol mikdar kuruş deyni olduğunu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp müddei-yi 

mezbûr Hamdi Çavuş bi minvâli meşrûhâ da‘vasına yani müvekkili mezbûr sahirenin zevc-i mezbûr Mehmed’in 

vefât eylediğini inkâr ettikde müddei-yi vekil ve mezbûr Hamdi Çavuş’un merkûm Mehmed’in bervech-i 

muharrer vefât eylediğine mutabık beyine talep olundukda li eceli şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği 

salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi ahâlîsinden topcuoğlu Mehmed Efendi ibni Hasan ve yine Medine-i mezkûre 

mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Çiftçioğlu Şerîf bin Durmuş namı kimesnelerden her biri 

ale’l-infirâd istişhâd olundukda fi'l-hakîka salifü’z-zikr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik ilanı 

üzerine taht-ı silaha alınan Ömer Sufioğlu Mehmed bin Ahmed bi-hesâb-ı rûmî 330 senesi Kanun-u Sânisi 

içerisinde Bayburt hastanesinde vefât eylediği biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde gasl ve mekâbir-i 

Müslimîne defn olundu bi bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz ve’l-mâna olmağın ve edayı şehâdet şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran 

usûlu mevzuasına mutabık mensûb oldukları marü’l-beyân Kızılca Mahallesi imamı Sufizâde Halis Efendi ibni 

Şerîf bin Hacı Mehmed Efendi ve muhtar Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin Mehmed mezkûr Bülbül 

Mahallesi muhtarı baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından 

Babazâde Kâzım Efendi ibni ibni Halil bin Abdurahman namı müzekkillerden ol ba varaka-yı mestûre ser'an 

bade zikr olunan Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir bin Abdullah ve 

mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Kemdeoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer bin Mustafa namı kimesnelereden 

tarafeyn ve şahitler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl-ü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr 

olunmağın mûcibince merkûm Mehmed’in bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr 

ikrâr ve i’tirâf lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûrun 200 kuruştan müvekkilei mezbûre Sabirenin semeni 

hissei ersiyeiş şer’iyyesine isâbet eden mezkûr 25 kuruş müvekkile-yi mezbûre için müddei-yi vekil mezbûr 

Hamdi havi hâlâ eda ve teslimiyle müddei-yi aleyhi mezbûr Tevfik Efendi’ye ilzma olunduğu biltescîl iltimâs ve 

i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-aşer min şehril Recebi’l ferd li-sene seb'a ve süliseyin ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 268 Sayfa: 84 Numro: 25 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 25.07.1337 / Miladi 26.04.1919 Rumi 13.04.1335 

fi'l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden olup Medine-i mezkûreye tâbî 

ma'kûd … mahallâtından … Mahallesi'nde kaim telgraf muhabere me’mûru Bekir Efendi zevcesi Hikmet Hanım 

tarafından mezkûr ma'kûd kaza katibi Abdullah’ın tanzîm ve iraz olunan 334 senesi kanuni evveli 28inci günü 

tarihi 91 numaralı bir kıt’a vekâleti umumu mûcibince vekili müseccel zevci mûmâ-ileyh Bekir Efendi ibni Ali 

Medine-i mezbûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde salifü'l-beyân Bülbül Mahallesi 

mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milleti nisvanından 

Ekincioğlu Agop zevcesi Makruhi binti Etamek verâseti zevce-i metrûkei merkûm Agop ile sadr oğulları Manuk 

ve her an penam? Ve sadriye-i kebire kızı … müvekkilim mezbûre Hikmet Hanım ve sadriye-i sagîre kızı ve yine 

mahzarda bade’l-kıbeli’l-aksam zevc-i merkûm Agop dahi vefât edüp verese-i sülbiye oğulları merkûman 

Manuk ve enrupis … sülbiye kızları mezbûrtan Hikmet ve vir ve yerkineye bade kıbeli'l-aksama ibni mezbûr 
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Manuk dahi vefât edüp iş bu li-ebeveyn er karındaşları mezbûran her epnüminte. ve li-ebeveyn kız karındaşları 

mezbûrtan Hikmet ve diğer yine huzûrda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayıp 

müteveffâ-yı mezbûre makruhinin hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi zimmetinde cihet-i karzdan 96 

kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûrun medyûn ve mezbûr Tevfik Efendi kıbeli’l-ahz ve’l-istifâ vefât 

etmekle meblağ-ı mezkûr müvekkilem mezbûre Hikmet Hanım ile verese-i saire mezkûresine mevrûs olduğu 

meblağ-ı mezkûr 96 kuruşun müvekkillerim ve mezbûranın hisse-i ersiye-i şer’iyyesine isâbet eden 16 kuruş 

mezbûr Tevfik Efendi müvekkilem mezbûre Hikmet Hanım vermekten eba ve imtina’ eder olmakda sual olunup 

meblağ-ı mezkûr 16 kuruş müvekkilim ve bura içün hâlâ bana eda ve teslim mezbûr Tevfik Efendi kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmak bi’l-vekâle matlûbumdur dedikde lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi dahi 

cevabında fi'l-hakîka tesvik? mezbûre makruhiye hayatında cihet-i mezkûreden zimmetinde ol mikdar kuruş 

deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak müddei-yi vekil mûmâ-ileyh Bekir Efendi’nin bervech-i muharrer 

verâset müddeâsına inkâr ettikde müddei-yi vekil mûmâ-ileyh vekil Efendi’nin bir minvâl meşrûh verâseti 

müddeâsına mutabık beyine talep olundukda li eceli’ş-şehâde şer’i ikame ettiği salifü'l-beyân Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından müseccel kılındığına ve teba’i devleti müşâr-ı ileyh in Rum milletinden 

Kuzbaşoğlu yani veledi girekir ve Eski Rum Mahallesi mütemekkinlerinden ve kezâlik teba’yı devleti 

müşar-ileyhanın Rum milletinden Çömlekçioğlu Yorika veledi Yorika namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd 

istişhâd olundukda fi'l-hakîka mezkûr Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden Pinustan İthakioğlu Agop zevcesi makruhi binti Etamek verâseti 

zevcehi metrûkesi merkûm Agop ile Medine-i sadriye oğulları Manuk ve heran ve pizan ve sadriye-i kebire kızı 

somla ve mezbûre Hikmet Hanım sadriye-i sagîre kızı ve yergine huzûr ve bade kıbeli’l-aksama zevce-i merkûm 

Agop dahi vefât edüp verese-i sülbiye oğullarından ve merkûmun Manuk ve herand ve pezand? ve sülbiye kızları 

mezbûrtan Hikmet ve yirgine mahzarda bade’l-kıbeli’l-aksamı ibni mezbûr Manuk dahi vefât edüp vareseti 

li-ebeveyn er karındaşları merkûman herand ve pizate li-ebeveyn kız karındaşları mezbûr tani Hikmet ve 

dirgineye mahzarda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ma’lûmumuz değildir 

biz bu husûsa bu vech üzerine şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz 

olmağın eda ve şehâdeti şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı merkûman usûlü mevziasına tatbikan mensûb 

olduklarında mezkûr miranpa Mahallesinde mûkîm Rum metropolit vekili yuvakim Efendi veledi hıralini veledi 

Todor ve Mahalle-i mezkûre ihtiyar meclis azasından Kızıl Kızancıoğlu İstilya Tusil veledi Lazar veledi Yor ve 

marü’l-beyân eski Rum Mahallesi muhtarı yani veledi kazan veledi yaset ve ihtiyar meclis azasından espit?oğlu 

suva veledi anastasi veledi espanan? namı müzekkilden ol ba varakai mestûre ser'an ve bade mezkûr Eski Rum 

Mahallesi mütemekkinlerinden Hirsandioğlu Hirsandisi veledi Simyon veledi Hirsandi ve zikr olunan i’tirâz 

Mahallesi mütemekkinlerinden derminoğlu Nikola veledi dermin veledi yurnam kimesnelerden tarafeyn ve 

şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın 

mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetlerine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla 

lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûr 96 kuruş müvekkili mezbûre Hikmet Hanım hisse-i ersiye-i şer'iyye 

şer’iyyesine isâbet eden mezkûr 16 kuruşa müvekkileyi mezbûre için vekil müddei-yi mûmâ-ileyh Bekir Efendi 

hâlâ eda ve teslim müddei-yi aleyh Tevfik Efendi’ye ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu 

fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-aşrin min şehri Recebü’l-ferd li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 269 Sayfa: 85 Numro: 26 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 26.07.1337 / Miladi 27.04.1919 Rumi 14.04.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Tamzara Kariyesi sakinlerinden ve Medine-i Devlet-i âliyenin teba’yi 

Ermeni Milletinden .. kariye-i mezkûre ahâlîsinden Selimoğlu Yusuf Ağa ibni Mehmed ve zayimoğlu Mustafa 

ibni Salih târifleriyle ma'rûf olan kıdır Beyoğlu elyelusa binti Agop Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd 

meclîs-i şer'de yine Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi 

ibni Mustafa muvâcehesinde mezkûr Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’yı devleti müşaileyh in millet-i merkûmesinden Kıydırbeyoğlu mezbur Agop veledi erakinin verâseti 

sülbiye-i kebire kızı olduğum cihetle benimle zevce-i mezkûresi yevape binti Mukridi ve sülbiye oğulları Erakil 

ve nişan ve diğer sülbiye-i kebire kızı sagîr dehiye mahzarda olup bundan gayrı vereset ve terekesine müstehikk-i 

âharı olmayıp mevrûsumuz babam müteveffâ-yı merkûm Agopun hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi 

zimmetinde hüccet-i karzından kırk beş kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezbûru medyûnu mezbûr Tevfik 

Efendi’ye kıbeli ahz ve’l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûr benimle verese-i saireyi merkûmesine mevrûs 

olduğundan meblağ-ı mezkûr 48 kuruş benim hisseyi ersiyei şer’iyyem olan 7 kuruşa hâlâ bana eda ve teslim 

müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olmak bi’l-verâse matlûbumdur dedikde lede’l-sual 

müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi’ye dahi cevabında fi'l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr Agopa hayatında 

hüccet-i mezkûreden zimmetinde ol mikdar kuruşa deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak müddei-yi 

mezbûre elyalusa bervech-i muharrer verâseti müddeâsını inkâr ettikde müddei-yi mezbûr elyalusadan bir 
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minvâli meşrûh verâseti müddeâsına mutabık beyine talep olundukda li eceli şehâde meclîs-i şer'de ikame 

eylediği salifü'l-beyân Tamzara Kariyesi ahâlîsinden olup balada müddei-yi mezbûrenin şahsını takrif eden 

selimoğlu mezbûr Yusuf Ağa ibni Mehmed ve zaimoğlu merkûm Mustafa Ağa ibni Salih namı kimesnelerden 

her biri ale’l-infirâd istişhâd olundukda fi'l-hakika mezkûr Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem vefât eden teba’yı devleti müşari ileyh anın milleti merkûmasına kıydır Beyoğlu Agop veledi Erakil 

verâseti şahsi ilmi şer ile ma’lûmumuz olan sülbiye-i kebire kızı iş bu müddei-yi mezbûr el yulusa ile zevce-i 

merkûmesi Yuvapbe binti Sıgırdıç ve sülbiye oğulları eraki ve nişan ve diğer sülbiye kızları makrucik mahzarda 

olup bunlardan gayri verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz değildir deyu bu husûsa bu 

vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her bir tarafeyn muvacehcesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve 

şehâdeti şer'iyye ettiklerinden şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzuasında tatbikan mensûb oldukları mali beyân 

Tamzara Kariyesi muhtarı şişmanoğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa bin Abdullah ve ihtiyari meclis azasından 

küçükoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin bin Abdurrahman namı müzekkillerden ol ba varakai mestûre ser'an ve bade 

Tamzara Kariyesi ahâlîsinden Hacı kara Mehmedzâde İsmail Kâzım Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi ibni 

Feyzullah Musa Efendizâde Şerîf Efendi ibni Hasan bin Süleyman namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidler 

Hâzıran oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın 

mûcibince verese-i mezbûrunun bervech-i muharrer verâsetlerine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla 

lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûr 48 kuruşun müddei-yi mezbûra elyalusanın hisse-i ersiye-i şer'iyyesi olan 

7 kuruşu müddei-yi mezbûr elyalusa hâlâ eda ve teslime müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi’ye ilzâm 

olunduğu tescîl ve bilitimas i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sâdîs ve’l-aşrin min şehri Recebü’l-ferd li-sene seb'a selâsîn 

ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 270 Sayfa: 86 Numro: 27 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 04.08.1337 / Miladi 05.05.1919 Rumi 22.04.1335 

Medine-i katahisarı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup mülki askeriye dehaletle bundan 

akdem Samsun menzil hastanesinde vefât eden Hamamcıcızâde Mehmed Rıfat Efendi ibni Zülfikar Efendi 

verâseti babası mûmâ-ileyh Zülfikar Efendi ile validesi Halime Hanım ibnete Mehmed mahzarda tashîh-i mes’ele 

mirâsları 4 sehmden olup sehmi mezkûreden 3 sehmi ebî mûmâ-ileyh Zülfikar Efendi’ye ve sehmi dahi ümmü 

mezbûreye Ali’ye Hanım’a isâbeti tahakukundan sonra müteveffâ-yi mezbûrun ve verese-i mezbûrundan başka 

veresei olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri 

ile sâbit olmağın mûcibince verese-i mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükm olundugu tescîl ve ilâm 

olundu. fi'l-yevmi'l-rabi’min Şa'ban'ül-muazzam li sene seba’ve selâsîn selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 271 Sayfa: 86 Numro: 28 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 28.07.1337 / Miladi 29.04.1919 Rumi 16.04.1335 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Hamaloğlu Ahmed Efendi ibni Emin Efendi 

Medine-i mezkûre mahkemeyi şer’iyyesinde ma’kud meclîs-i şer’i şerîfimizde Medine-i mezkûre 

mahallâtınadan Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde 

Elfü'l-beyân Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Şahbazoğlu Mustafa bin Hacı Ali bin 

Mustafa'nın verâseti zevce-i mehkuheyi metrûkesi Azize Hanım ibnete Çepnizâde Adil’in ile li-ebeveyn hâlâ 

sekiz bunan mukaddem vefât eden validesi Ferdide Hanım ibnete Ceceoğlu Hacı Şerîf Ağa ibni Abdullah’ın 

li-ebeveyn karındaşı müteveffâ Mahi Hanım sadireyi kebire oğlları olduğum cihetle rehmden bana mahzarda 

olup müteveffâ-yı merkûm Mustafa'nın benimle zevce-i mezbûreden başka verâset ve terekesine müstehikk-i 

âharı olmayup mevrûsumuz müteveffâ-yı merkûm Mustafa'nın hayatında iş bu müddei-yi aleyhi mezbûr Tevfik 

Efendi zimmetinde cihet-i karzdan 40 kuruş alacak hakkı olup, meblağ-ı mezbûr Tevfik Efendi kıbeli ahz 

ve'l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezbûr 40 kuruş tashîh-i mes’ele mirâsları ve cihetimle zevce-i mezbûreye 

mevrûs olmuşdur Binaaleyh sual olup, meblağ-ı mezbûranın hisse-yi ersiye-i şer'iyyem olan 30 kuruş hâlâ bana 

eda ve teslim ve mezbûr Tevfik Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bi’l-verâse bi’l isale matlûbumdur dedikte 

lede's-sual mezbûr Tevfik Efendi dahi cevabında fi'l-hakika müteveffâ-yı merkûm Mustafa’ya hayatında cihet-i 

karzdan ol miktar kuruş deyni olduğu tav’en ikrâr ve i'tiraf idip ancak müdde-i mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’nin 

bervech-i muharrer verâset müddeâsını inkâr ettikte müddei’-yi mûmâ-ileyh Ahmed Efendi’nin bir minvâli 

meşru verâseti müddeâsına mutabık beyyine talep olundukta li-eceli'şşşehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği 

mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Cecezâde Mehmed Efendi ibni Ömer Efendi kezâlik Medine-i mezbûre 

mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni Hacı Mehmed namı 

kimesnelerinden her biri ale’l-infirâd istişhâd oldukta fi'l-hakika mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden Şehbazoğlu Mustafa bin Hacı Ali bin Mustafa verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Azize Hanım Emine Çepnizâde Adll Bey ile li-ebeveyn Halasının yani kendisinden mukaddem vefât eden 

validesi kızı Feride Hanım ibnete Ceceoğlu Hacı Şerîf Ağa ibni Abdullah li-ebeveyn karındaşı müteveffâ Mahi 
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Hanım’ın sadriye-yi kebire oğlu bir Rahim Cihetinde ve iş bu müddei mûmâ-ileyh Ahmed Efendi ibni Emin 

Efendi'nin mahzarında olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ma’lûmumuz 

değildir. Bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi iderüz deyu ve her bir tarafeyn muvâcehesinde 

müttefikü’l-lafz olmağın eda ve şehâdeti şer'iyye ittiklerinde şâhidanı mûmâ-ileyh usûlü mevzi’asını mutabık 

mensûb bulunduklarında mezkûr Müftü Mahallesi imamı Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed 

bin Hacı Ali ve mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi ibni Ömer ve 

zikrolunan Nurseken Mahallesi imamı Mevlüt Efendi ibni İbrahim Efendi bin Abdülkadir muhtarı Kırıklıoğlu 

Durmuş Efendi ibni Halil bin Ömer namı kimesnelerden ol bavaraka-yı mestûre ser'an ve bade mezkûr Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden Harinparzâde Kâsım Efendi ibni Abdullah ibni Mehmed ve kezâlik müddei’-yi mezkûr 

mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinder KaraKurtzâde Mehmed Efendi ibni Ethem Efendi ibni Mehmed 

namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udül-ü ve 

makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince verese-yi mezbûranın bervech-i muharrer 

verâsetlerine bade'l-hükkâm salifü’z-zikrk ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddei-yi mezkûr 40 kuruş 

müddei mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'nin hisse-yi ersiyeyi şer’iyyesi olan mezkûr 30 kuruşu mûmâ-ileyh Ahmed 

Efendi’ye hâlâ eda ve teslimiyle müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi ilzâm olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu. fi'l-yevmi’l-Samin ve aşrin min şehri Recebü'l-ferd li-sene seba’ve selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 272 Sayfa: 87 Numro: 29 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 29.07.1337 / Miladi 30.04.1919 Rumi 17.04.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Hamaloğlu Ahmed Efendi ibni Emin 

Efendi’nin Elhac Osman Ağa Medine-i mezkûra mahkemeyi şer’iyyesinde ma’kud meclis şer’i şerîfte 

lazımu'l-şer’ mahalle-yi mezbûre ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde Tal’at Efendi ibni Şükrü Efendi mahzarında 

tav'en takrîr-i kelâm ifâde-i merâm edip yine Medine-i mezbûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken 

bundan akdem vefât eden Şehbazoğlu Hacı Ali bin Mustafa'nın verâse-yi zevce-i menkûhe-i metrûkesi Azize 

Hanım ibnete Çeçenzâde Adil bey ibni Raşit? bey ile li-ebeveyn halasının yani kendisinden mukaddem vefan 

eden validesi Feride Hanım ibnete ceceoğlu Hacı Şerîf Ağa ibni Abdullah li-ebeveyn kız karındaşı müteveffâ 

Mahi Hanım sadriyeyi keBiroğul oldugu cihetle Rahim cihetinden bana mahzarda olup müteveffâyi merkûm 

Mustafa’nın Oynargül Mahallesinde vakii her bir Kemalı şer‘ cihetle tasdîr ve tavzihinde müstenfi’ inde’l-ahâlî 

ve’l-ceyran meşhur-u ma’lûmu'l-hudûd ba tapu müstakilen malın ve mukarref hane iken kat bahçesi Biroğul 

Mahallesinde kain Müteveffâ Hacı Ali bey'in ma hanesi bir kıt’a bahçesinden merkûm Mustafa’ya mevrûs 

müntakil olan 72 sehmden 4 sihâm hisseyi şayiasının beyne'l-verese yani benimle zevce-i mezbûre Güzide 

Hanım tenbîhte ale’l-usûl taksimi ile benim hisseme isâbet eden kısmı nasb ve hisseyi şaiasını Kızılca 

Mahallesi'nden da‘va vekil-i Kadızâde Ali Surûri Efendi Asım Efendi’nin yedine ve malından tamamen ahz ve 

kabz ve kendi umûruma istihsâl edeceğim 2800 kuruş bedeli mukabilinde mûmâ-ileyh sururi Efendi’ye binaen ve 

sahihen bey ve temlik ettikte mûmâ-ielyh sururi Efendi ol vech ile iştirâ’ ve kabûl ettikte vakii bey'i mezkûr 

me’mûru mahsûsa huzrunda ale’l-usûl takrîr ve istinâfe tenbîhen i’ta edilmesine ve evrak ve defatı lazıması kendi 

imzasıyla tanzim ve tastike vel'-hasıl bey-i mezkûrun mûameleyi resmiyenin ve nizâmiyenin i’fa ve ikmaline 

bunların mütevakıf umûrun küllisine nefsimden asla kırık olmayarak ifaye (külli azlinin fe ente vekil )masnûn 

üzerine ve elden muaven vekâlet ve devriye-yi sahihe-yi şer’iyye ile hâzır mûmâ-ileyh Tal’at Efendi’ye vekil 

naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte mûmâ-ileyh Tal’at Efendi dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-tâsi’ vel 

aşrin min şehri Recebül fertli li-sene seba’selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Bülbül Mahallesinde 

KaraKurtzâde Mehmed Efendi ibni Ethem Efendi Müftü Mahallesi'nden Harinpazâde Kâsım Efendi ibni 

Abdullah Efendi. 

 

 Sıra No: 273 Sayfa: 87 Numro: 30 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 11.08.1337 / Miladi 12.05.1919 Rumi 29.04.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

melekoğlu Hamdi bin Hasan bin Halil sulbiyye-i sagîre kızı Emine vakti rüşd ve sidârlarına kadar malların hıfz 

ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve 

istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru vesâyet uhdesinden gelmeye mukadder ittiği zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de şerde ale’t-tarîki’ş-şehâde vakii olan ihbârları inde'l-şer'il-enverde 

zâhir ve nemâyân olan sağire-yi mezbûrenin validesi mahalle-yi mezkûre sakinlerinden mua’refetü’z-zat 

Seyidalioğlu kerimesi hediye Hatun ibnete Ali sağire-yi mezbûre Emine’nin vakti rüşd ve sidârlarına kadar 

malını hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin oldukta mezbûr Hediye Hatun dahi vesayat 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi’l-hadi aşer min Şa’bân'il-muazzam li-sene seba’selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal 
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Mahalle-i mezkûreden Ağzı Kıllıoğlu Aza Hacı Ali Ağa ibni Mustafa Biroğul Mahallesi muhtarı Sakaoğlu 

İbrahim Efendi ibni Mustafa 

 

 Sıra No: 274 Sayfa: 87 Numro: 31 Konu: Nafaka 

 Hicri 13.08.1337 / Miladi 14.05.1919 Rumi 1.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Melekoğlu Hamdi bin Hasan bin Halil'in sulbiyye-i sagîre kızı Emine kıbel-i şer’den hüccet-i şer'iyye vas’iyi 

mensûbu validesi Medine-i mezkûre sakinlerinden zi’li vesikâda muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn târifleriyle 

ma'rûf olan Seyyid Alioğlu kerimesi Hediye Hatun ibnete Ali meclîs-i şer’i şerîfe enverde bi’l-vesâye takrîr-i 

kelâm ve ifâde-i merâm idüp kıbel-i şer’den ba hüccet-i şer'iyye ve vas’ii olduğum kızım sagîre-i mezbûre Emine 

nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac olup nafakayı sarfa nukûd ve aruzundan nesnesi bulunmadığından sagîre-i 

mezbûrenin babası müteveffâ-yı mezbûr Hamdinin mevrûs malı olan mezkûr Biroğul Mahallesinde kain şarken 

yol garben Kuduzoğlu Süleyman Ağa bahçesi şimâlen küçük Mustafaoğlu Asım Ağa bahçesi cenûben Penbe 

bahçesi ve tarîk ile mahdûd mamüştemilât bir bab mülkhane ile eşcarı mesmûre ve gayri mesmûreye havi bir 

kıt’a mülk bahçeden olan 9216 siham itibariyle 2156 siham hisseyi şaiyası müşerref harab olup icrayı tamiri içün 

sagîre-i mezbûrenin iktidarı maliyesi olmadığından ol miktar hisseyi mezkûrenin nemâyânı sagîre-i mezbûre 

Emine hakkında sagîr olup hisseyi mezkûrun ale’l-usûl talebine bey’ile esmanının sagîre-i mezbûrenin 

nafakasına saf kıbel-i şer’den bana izin verilmesi bi’l-vesâye matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hali zâtı ilmi şer ile 

ma’lûmumuz olan iş bu dahi mezbûre Huriye Hatun’un bast eylediği minvâl üzere olduğu ve sagîre-i mezbûrenin 

nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac olup nafakasına sarfen nükud ve aruzundan nesnesi bulunmadığı ve hisseyi 

mezkûr müşerref harab olarak icrayı tamir içün sagîre-i mezbûrun iktidarı malisi olmağını ve hisseyi mezkûrun 

bekası sagîre-i mezbûre hakkında sagîr olup hisseyi mezkûrun ale’l-usûl talebine bey ile Esmanının sagîre-i 

mezbûre Emine’nin nafakasına sarf olunmak, hisseyi mezbûre içün her vech ile ol vak’i olduğu zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimînin huzûri şerde alettarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve 

nemâyân olmağın mûcibince hisseyi mezkûrun ale’l-usûl talebine Bey ile esmanının sagîre-i mezbûre Emine 

nafakasını sarfa ve dahi mezbûre Hediye Hatun kıbel-i şer’den izin verilmek ma-vâki’ bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-sâlis aşer min Şa’bânil muaazam li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal Mahalle-i 

mezkûreden Ağraş Haliloğlu Ağza Hacı Ali ibni Mustafa. Biroğul Mahallesi muhtarı Reşat Ali İbrahim Efendi 

ibni Mustafa 
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 Sıra No: 275 Sayfa: 88 Numro: 32 Konu: Mal- Hayvan Davası  

 Hicri 15.07.1337 / Miladi 16.04.1919 Rumi 3.04.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden zat-ı Medine-i mezkûre mahallâtından 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Ömer Efendi ibni Salih Efendi ve Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi 

ibni Mustafa târifleriyle muarefe olan Fatıma Hanım ibnete Sivas Hafız Lütfü Efendi Medine-i mezbûre 

mahkemesinde ma'kûd meclis-i şer'imizde yine Medine-i mezkûreye muzâfe asarcık Kariyesi 

mütemekkimlerinden ve teba’-i Devlet-i Âliye’nin Rum milletinden Zeydoğlu keres veledi .. icrasına mahkeme-i 

şer'iyye reisi kapısı önüne getirilerek muayene olunan rengi siyah .. tarafı beyaz sekiz yaşında re’sü’l-inek kendi 

ineğinden doğma ye’dimde netâcen malım iken mezkûr ineğin bi-hesâbi’l rûmî 1334 senesi mart içerisinde gayıb 

olup el haletü’l-hazihi iş bu zâhiri merkûm geregini ye'dinde bulmamla mezkûr ineğin mezbûr mezkûr geregi li 

gayri hak müdahale ve vaziyet-i ider olmağla sual olunmağın mezkûr ineğin kifayet birle hâlâ bana teslim ve 

mezbûr geregiye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede's-sual merkûm geregi dahi cevabında 

mezkûr inekden bana Medine-i mezkûreye kilik Kariye-i mütemekkimlerinden teba’yi devleti müşamileyh 

millet-i merkûmesinden gâib aynül meclis Çeraoğlu Mihail namı kimesneden kendi ineğinden doğma etacen malı 

olduğu halde bundan 3 mahı mukaddem merkûm Mihail mezkûr inek bana 1000 kuruşa semeni mukabilinde 

bana Bey ve teslim edüp yine ben dahi bervech-i muharrer iştirâ’ ve teslim itmemle ol vechile mezkûr inek tarihi 

mezbûrdan berü ye'dinde şer'iye malım olduğundan bi hakkı vaziyet müdahale ederim deyü tarafımdan her bir 

aharın bir minvâl-i meşrûhâ da‘valarını inkâr ettikde mezkûr inek merkûm Mihail ineğinden doğma malı olduğu 

halde müddei-yi aleyhi mezbûr geregi biz bundan 3 mahı mukaddem bervech-i muharrer Bey ve teslim 

eylediğine mutabık müddei-yi aleyhi merkûm geregiden bey'ine talep olundukda li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i 

ikame eylediği her birisi salifü'l-beyân kilik Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’yı devleti müşarileyhin milleti 

merkûmasından Vasîloğlu anastasi veledi huva ve ma'rûfoğlu yuni veledi andundan her biri ale’l-infirâd-ı 

istişhâd şâhid oldukda iş bu meclis-i şerde era-i ve tâyin eylediği rengi siyah .. tarafı beyân ı 8 yaşında bir 

re’sü’l-inek mezkûr kilik Kariyesi mütemekkinlerinden ve Rum milletinden Çerağoğlu Mihail’in ineğinden 

doğma malı olup lâkin mezkûr ineğin merkûm Mihail bundan 3 mah-ı mukaddem bin kuruş semeni mukabilinde 

iş bu müddei-yi aleyh mezbûr geregi ve teslim eylediğine şâhidiz şehâdet dahi ederüz deyu her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın edayı şehâdet şer'iyye ettiklerinden şâhidanı merkûman usûlu 

mevzuasına tatbikan mensûb oldukları mezkûr kilik Kariyesi ihtiyar meclis azasından Karagözoğlu burdumu 

veledi Nikola veledi toma ve kahı ve Geverniyeoğlu tunasi veledi geregi veledi yani namı müzekkillerden ol 

bavaraka-i mestûre ser'an ve ba'de salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından şiran tepe Mahallesi 

mütemekkinlerinden kastıoğlu bandile veledi demir veledi yani Medine-i mezkûreye muzâfe Lice Kariyesi 

mütemekkinlerinden poturoğlu istavril veledi Bavli veledi yani namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidler hâzır 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye mukabili şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr oldukda müddei-yi aleyh mezbûr 

geregi mezkûr ineğin kimesneye satmadığı ve hibe etmediğini ve’l-hasıl bervech-i mülkiyetinden çıkarmadığını 

müddei-yi mezbûre Fatıma Hanım hâzır olduğu halde tahlîf olmağın mûcibince müddei-yi mezbûre Fatıma 

Hanım da‘vayı mezkûresini müddei-yi aleyh merkûm geregi muarazadan mani olduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu fi'l-yevmi'l-hamis aşrin min Recebü’l-ferd li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 276 Sayfa: 89 Numro: 33 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 20.07.1337 / Miladi 21.04.1919 Rumi 8.04.1335 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyyeye binaen husûsu atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ i ketb ve tahrîri ve faslı ve sahihi için 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Mesûdzâde İsmet Efendi’nin odasına 

bi’z-zat varılarak akdi meclîs-i şer’i âli olundukta Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden 

Kelikçizâde Ömer Lütfü ibni Mehmed Ağa meclisi ma’kudu mezkûrde Medine-i mezbûre mahallâtından Orta 

Mahallesi sakinlerinden zâtı Medine-i mezkûre mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsiden Dervişoğlu İsmail Ağa 

ibni İsa ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni 

Mustafa târifleriyle ma'rûf olan Hamitoğlu kerimesi Dürdane Hatun ibnete hepe muvâcehesinde mezkûr Orta 

Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bihesâbi’l rûmî üç yüz otuz üç senesi 

Temmuz içerisinde Sivas askeri hastahanesinde eceli mev’udiyle vefât iden iş bu hâzır mezbûre Dürdane 

Hatun’un zevci-i Çopuroğlu Vehbi Ağa ibni Mustafa'nın hayatında zimmetinde hüccet-i karzından elli kuruş 

alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn-u mezbûr Vehbi Ağa bana eda etmeden bervech-i muharrer vefât 

etmekle mütevaffâ-yı merkûmun terekesine zevcesi ve mezbûre Durdane Hatun bi’l-verâse vaziyet ider olmağla 

sual olunup meblağ mezkûr elli kuruşa ve vaziyet olduğu zevci mütevefâ-yı merkûmun terekesinde olmak üzere 

bil-ibare eda ve teslim ve mezbûre dürdane Hatun’a tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte lede’s-sual mezbûre 

Durdane Hatun cevabında fi'l-hakîka zevc-i mezbûr ve Vehbi Ağa'nın cihet-i mezkûrede müddei-yi mûmâ-ileyh 

Efendi’ye ol miktar kuruş değni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf idip ancak zevc-i merkûm Vehbi Ağa’nın vefât 

eylediğini inkâr ittikte müddei-yi aleyh mezbûre Durdane Hatun’un zevc-i mezbûr Vehbi Ağa'nın bervech-i 
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muharrer vefât eylediğine mutabık müddei-yi mûmâ-ileyh Ömer Efendi’nin beyyine talep olundukta 

li-eceli’ş-şehâde meclis-i ma’kudu mezkûre ve ikame eylediği bi’l-müddei-yi aleyh ve mezbûr Durdane 

Hatun’un zatını arifan olan mezkûr orta Mahallesi ahâlîsinden Dervişoğlu merkûm İsmail Ağa ibni İsa ve zikr 

olunan Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu mezbûr Tevfik Efendi ibni Mustafa namı kimesnelerden her 

biri ale’l-infirâd istişhâd olundukta fi'l-hakîka salifü'l-beyân Orta Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân 

üzerine taht-ı silaha alınarak zâtı alemi şer’ ile ma’lûmumuz olan işbu hâzıre-i mezbûre Dürdane Hatun zevci 

Çopuroğlu Vehbi Ağa bin Mustafa namı kimesne bi-hesâbi’l Rûmî 1333 senesi Temmuz içerisinde Sivas askeri 

hastahanesinde ecel-i mev’udu ile vefât eylediği cenazesinde hâzır olduğumuz halde gasl ve mekâbir-i 

Müslimîne defn olunan biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şahitlik dahi ederiz deyü her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz ve’l-mana edayı şehâdet-i şer’iye ittiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlü 

mevzi’asına tatbikan mensup oldukları mezkûr Taş Mahallesi imamı sekücüzâde Ahmed birinci Efendi ibni Hacı 

Derviş Efendi ibni Ahmed ve muhtar Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin Halil marül beyân Müftü Mahallesi 

imamı Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi ibni Hacı Ali ve mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden ceceoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni temur bin Hacı Ahmed namı müzekkillerden ol ba varakayı mestûre 

ser'an ve bade salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden 

çekenoğlu Ali Ağa ibni Hacı Ahmed bin Osman ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden kemdaoğlu Kâsım Ağa ibni 

Ömer bin Mustafa namı kimesnlerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü 

makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince merkûm Vehbi Ağa'nın bir memvâli meşrûh 

vefât eylediğini bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddeâya mezkûr elli kuruş 

vaziyet olduğu zevc-i müteveffâ-yı mezbûr Vehbi Ağa'nın terekesinden olmak üzere müddei-yi mûmâ-ileyh 

Ömer Efendi’ye hâlâ eda ve teslimiyle müddei-yi aleyh mezbûre dürdane Hatun’a ilzâm olunduğu tescîl ve 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-aşrin min şehri Recebü’l-ferd li-sene seb'a selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 277 Sayfa: 89 Numro: 34 Konu: Vekalet  

 Hicri 01.08.1337 / Miladi 02.05.1919 Rumi 19.04.1335 

Tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husus-u atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ketb ve tahrîr için Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî sevkinde vakii kadızâde Ali Surûri Efendi’nin müsteciran ikâmet eylediği yazıhanesinde bi’z-zat varılarak 

zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi kimesne hâzır oldukları halde akdi meclis-i şer-i Ali oldukta Medine-i mezkûre 

mahallâtından Şiran Tepe Mahallesi mütemekkimlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin Rum milleti nisvanından 

şahsikesan? ve mezbûran târifleri ile maaruf olan Lambacıoğlu kızı bilaye binti Papaz Bavli veledi Nikol meclisi 

ma’kudu mezkûreden takdiri kelâm ifâde-i merâm edip ibrâz eylediği 334 senesi kanunu evveli 3. günü tarihi 

mevrûhe bir kıt’a senedi hâkâni mucibince mülki ve mütearifi olduğu Medine-i Erzincan mahallâtından Kıncı? 

Mahallesinde vakii canibi kolaycı küzuruk .. batika Efendi hanelerinde arka silanoğlu barvir bahçesi ve … 

haneleri cihet-i tarîk ile mahdud ma müştemilât mülk haneni Hamdinde semeni misliyle talebine icar ve bedeli 

icaresini ahz ve kabz ve bana irsâl ve isale ve hane-i mezkûrün şimdiye kadar terakim eden ihbâresini müstecir 

veyahut içerisinde oturanlardan aidiyetine göre mehâkimi şer’iyye ve mehâkimi nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve 

sulh ve ceza kabûlünde ve devâir-i sairede talep ve da‘vayı ahz ve kabz ve makbûzunu kezâlik bana isale ve hanei 

mezkûre her kim tarafından bi gayri hak müdahele vuku'nda müddehaleyi ve ikamenin maniyenin aidiyetine göre 

mesalihi şer’iyye ve nizâmiyenin aksamı mezkûresinde ve devâir-i sairede da‘vaya ve hane-i mezkûr hakkında 

aleyhime da‘va vuku'nda kezâlik mahkeme-i mezkûrda husûmet ve red cevaba ve led-el iktizâ ağrazlar ve iadeyi 

mahkeme ve istinâf ve temyîz ve talep ve tahlîf ve ikameyi şuhûd ve lehime ishtihsal edecek i‘lâmatı ahkamın 

icraasına talep ve vaazı hacz ve fekne talep keşfe ve icrasına ve evrak-ı lazımaya kendi imzasıyla kabûl ve takdîm 

ve bunların mütevakıf oldugu umûrun küllisine ve’l-hasıl hane-i mezkûrun her bir umûrunu tesviyeye tarafımdan 

salifü'l-beyân kıncı Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’yı devlet i müşar-ileyh millet-i merkûmesinden 

Kaliroğlu İthaki menkûleye vekâlet-i mutlakayı sahihe-yi şer'iyye ile kabûlunden menkufe vekil naib münâb 

nasb ve tâyin eyledim dedikte ma-vâki’ bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l gurreyi min Şa’bân'il-muazzam li-sene 

seba’ selâsîn ve selaseyn mie ve elf. Şuhudû’l-hal Alişar Kariyesi’nden Kilikoğlu Papaz Vasîl Efendi veledi 

Yorika Şiran Tepe Mahallâtından Emdirbaoğlu Kosta veledi Endria 

 

 Sıra No: 278 Sayfa: 90 Numro: 35 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 01.08.1337 / Miladi 02.05.1919 Rumi 19.04.1335 

tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husûsu ati-ül beyân ın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve fasl ve sahihi içün 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesinde vaki Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi’nin 

odasına bi’z-zat varılarak akdi meclîs-i şer'i âli olundukta Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa Meclisi ma'kûdu mezkûrde yine Medine-i mezbûre 

muzâfe Duman Kariyesi sakinlerinden zâtı kariye-yi mezkûr ahâlîsinden Hacı Gazaroğlu İbrahim Ağa ibni Sahil 

ve mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Kerim Efendizâde mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi ibni Sadık Efendi 
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târifleriyle ma'rûf olan Hacı Gazaroğlu kerimesi Behiye Hatun ibnete İbrahim Muvacehesinde Salifül beyân ve 

Duman Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i‘lânı üzerine taht-ı silaha alınarak 86. Alayının 3. Taburunun 

makarasında müstakdem iken bi-hesâbi rûmî 332 senesi Eylül içerüsünde Erzurum vilayetinde muzâfe Tiftik 

Kariyesi’nde eceli mev’udiyle vefât eden iş bu hâzırayi mezbûre mihri Hatun zevci Taflanoğlu Dursun bin 

Mehmed’in hayatında ve zimmetinde hüccet-i karzndan 50 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûr merkûm 

Dursun bana eda etmeden bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-yı merkûm Dursun terekesinde zevcesi 

hâzırei mezbûre mihri Hatun bi’l-verâse vasîye eylediği ider olmağla sual olunup meblağ mezkûr 50 kuruşun 

vaziyet olduğu zevci müteveffâ-yı merkûme terekesinden olmak üzere hâlâ bana eda ve teslimi mezbûre mihri 

Hatun’a tenbîh olmak matlûbumdur dedikte lede’s-sual müddei-yi aleyhi mezbûr Mihri Hatun dahi cevabında 

fi'l-hakika zevc-i mezbûr Dursunun müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi’ye hüccet-i mezkûreden ol miktar kuruş 

deyni olduğu tav’en ekrar ve i’tirâf ettiği ancak zevc-i merkûm Dursunun vefât eylediğini inkâr ettikte 

müddei’-yi mezbûr Tevfik Efendi merkûm Dursunun bervech-i muharrer vefât eylediğini mutabık beyyine talep 

olundukta li iceli şehâde meclisi ma'kûdu mezkûr ikame eylediği salifü’z-zikr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden müftioğlu Tahir bin Derviş ve Taş Mahallesi ahâlîsinden Reyisoğlu 

Mehmed bin Osman namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakika mezkûr Duman 

Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine yine taht-ı silaha alınarak 86. Alayın 3. Taburunun 

makarasında istihdam olunun Taflanoğlu Dursun bin Mehmed bi-hesâbi Rûmî 332 senesi Eylül içerisinde 

Erzurum Vilayetine muzâf Tiflik Kariyesi’nde eceli mev’ude vefât eyledi. Biz cenazesinde hâzır olduğumuz 

halde mekâbir-i Müslimînden defin olundu. Bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi iderüz deyi her biri 

tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın edai şehâdet-i şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûrun usûlü 

mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Kızılca Mahallesi imamı Halis Efendi ibni Şerîf bin Hacı 

Mehmed Efendi ve ihtiyar meclis azasından Harinpazâde Hacı Mehmed Ağa ibni Mehmed bin Abdullah ve 

zikrolunan Taş Mahallesi imamı Sekücüzâde Ahmed Hamdi Efendi ibni Hacı Derviş Efendi ibni Hacı Ahmed 

muhtar Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Halil bin Mehmed ve ihtiyar meclis azasından kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni 

İbrahim bin Mehmed namı müzekkillerden ol ba varakayı mezkûre ser'an ve bade salifü'l-beyân Taş Mahallesi 

ahâlîsinden Kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni İbrahim bin Mehmed ve mezkûr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir bin Abdullah namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin şehâdetleri 

oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udül ve makbulu şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince 

merkûm Dursun bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfiyle lazım gelen 

meblağı müddei’-yi mezkûr 50 kuruş vaziyeti ileyh olduğu zevci müteveffâ-yı merkûm Dursunun terekesinden 

olmak üzere müddei’-yi mezbûr Tevfik Efendi’ye hâlâ eda ve teslim müddei-yi aleyhi mezbûre Mihriye Hatun’a 

ilzâm olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-gurreyi Şa’bân'il-muazzam li sene selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 279 Sayfa: 91 Numro: 36 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 03.08.1337 / Miladi 04.05.1919 Rumi 21.04.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni 

Mustafa Medine-i mezbûran Mahallesinde mâkûd meclîs-i şer'imizden Medine-i mezkûre muzâfe Ahvarcık 

Kariyesi ahâlîsinden Bekaroğlu MehmedAli Ağa ibni Hüseyin ve bekâroğlu Sait Ağa ibni Bekir târifleriyle 

muarefe olan Hulûsîoğlu kerimesi arife binti Durmuş muvâcehesinden salifü'l-beyân Saraycık Kariyesi 

ahâlîsinden olup, seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bi-hesâbi rûmî 331 senesi Kanun-u Sâni 

içerisinden Sarıkamışta eceli mev’udi ile vefât eden iş bu hâzırayı mezbûra arifenin zevcesi Poturoğlu Zühtü bin 

Hasan’ın hayatında zimmetinde cihet-i karzan 40 kuruş alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûr merkûm Zühtü’nün 

bana eda itmeden bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâyi merkûmun terekesinden zevce-i mezbûre arife 

bi’l-verâse vaziyet ider olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 40 kuruş vaziyyet ile olduğu zevci müteveffâ-yı 

merkûm Zühtü’nün terekesinde olmak üzere hâlâ bana eda ve teslime mezbûre arifeye kıbel-i şer’den tembih 

olunmak matlûbumdur dedikte lede’s-sual mezbûre arife dahi cevabında fi'l-hakîka zevc-i merkûm Zühtü'nün 

müddei’-yi mezbûr Tevfik Efendi’ye cihet-i mezkûreden ol miktar kuruş deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp 

ancak zevc-i merkûm Zühtü’nün vefât eylediğini inkâr ettikte müddei’-yi mezbûr Tevfik Efendi’nin merkûm 

Zühtü’nün bervech-i muharrer vefât eylediğine mutabık beyyine talep olduğu li iceli şehâde meclîs-i şer'e ikame 

eylediği mezkûr Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Bekâroğlu Sait Ağa ibni Bekir ileyhi fil asri Medine-i Diyarbekir 

mahallâtından Ali Paşa Mahallesi ahâlîsinden olup el yevm Salifü’z-zikr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Jandarma 

Taburu efrâdından Alioğlu Cafer Ağa ibni Ali namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olunduklarında 

fi’l-hakika zikr olunan Saraycık Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınan Poturoğlu 

Zühtü bin Hasan bi-hesâbi’l Rûmî 331 senesi Kanun-u sâni si içerisinde Sarıkamış’ta ecel-i mev’uduyla vefât 

eyledi biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde mekâbir-i Müslimîne defn olundu Biz bu husûsa bu vech üzere 

şâhidiz şehâdet dahi ideriz dedikte deyi her biri tarafeyn muvacehesinde müddefikul lafz olmağın edayı şehâdeti 

şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları marü’l-beyân Ahvarcık 
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Kariyesi muhtarı Bekâroğlu Mehmed Ali Ağa ibni Hüseyin bin Süleyman ve ihtiyar meclis azasından Bekâroğlu 

Durmuş Ağa ibni Hasan bin Süleyman mezkûr Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Jandarma Tabur Kalemi BaşÇavuşu 

Hasan Efendi ibni İsmail bin Şerîf ve Karagöl Kumandan Murad Efendi ibni Mehmed bin Hacı Akif namı 

müzekkinlerden ol ba-varaka-yı mestûre ser'an ve bade yine Medine-i mezkûreye muzâfe Kınıkbâla Kariyesi 

ahâlîsinden Kör Mehmedoğlu Habip Ağa ibni Receb bin Abdullah ve Çakır Kariyesi ahâlîsinden imam 

Keleşoğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed bin Halil namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitler hâzır oldukları halde 

alenen lede’t-tezkiye udûl-ü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince merkûm Zühtü’nün 

bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrârı ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı 

müddeâsını mezkûr 40 kuruş vaziyet olduğu zevc-i müteveffâ-yı merkûm Zühtü'nün terekesinden olmak üzere 

müddei’-yi mezbûr Tevfik Efendi hâlâ eda ve teslim müddei’-yi aley ve mezbûr arife ilzâm olunduğu tescîl 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi's-sâlis min Şa’bân'il-muazzam li-sene seba’ selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 280 Sayfa: 91 Numro: 37 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 29.07.1337 / Miladi 30.04.1919 Rumi 17.04.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

tomtomoğlu Abdülaziz Ağa ibni Mehmed bin Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre kızları Şakire ve Durdane’den her 

birinin vakti rüşd ve sidârlarına ve sulbiyye-i kebire oğlu olup bundan akdem gâib mevkûd olarak halen hayat ve 

memâtı mechûl olan Temel'in zuhûruna kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vas’i ve 

kayyum nasb ve tâyini lazım ve mühim olmağın emânet ile ma’rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûr-u 

vesâyet ve kayyumluk uhdelerinden gelmeğe muktedir ittiği zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi Müslimîn huzûru 

şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vakii olan ihbârların inde’l-şer’il enverde zâhir ve nemâyân olan sağiran-ı mezbûrtanın 

valideleri ve gayb-ı merkûm Mustafa'nın validesi mahalle-yi mezkûre sakinlerinden mu’arefetü’z-zât Nadire 

Hatun ibni Hacı Ahmed sağiran-ı mezbûrtan Şakir’e ve Durdane’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına ve 

gayb-ı merkûm Temel’in zuhûruna kadar mallarını hıfz ve tesviye-yi umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve 

tâyin oldukta ve ol dahi vesâyeti kayumluğu mezkûrleri kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı 

taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Fi'l yevmi’l-tâsi’ ve’l-aşrin min Recebül fert li-sene 

seb’a selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Mecidoğlu Hacı Ahmed Ağa ibni 

Mahmûd Müftü Mahallesi’nden imam Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed. 

 

 Sıra No: 281 Sayfa: 91 Numro: 38 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 02.08.1337 / Miladi 03.05.1919 Rumi 20.04.1335 

Medine-i Karahisar-ı Şarkî'ye muzâfe Müftü Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden tomtom oğlu 

Abdülaziz Ağa ibni Mehmed bin Abdullahın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Nadire Hatun ibnete hacı 

ahmed ile bervech-i mezbûreden mütevellid sülbiye-i sağire kızları Şakire ve durdane ve bervech-i icrası 

mütevefa Lütfiyeden mütevellid Sülbiye-i kebire oğlu gâib temele hazır-ı tashihi mesele-i mirâsları 32 sihâmdan 

olup mezkûr sihâmdan 4 sihâmı zevce-i mezbûre Nadire Hatun’a ve 14 sihâmı ibni gaibi mezbûr temele ve 7 şer 

sihâmdan ceman 14 sihâm ehi sağirtan ve mezbûrtan Şakire ve durdaneye isabet eylediği inde'l-şer'il-enverde 

zâhir ve nemayân olduktan sonra sağirtanı mezbûrtan Şükrü ve durdaneden her birinin vakti rüşt ve sidarlarına 

değin ve gaybı merkûm temelin zuhûruna kadar mallarını hıfz ve tesviye umurlarını kıbeli şerden vasi kayyum 

nasb ve tâyin olunan zevce-i mezbûre Nadire Hatun’un bil verase ve bil vesaye talep ve iltimas ve muarefet şer ile 

eytam müdüri huzûru ile tahrir ve bi’l-müzâyedeBey ve tenbîh olunursa bir farizatül şer'iyye tefviz ma taksim 

olunan müteveffâ-yı merkûmun tereke defteridir ki ber vechi atiyi zikr ve beyan olunur 

fi'l-yevmi'l-sâni min şehri Şa’bânül muazzam li-sene seba süliseyn ve selase mie elif 1337 

Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

kevgir   1 200 

lenger/sini/tabak/tas   2/1/2/2 100 

köhne el kazganı   2 80 

şıra kazganı   1 200 

Üsküre/ufak hamam leğeni/saplı   3/1/1 70 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

tabak yün   70 280 

köhne ağaç sanduk   2 150 

Köhne sitil/ibrik/leğen   1/1/1 100 

müstamel cecim    2 100 

arı mehlu kovan   5 500 

sim saat    1 50 

ot yastık/masta/lamba/nargile   6/1/1/1 60 

hırdavat münezzel    1 270 

yalnız 2200 kuruş     2200 

Minhel İhracat       

delaliyeden olup münadiyeye ait kısmı      11 

delaliyeden olup hazineye ait      33 

Hicaz varakası esmanı      10 

kısam pulu      2,2 

küt küt Bahçesine giden tereke memurlarının gayret ve avdeti 

masarifi zaruriyeleri     150 

kaydiye      6 

resim kısmet     49,20 

Yalnız iki yüz altmış iki kuruş 15 pare     262,15 

        

Sahh ul baki li taksimin sureti     1937,20 

Minhel İhracat       

Hisse-i zevce-i mezbure Nadire Hanım     242,9 

Hissei elhac el gaibül mezbur temel efendi     837,28 

Hisse-i el binti sağir el mezbure şakire Hanım     423 

Hisse-i el binti sağir el mezbure durdane Hanım     423 

      1926,18 

 

vereseyi mezburundan vechi mezbure nadire hatun tereke maruf ve … olan berveçhi bala hisseyi ersiyeyi şerriyesi 

olan 242 kuruş 9 pareye bilverase sagirtanı mezburtan şakire ve dürdaneden her birinin bervechi bala hisseyi 

ersiyeyi şerriyeleri bulunan 418 kuruş ve 34 pareden ceman 837 kuruş 28 pare ol babdaki eytam nizamnamesinin 

maddeyi mahsusası mucibince 2 kasım? 35 tarihli 2 kıta senet mucibince bil vesaye tamamen ahs ve kabz eylediği 

gibi gayibi merkum temelin hisseyi ersiyeyi şerriyesi olan bervechi bala 837 kuruş 28 pare nizamiye-i mezkurun 

maddeyi mahsusası nizamının tevfikan eytam sanduğuna teslimi iktiza eylediği iş bu mahalde şerh verildi. 

 Sıra No: 282 Sayfa: 92 Numro: 39 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 28.07.1337 / Miladi 29.04.1919 Rumi 16.04.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi mütemekkimlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden Koyulhisarlı namı diğeri Yazdanoğlu Manuk veledi Hiçkan? 

sulbiyye-i sağiraoğlu Kaçazun'un vakti rüşd ve sidârına kadar malları hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den 

berveci nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûfe ve istikâmet ile mevzûfe ve her vech ile umûr 

vesâyet uhdesinde gelmeye muktedir edüğü zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûrlarından 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’i'l-enverde zâhir ve nemâyan olan mahalle-yi mezkûre 

sakinlerinden ma'rûfetü’z-zat Licezâde leriha? Rahime Hanım ibnete Ahmed sagîr-i merkûm Kaçazun'un vakti 

rüşd ve sidârına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta ol dahi 
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vesâyet-i mezkûreye kabu hizmet-i lazımasınaı kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep 

ketb olundu. Fi’l-yevmi'l samin ve’l-aşrin min Recebü'l-fertli li-sene seba’ ve selâsîn selase mie ve elf 

Şuhudû’l-hal mahalle-yi mezkûre imamı Abdulkadirzâde Mevlüt Efendi ibni İbrahim Efendi Nurşin Mahallesi 

Muhtarı Feyzullahoğlu Durmuş Ağa ibni Hüseyin 

 

 Sıra No: 283 Sayfa: 92 Numro: 40 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 23.06.1337 / Miladi 26.03.1919 Rumi 13.03.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Alişar Kariyesi ahâlîsinden olup Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin 

Mahallesinde mukîm iken bundan akdem vefât eden Veli Haliloğlu müderris Halil Efendi ibni Ahmed bin 

Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre oğulları Mustafa ve Ahmed her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar emvâlini hıfz 

ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer’iyye vasiî mensûbuyle yine Medine-i mezbûre mallatından 

Taş Mahalle ahâlîsinden Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşid tarafından vekâleti amme-i sahihe-yi şer'iyye ile 

vekil-i müsecceli şer'iyye kaydına Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesinde mukîm da‘va 

vekillerinden sahib-i arzuhal kadızâde Surûri Efendi ibni Asım Efendi Medine-i mezbûr mahkemeyi şer’i şerîfi 

mâkûd meclîs-i şer'imizde mezkûr Nurşin Mahallesinde mukîm derûnu arzuhalde isimleri muharrer olup zâtı 

salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahalaltından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Şahinoğlu Tevfik Efendi 

ibni elhac Abdulhalim oğlu ve Biroğul mahalle ahâlîsinden Kircanlıoğlu Şa’bân Ağa ibni Mehmed târifleri ile 

ma'rûf olan Sabire Hatun ibnete Halil muvâcehesinde müteveffâ mûmâ-ileyh Halil Efendi ibni Ahmed bin 

Abdullah’ın verâseti sulbiyye-i kebire oğulları efrâdı askeriyeden gâib ayne’l-beled Mehmed Efendi müvekkilim 

dahi mezbûr Hasan Efendi’nin kıbel-i şer’de mensûb ba-hüccet-i şer’iyye ve vasîleri olduğu sulbiyye-i sagîre 

oğulları ve mezbûre Mustafa ve Ahmed mahzarda iken müteveffâ-yı mûmâ-ileyh zevce-i mutlakası müddei-yi 

aleyh işbu hâzıra-yi mezbûre Sabire Hatun terekeyi müteveffâdan hisse-i ersiye-i mutalebesiyle sağiran-ı 

mezbûrana bi gayri hak ta’rifi müteveffâ-yı mûmâ-ileyh tereke-i gayrı makulesinde salifü’z-zikr Nurşin 

Mahallesinde kain Kemal şehri cehetiyle tecdit ve tavsifen müstefi’ inde’l-ahâlî ve’l-ceyran meşhur ve ma’lûmul 

hudut mâ-hâne iki kıt’a bahçe hissesine mûmâ-ileyh Halil Efendi’nin vefâtından sonra gaspen müdahele ider 

olmağın ve halbuki müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Halil Efendi mezbûr Sabire Hatun hayatında ve Kemali akl ve 

sıhatinde vuku’ vefâtından tahminen bir buçuk sene mukadden bünyanı tadbik ve mevzi’asına ihraç edüp 

mezbûre Sabire Hatun’un müddet-i inkizasından sonra vefât etmekle mezbûr Sabire Hatun verâseyi terk’an sakat 

ve mevcul olarak terki müteveffâdan hissei ersiye talep ve ahz ve yine … bulunmasına mezbûreden sual olunup 

ol vechile gıbbe’l-talak hak verâseti bulunmadığına bi-gayri vuku’bulan takriz ve müdahalesine meane canip 

şer’i şerîfinde hükm ve tembih olunmağın bi’l-vekâle matlûbumdur dedikte lede’s-sual müddei-yi aleyh mezbûre 

Sabire Hatun dahi cevabında vekili mûmâ-ileyh Ali Surûri Efendi’nin bervech-i muharrer talak ve da‘vasını inkâr 

edip müteveffâ-yı mûmâ-ileyh vefâtına kadar zevce-i menkûhesi olduğum cihetle mâ-hane bahçenin mezkûr .. 

bi-hakkı vasîye ve müdahale iylediği beyân ettikte müddei vekil mûmâ-ileyh Surûri Efendi’nin bervech-i 

muharrer Talak da‘vasını mutabık beyyine talep olundukta li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği herbiri 

udûlü ahrarı ricali Müslimînden ve salüfü’z-zikr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Şahinoğlu Tevfik Efendi ibni 

Elhac Abdülhamit ve Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Kırcalinlioğlu Şa’bân Ağa ibni Mehmed namı 

kimesnelerinden herbiri ale’l-infirâd istişhâd olundukta fi'l-hakika ma'rûfe mûmâ-ileyh Halil Efendi hayatta ve 

Kemali akl ve zımnında vefâtından bir buçuk sene mukaddem mezkûr Nurşin Mahallesinde vaki ikâmet 

eylediğinde hanesine zâtı ilm-i şer’ile ma’lûmumuz olan ve zevce-i iş bu hâzırayı mezbûre iş bu zevcem Sabire 

Hatun’u tatlik iyledim dedi ol vechile mezbûr Sabire Hatun mûmâ-ileyh Halil Efendi matluka olup mezbûre 

müddet-i inkızasından sonra mûmâ-ileyh Halil Efendi vefât iyledi ve işbu talak vuku'ndan itibaren mûmâ-ileyh 

vefâtına kadar kendilerinin ış-i ezvac müteişe olduklarına vakıf ve alim değiliz biz bu husûsu bu vech üzere 

şâhidiz şehâdet dahi iderüz deyi herbiri tarafeyn muvâcehesinde müddefikü’l-lafz olmağın ve edâî şehâdeti 

şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûl-ü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Kızılca Mahallesi 

imamı Hacı Osmanzâde Mehmed Halis Efendi ibni Şerîf bin Elhac Mehmed Efendi ve muhtar Hacıoğlu Şevket 

Ağa ibni Süleyman bin Abdullah ve zikr olunan Biroğul Mahallesi imamı hocazâde Abdurrahman Efendi ibni 

Hasan Efendi ve ibni Abdurrahman ve muhtar Sıskaoğlu İbrahim Efendi ibni Abdullah bin Abdurrahim ve 

İhtiyar meclis azasından Kumanlıoğlu Kâsım Efendi ibni Abdurrahman bin Abdullah namı müzekkillerden ol 

ba-varakayı mestûre ser'an ve bade mezkûr Nurşin Mahallesi ahâlîsinden şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni 

Hacı Mehmed bin Ahmed ve yine Medine-i mezbûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Alibaşzâde 

Mehmed Efendi ibni Arif bin Ahmed namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen 

lede’t-tezkiye udûlü makbülü’ş-şehâde olundukta iş’âr ve ihbâr olunmağın sahihayı müddei-yi aleyhi mezbûre 

Sabire Hatun müteveffâ mûma-ileyh Halil Efendi'den bir minvâli meşrûhâ mutlaka olduğu bade’l-hükkâm 

bi-gayri hak verâseti da‘va ile sağiran-ı mezbûranın maruz ve ma-hane bahçei mezkûrlarına bey’ ve müdahale 

etmem ve mezbûre Sabire Hatun’a kıbel-i şer’den tembih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin min cemaziyel-ahir li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 
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 Sıra No: 284 Sayfa: 93 Numro: 41 Konu: Vekalet  

 Hicri 18.08.1337 / Miladi 19.05.1919 Rumi 6.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden zat-i zil-i hüccette 

Muharrerü’l-esâmi-i Müslimîn târifleri ile ma’rufu olan Nalçacıoğlu kerimesi Nurkeman Hatun ibnete Osman 

bin Abdullah Medine-i mezkûre mahkemeyi şer'isinden ma’kud meclis şer-i Şerîfi enverde mahalle-yi mezbûre 

ahâlîsinden küçük Mollaoğlu Abdullah Ağa ibni Mehmed mahzarında tav’en takrîr kelâm ve ifâde-i merâm edip 

babam müteveffâ Osman ile validem müteveffâ Aişe Hatun’dan bi'l-verâse mevrûs olan mahalle-yi mezkûrede 

vaki şarken Turfandaoğlu Aziz hanesi ve bahçesi garben Nalçacıoğlu Kamil Ağa hanesi ve bahçesi şimâlen 

Kovdurzâde Süleyman Ağa sahanhanesi tarîk cenûben mezbûr Kamil Ağa bahçesi ile mahdut sai hane bir kıt’a 

malı mürsel bahçemi mezkûr Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Kuduzzâde Süleyman Ağa'nın bundan akdem 

yedinden ve malından ahz kabz ve kendi umûruma sarfla istihlâk eylediğim ve 400 kuruş bedeli mukabilinde 

hane bahçe-yi mezkûru mezbur Süleyman Ağa'ya ba'en ve sahihen bey’temlik ve teslim eyledikte mezbûr 

Süleyman Ağa dahil bervech-i muharrer iştirâ’ ve kabûl etmekle vaki bey’mezkûrü me’mûr-u mahsûsa 

huzûrunda ve itaa'yı takrîr de ve evrak-ı lazımıya kendi imzası ile be herbirini kabûl ve takdime ve bunların 

mütevakıf olduğu umûrun küllüsine ifayı (külli azlinin fe ente vekil) ma'rûfe vech ile azl ve inkıraz ile vekâlet ve 

bahçeyi şer’iyye ile devâir-i saireyi şer ile hâzır-ı mezbûr vekil naib münâb ve nasb ve tâyin eyledikte ve Nur 

Osmani Ağa dahi vekâleti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği eda-yı taahüt ve iltizâm eyledi 

dedikte gıbbe'l-tasdîk-i şer’iyye ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-samin aşrer min Şa’ban'il-muazzam 

li-sene selâsîn ve selaseyn mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahallesi'nden Dilaoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin Kızılca 

Mahallesi'nden Menzilcizâde İbrahim Efendi ibni Abdulkadir Efendi. 

 

 Sıra No: 285 Sayfa: 94 Numro: 42 Konu: Vekalet  

 Hicri 18.08.1337 / Miladi 19.05.1919 Rumi 6.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Bel oğlu Halil Ağa ibni İbrahim bin 

Halil namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemeyi şer’iyyesinde makûd meclîs-i şer'-i Şerîfe enverde mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden Küçük Mollaoğlu Osman Ağa ibni Mehmed mahzarında tav'en takrîr-i kelâm ifâde-i merâm 

edip zevcem müteveffâ Aişe Hatun ile sülbiye oğulları müteveffâ Şükrü ve Osman'dan bana mevrûs olan 

mahalle-yi mezkûrede vaki şarken Nalçacıoğlu Kemal bahçesinden garben tarîk ve mezbûr Kemal hanesi 

şimâlen yine tarîk cenûben Menzilcizâde İbrahim Efendi bahçesiyle mahdut mahane bir kıt’a mülk müfrez 

bahçemi mezkûr Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Kuduzzâde Süleyman Ağa'nın bundan akdem yedinde ve 

malında ahz ve kabz ve kendi umûruma sarfla istihlâk eylediğim 300 kuruş bedeli mukabilinde ba-haneyi 

bahçeyi mezkûre ve mezbûr Süleyman Ağa'ya bat'an ve sahihen bey’ ve temlik ve teslim eylediğim mezbûr 

Süleyman Ağa dahi bervech-i muharrer iştirâ’ ve kabûl etmekle vakii bey-i mezkûrü me’mûru mahsûsa 

huzûrunda itaa-yı takrîr eden ve evrak-ı lazımaya kendi imzası ve beherini kabûl ve takdime ve bunların 

mütevakıf olduğu umûrun küllisine ifa'ya (külli azlin feente vekil) me’zûn vechile azil ve inkıraz ile vekâlet ve 

devâir-i sahihe-yi şer’i ile iş bu hâzır-ı mezbûr Osman Ağa'ya vekil naib münâb nasb ve tâyin eyledikte mezbûr 

Osman Ağa dahil vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm eyledi 

dedikte gıbbe’l-tasdîk şer’iyye ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-samin aşer min Şa’ban'il-muazzam 

li-sene seba’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Biroğul Mahallesi'nden Zilaoğlu Ahmed Ağa ibni 

Hasan Kızılca Mahallesi'nden Menzilcizâde İbrahim Efendi ibni Abdulkadir Efendi. 

 

 Sıra No: 286 Sayfa: 94 Numro: 43 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 17.08.1337 / Miladi 18.05.1919 Rumi 5.05.1335 

Tahkîk-i inde’l-şer’i beyân huzûr-u atiü'l-beyân mahalinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve menzil ve sahih-i Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesinde vaki’ Öterli müteveffâ Mustafa Ağa veresesi hanesine 

bi’z-zat varılarak akd-i meclis-i şer'i âli olundukda Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve teba’yi devlet-i âliye'nin Ermeni milletinden iken bundan akdem vefât eden Koyulhisar'lı 

namı vekili Yazdanoğlu Manuk veledi hipa ve .. mezkûr sülbiye-i sağire oğlu Kaçar ve kıbel-i şer’den hüccet-i 

şer’iyye dahi huzûru mezkûru Mahallesi sakinlerinden zâtı yine Medine-i mezkûre mahallatından Kavaklar 

Mahallesi ahâlîsinden zâde Hasan Efendi ibni Ali Taş Mahallesi ahâlîsinden Kızıloğlu Hamdi Çavuş ibni İbrahim 

târifleriyle ma'rûf olan incezâde kerimesi Rahime Hanım ibnete Ahmed meclis-i ma'kûdu mezkûrde 

salifü'l-beyân Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik 

Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde mezkûr Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât 

eden teba’yı milleti aliyenin Ermeni Milletinden Koyulhisarlı namı diğeri Yazdanoğlu Hiça veledi Krikor veledi 

Etamek ve verâsetini sulbi-i kebire oğlu Manuka mahzarda bade kıbeli'l-aksama ibni merkûm Manuk dahi vefât 

edip verâsetine vasî olduğum sülbiye-i sağire oğlu mezbûr Kaçar ile sülbiye-i sagîre kızı Haikune mahzarda bade 
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kıbeli'l-aksama mezbûre Haikune dahi vefât edep verâseti li-ebeveyn er karındaşı sagîr-i mezbur kaçar mahzarda 

olup sagîr-i mezbûr kaçardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayıp müteveffâ-yı evvel merkûm 

Hipçekin? hayatında iş bu hâzır-ı merkûm mezbûr Tevfik Efendi’yi zimmetinde cihet-i karzdan elli kuruş alacak 

hakkı olup meblağ-ı mezkûr medyûn-u mezbur Tevfik Efendi kıbel-i ahzden ve’l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı 

mezkûru vasîsi bulunduğum Kaçar'ın mevrusum olduğundan meblağ-ı mezbûr 50 kuruş hâlâ bana eda ve teslim 

ve bu mezbûr Tevfik Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur dedikde lede's-sual mezbûr 

Tevfik Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka müteveffâ evvel-i merkûm hicka? hayatından cihet-i mezkûreden ol 

miktar kuruş deyni olmadığı tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak dahi mezbûre Rahime Hatun bir bervech-i 

muharrer verâset müddeâsını inkâr ettikde müddeiye dahi mezbûre Rahime Hatun'dan bir minvâli meşrûhâ 

verâset müddeâsına mutabık beyine talep olundukda li-eceli şehâde meclisi ma'kûdu mezkûrde ikame eylediği 

balada dahi mezbûranın zatını arifan olan mezkûr Kavaklar mahallisi ahâlîsinden Nazarzâde mûmâ-ileyh Hasan 

Efendi ibni Ali Efendi inzaü'l-beyân Kaşir Mahallesi ahâlîsinden Kızıloğlu mezbûr Hamdi Çavuş ibni İbrahim 

namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd olundukda fi'l-hakîka salifü’z-zikr Bülbül Mahallesi 

mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden Koyulhisarlı 

namı vekil Yazdanoğlu hecak? veledi hipak Krikor veledi Etamek verâseti sulbi-i kebire oğlu Manuk'a mahzarda 

ve bade kıbeli’l-aksama merkûm Manuk dahi vefât edüp verâseti zâtı ilmi şer ile ma’lûmumuz olan iş bu müdde-i 

mezbûre Rahime Hatun dahi müteveffâ? olduğu halde sagîroğlu mezbûr kipazun.? ile ile sülbiye-i sagîre kızı 

Hayikazun hâzırda bade’l-kıbeli’t-takdim ve mezbûre Hayikazun dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er karındaşı 

sagîri mezbûre Kipazuna mahzarda olup Kapazundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı 

ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her biri tarafeyn 

muvacehesinde müttefikü'l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye eylediklerinde şâhidanı mûmâ-ileyh ima mensûb 

oldukları salifü'l-beyân Kavaklar Mahallesi imamı imamzâde Mehmed Efendi ibni Abdullah bin Hacı Osman ve 

Muhtar Kavakcızâde Ali Ağa ibni İbrahim bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasında imamzâde Asım Efendi ibni 

Hacı Ömer bin Hacı Abdullah ve mezkûr Taş Mahallesi imamı sekücüzâde Ahmed Rahmi Efendi ibni Hacı 

Derviş Efendi bin Ahmed ve muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Halil bin Mehmed namı müzekkillerden ol 

ba-varakayı mestûre ser'an bade zikr olunan Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Tatarzâde Nazım Efendi ibni Halil bin 

Ömer Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Bazarbaşoğlu Dursun Ağa ibni Abdullah 

bin Ömer namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitler hâzır oldukları alenen lede't-tezkiye udûlü ve 

makbülü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince verâse-ti mezbûr Kipazun bervech-i muharrer 

verâsetine bade'l-hükkâm salüfü'z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen müdde-i deynin mezkûr 50 kuruş müdde-i 

dahi mezbûre Rahime Hatun'a eda ve teslimi müdde-i aleyh mezbûre Tevfik Efendi ilzâm olundu tescîl ve 

bi’l-iltimâs ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-sabi aşer min Şa’ban'il-muazzam li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 287 Sayfa: 95 Numro: 44 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.08.1337 / Miladi 19.05.1919 Rumi 6.05.1335 

fi'l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ene Kariyesi ahâlîsinden olup Medine-i mezkûre mahallâtından 

Kırkgöz Mahallesi'nden mûkîm iken bundan akdem vefât eden Asiloğlu Ali Osman Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre oğulları Şevki ve Halil'den sagîr-i her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar 

mallarının hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf ve istikâmet ile mevzûfe ve her bir vech ile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir ettiği zil-i 

hüccette muharrerü'l-esâmi Müslimîn huzûrlarından ale't-tarîki'ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile zâhir nemâyân 

olan sağiran-ı mezbûran valideleri mahalle-yi mezkûrede mukîm ma’rifetü’z-zat Fatıma Hatun ibnete Yusuf ve 

sağiran-ı mezbûrat Şevki ve Halil’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına değin umûrlarını kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve tâyin oldukta ol dahi vesâyet-i mezkûru kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve 

iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu.fi'l-yevmi’l-samin ve’l-aşer min Şa’ban'il-muazzam li-sene seba’ 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden İhtiyar Meclis Azasından Reisoğlu Abdulkadir 

Efendi ibni Hacı Hüseyin mahalle-yi mezkûre muhtarı vekili Hacıoğlu Mehmed Efendi ibni Durmuş. 

 

 Sıra No: 288 Sayfa: 95 Numro: 45 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.08.1337 / Miladi 19.05.1919 Rumi 6.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı 

Bekiroğlu Nuri Efendi ibni Mehmed bin Abdullah’ın sulbiyye-i sağire oğlu Nureddin ve sulbiyye-i sagîre kızı 

Lütfiye’nin her birinin vakti rüşd ve sidârlarına değin mallarının hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûfe ve her vech ile umûr-u 

vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir ettiği zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûrunda ale’t-tarîk-i 

şehâde vakii olan inde’l-şer’il-enverde nemâyen olan sağiran-ı mezbûran valideleri mahalle-yi mezkûre 

sakinlerinden mua’refetü'z-zat ve Vahide Hatun ibnete Şakir sağiran-ı mezbûran Nureddin ve Lütfiye’den her 
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birinin vakti rüşd ve sidârlarına değin mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den dahi nasb ve tâyin 

oldukta ol dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği eda-yı taahhüt ve iltizâm 

etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-samin aşer min Şa’ban'il-muazzam li-sene seba’ ve selâsîn 

ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: Mahkeme-yi mezkûre ahâlîsinden aklimoğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed 

Kızılca Mahallesi imamı Halis Ağa ibni Şerîf. 

 

 Sıra No: 289 Sayfa: 95 Numro: 46 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.08.1337 / Miladi 19.05.1919 Rumi 6.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Eflimoğlu Ali Ağa ibni Mehmed Salih'in sulbiyye-i sağire oğlu Ahmed ve sulbiyye-i sagîre kızı Nazire’den her 

birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarının hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin 

lazım mühim olmağın emânet ile ma’ruf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir vech ile umûru vesâyet uhdesinden 

gelmeğe muktedir ettiği zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki 

olan ihbârlar ile inde'ş-şeri'l-enverde zâhir ve nemâyen olan sağiran-ı mezbûranın valideleri mahalle-yi mezkûre 

sakinlerinden mua’refetü'z-zat Güllü Hatun ibnete Çavuşoğlu Ahmed sağiran-ı mezbûran Ahmed ve Nazire’nin 

her birinin vakt-i rüşd ve sidârlarına kadar mallarının hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve 

tâyin oldukta ol dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm 

etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşer min Şa’ban'il-muazzam li-sene seba’ selâsîn 

ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal: Mahalle-i mezkûreden Eflimoğlu Muharrem Ağa ibni Mehmed Kızılca 

Mahallesi imamı Halis Efendi ibni Şerîf. 

 

 Sıra No: 290 Sayfa: 96 Numro: 47 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.08.1337 / Miladi 19.05.1919 Rumi 6.05.1335 

Medeniyeyei Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Tenkiroğlu Hafız Sâbit Efendi ibni Halit bin Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre kızı Zeliha’nın vakti rüşd ve sidârına 

kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tayin lazım ve mühim olmağın emânet 

ile mauf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idiğü zil-i hüccette 

muharerü'l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki'ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’il-enverde zâhir 

ve nemâyân olan sagîr-i mezbûrenin akrabasından ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından karagöz Mahallesi 

ahâlîsinden Kadı oğluMehmed Efendi ibni Durmuş sağire-yi mezbûre Zeliha'nın vakti rüşd ve saidarına kadar 

malını hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta ol dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve 

hizmet-i lazımasına kemâ yen baği eda-yı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi’l-samin aşer min Şa’ban'il-muazzam li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal 

Mahalle-i mezkûreden Peyyazoğlu Arif Ağa ibni Süleyman Müftü Mahallesi imamı Abdülhalim Efendi ibni 

Ahmed Efendi 

 

 Sıra No: 291 Sayfa: 96 Numro: 48 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 19.08.1337 / Miladi 20.05.1919 Rumi 7.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Bellakeris Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Tantanoğlu 

Davut bin İbrahim bin Davud'un sülbiye-i sağire oğlu Ali'nin vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye-i 

umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tayini lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile 

mevzûf ve her vechile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zîl-i hüccette muharrerü'l-esâmî 

Müslimîn huzûru şer'de alet'-tarîki'ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan 

sagîr-i merkûmun akrabasından ve kariye-i mezkûre ahâlîsinden Tantanoğlu İsmail Ağa ibni Davut sağir-i 

mezbûr Ali'nin vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin 

oldukta ol dahi vesâyet-i mezkûreye hizmet-i lazımasına kabûl ettikte kema yenbegi edayı taahhüt ve iltizâm 

etmeyi ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşer min Şa’banü’l-muazzam li-sene seb'a ve selâsîn ve 

selase mie ve elf Şuhudû’l-hal: Kariye-i Mezkureden Feyzullahoğlu Aza Ömer ibni Emin Kariye-i mezkûreden 

Tantanoğlu Aza Hacı Mehmed bin Şa’ban Bellakeris Kariyesi İmamı Tantanoğlu Hüseyin Bayram Efendi ibni 

Şa’ban 

 

 Sıra No: 292 Sayfa: 96 Numro: 49 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 19.08.1336 / Miladi 31.05.1918 Rumi 18.05.1334 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Çeken Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin 

Ermeni Milletin nisvanından şerhi Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahalle ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde 

Rüştü Efendi ibni Şükrü Efendi ve Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Kırıklıoğlu Durmuş Efendi ibni Halil târifiyle 

ma'rûf olan Deriğoğlu kızı Dirihu binti Nişanyan Medine-i mezbûre Mahallesi şer’iyyesinden ma'kûd meclîs-i 
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şer'imizde yine medeniye mezbûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni 

Mustafa muvâcehesinde salifü'l-beyân çeken Mahallesi mütemekkinlerinden teba’yı devleti müşarileyhin 

millet-i merkûmasından iken bundan akdem vefât eden Tiryaoğlu Şan veledi Artin veledi ekama? vereseti 

sülbiye-i kebire kızı olduğum cihetle benimle diğer sülbiye-i kebire kızları Nakuhi ve Nevasiye? mahzarda olup 

bizden gayri varisi mezkûr verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsumuz babam müteveffâ-yı 

merkûm Nişanyan hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi zimmetinde hüccet-i karzdan 90 kuruş alacak 

hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn mezbûr Tevfik Efendi kıbel-i ahzdan ve’l-istinâf vefât etmekle meblağ-ı 

mezkûrun verese-i mezkûresinden mevrûs olunduğundan meblağ-ı mezkûr 90 kuruş benim hisse-i ersiye-i 

şer’iyyem olan 30 kuruş hâlâ bana eda ve teslimi mezbûr Tevfik Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunmak 

bi’l-verâse matlûbumdur dedikde lede's-sual müdde-i aleyhi mezbûr Tevfik Efendi cevabında fi'l-hakîka 

müteveffâ-yı merkûm Nişanyan siyasga? hüccet-i mezkûrede ol mikdar kuruş deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf 

edip ancak Medine-i mezbûre Dirihuya bervech-i muharrer verâseti müddeâsını inkâr ettikde müdde-i mezbûr 

Diruhiye bir minvâli meşrûhâ verâseti müddeâsına mutabık beyyine talep olundukda li-iceli şehâde meclis-i şer’i 

ikame eylediği ifae'l-beyân Orta Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ya’kûbzâde mûmâ-ileyh Reşid Efendi ibni Şükrü 

Efendi mezkûr Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Kırıklıoğlu mezbûr Durmuş Efendi ibni Halil namı kimesnelerden 

her biri ale’l-infirâd istişhâd olundukda fi'l-hakîka mezkûr Çeken mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem vefât eden Deriga Nişanyan veledi Artin veledi Etamek verâsetini ilmi şeri ile ma'lûm olan sülbiye-i 

kebire kızı iş bu müdde-i mezbûre Derihi ile diğer sülbiye-i kebire kızı Nakûhi mahzarda olup bundan gayri 

veraet ve terekesine müstehâk ve âharı olmadığı ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzerine şâhidiz 

şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn muvacehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve şehâdeti şer’iyyeye 

geliri şâhidanı mûmâ-ileyh usûlü mevzi’asına tatbik menub oldukları mezkûr Orta Mahallesi muhtarı Nalçacı 

Muharrem Ağa ibni Mehmed bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Hacı Feyzullahoğlu Kâsım Efendi ibni 

Feyzullah bin Abdurrahman ve salifü’z-zikr Nurseki mahalle imamı Mevlüd Efendi ibni İbrahim Efendi ibni 

Abdulkadir ve muhtar Zihni Efendioğlu Asım Ağa ibni Şakir bin tebrikzar vekilden ol ba varakayı mestûre ser'an 

ve bade mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi ibni Ömer ve 

mezkûr Orta Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu Süleyman bin Şerîf bin Osman namı kimesnelerden tarafeyn ve 

şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede't-tezkiye udûlu ve ladet şehâde oldukları inkâr ve ihbâr olunmağın 

mûcibince verese-i mezbûranın bu vech-i muharrer verâsetlerini bade'l-hükkâm ve salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâf 

lazım gelen meblağı müddeâya mezkûr 90 kuruşun müdde-i mezbûr bervech-i hisse-i ersiye-i şer'iyye olan 

mezkûr otuz kuruş müdde-i mezbûre Dirihiye hâlâ ve eda ve teslim müdde-i aleyhi mezbûre Tevfik Efendi’ye 

ilzâm olunduğu bi't-tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşer min Şa’ban'il-muazzam li-sene seb'a 

ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 293 Sayfa: 97 Numro: 50 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 27.08.1337 / Miladi 28.05.1919 Rumi 15.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Buzgeci Kariyesi ahâlîsinden Abdullah oğlu Kamil Ağa ibni Abdullah 

Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'i şerîfimizde Medine-i mezbûre mahallâtından Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden imam Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde fi'l-asıl mezkûr Buzgeci 

Kariyesi ahâlîsinden olup Medine-i mezkûreye tâbî Suşehri Kazası merkezinde olan nefsi Endiryas kazasında 

temkin mukîm iken bundan akdem vefât eden Abdioğlu Emin Ağa verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Emine 

binti Abdullah’ın mezbûre Emine’den mütevellid sülbiye-i sağire oğlu Hüseyin ve zevce-i mutlakası Kiraz binti 

Mustafa’dan mütevvelid sülbiye-i sagîre kızı Fatıma’ya mahzarda bade kıbelü’l-aksama binti mezbûre Fatıma 

dahi vefât idüp verâseti validesi mezbûre Kiraz ile li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Hüseyin mahzarda ve 

kıbel'il-aksam ibni merkûm Hüseyin dahi vefât idüp verese-i valideleri mezbûre Emine ile asubet nesne 

hüccet-inden bade müteveffâ Sâlise mezbûr babası mezbur Hüseyin’in babası müteveffâ-yı evel mezbur Emin 

Ağa’nın babası müteveffâ Hasan’ın li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Abdullah’ın sülibye-i kebire oğlu olduğum 

cihetle bana mahzarda olup bizden gayri ile verâseti ve terekesine müstehâk ahârı olmadığı müteveffâ evvel 

mezbûr Emin Ağa'nın hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi zimmetinde hüccet-i karzdan 216 kuruş 

alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûr müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi kıbeli ahzdan ve’l-istifâ vefât etmekle 

meblağ-ı mezkûr benimle verese-i saireyi mezkûresine mevrûs olduğumdan meblağ-ı mezkûr 216 kuruşdan 

benim hisse-i ersiye-i şer’iyyemde isâbet eden 112 kuruşu hâlâ bana eda ve teslime mezbûr Tevfik Efendi’ye 

kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bil’-verâse matlûbumdur dedikde lede's-sual mezbûr Tevfik Efendi cevabında 

fi'l-hakîka müteveffâ-yı evvel mezbûr Emin Ağa hayatında cihet-i mezkûreden ol mikdar kuruş deyni olduğu 

tav’en ikrâr ve i’tirâf edip ancak müddei-yi mezbûr Kamil Ağa'nın bervech-i muharrer verâsetine müddeâsını 

inkâr ettikde müddei-yi mezkûr Kamil Ağa'nın minvâli meşrûh verâsetine müddeâsına mutabık beyine talep 

olundukda li-eceli’ş-şehâde mahkemeyi şer'iyye ikame eylediği her bir salifü'l-beyân Buzgece Kariyesi 

ahâlîsinden Abdullahoğlu Mahmûd Ağa ibni Mehmed Dervişoğlu Yusuf Ağa ibni Derviş namı kimesnelerden 
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istişhâd olduklarında fi'l-asıl kariye-i mezkûre ahâlîsinden olup salifü’z-zikr Suşehri kazasının merkezi olan nefsi 

Endiriyas kazasında mütemekkin ve mukîm iken bundan akdem vefât eden Abdioğlu Emin Ağa'nın verâseti 

zevce-i menkuhe-i metrûkesi Emine binti Abdullah ile mezbûre Emine’den mütevellid sülbiye-i sağire oğlu 

Hüseyin ve zevce-i mutlakası kerime binti Mustafa’dan mütevellid sülbiye-i sagîre kızı Fatıma mahzarda deyu 

kıylül ikame binti mezbûre Fatıma dahi vefât edüp veresesi validesi mezbûre Kiraz ile li-ebeveyn er karındaşı 

merbur Hasan mahzarında bade’l-kıbelil asa ibni merkûm Hüseyinden vefât eden verâseti valideyi mezbûre Emin 

ile asubet nesne cihetinden yani müteveffâ-yı sâlisin merkûm Hüseyin’in babası müteveffâ-yı evvel merkûm 

Emin Ağa'nın babası müteveffâ-yı Hasan’ın li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Abdullah’ın sulbi-i kebire oğlu iş 

bu müddei-yi mezbûr Kamil Ağa’ya mahzarda olup bunlardan gayri verâseti ve terekesine müstehâk ahârı 

olmadığı ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve şehâdet-i şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûl-u 

mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Buzgece Kariyesi muhtarı Köseoğlu müşir Ağa ibni Mustafa ibni 

Abdullah ve ihtiyar meclis azasından alicanoğlu İsmail Ağa ibni Osman bin Abdurrahman namı müzekkillerden 

ol ba varaka-yı mestûre ser'an bade mezkûr buzgece Kariyesi imamı Henuloğlu Molla Hamdi bin Edhem bin 

Ahmed ve yine Medine-i mezbûreye muzâfe kemah Kariyesi ahâlîsinden karacaoğlu İbrahim Ağa ibni Salih bin 

Halil namı kimesnelerden mütarafan ve şâhidanlardan hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü 

makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olmağın mûcibince ve şer'i mezbûrunun bervech-i muharrer 

verâsetlerine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfı lazım gelen meblağı müddei’-yi mezkûr 212 kuruşdan 

müddei-yi mezbûr Kamil Ağa hisse-i ersiye-i şer’iyyesi olan mezkûr 112 kuruşu müddei-yi merkûm Kamil 

Ağa'ya hâlâ eda ve teslimine müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi’ye ilzâm olundukda tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sabi aşrin min Şa’bânı’l-muazzam li-sene seb'a selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 294 Sayfa: 98 Numro: 51 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 20.08.1337 / Miladi 21.05.1919 Rumi 8.05.1335 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyân ın Halide istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve fasl ve sahihi içün 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesinde vaki Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi’nin 

odasında bi’z-zat varılarak akdi meclîs-i şer'i Ali olundukda Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa meclisi ma'kûdu mezkûrde yine Medine-i mezbûre 

mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden zati mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Kerim Efendizâde 

Servet Efendi ibni Arif ve kezâlik Medine-i mezbûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Şükrüoğlu 

Hüseyin Ağa ibni Osman târifleriyle ma'rûf olan Zeynep Hanım ibnete Hüseyin Efendi muvâcehesinden 

salifü'l-beyân Lice Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bi-hesâbi’l rûmî 330 

senesi kanunu sânisinin onüçüncü günü Erzurum vilayetine tâbî Narman kazasında tifo hastalığından vefât iden 

iş bu hâzır-ı mezbûru Zeynep Hanım zevci dadaroğlu Ethem Efendi ibni Halil Efendi’nin hayatında cihet-i 

karzından kırk kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûr müteveffâ-yı mezbûr Ethem Efendi bana eda etmek için 

vech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-yı mezbûrun terekesine zevce-i mezbûre Zeynep Hanım bi’l-verâse 

vaziyet eder olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr kırk kuruş ve vaziyet olduğu zevce-i müteveffâ-yı mezbûr 

Ethem Efendi’nin terekesinde olmak üzere hâlâ bana eda ve teslimi mezbûre Zeynep Hanım’a kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikde lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûre Zeynep Hanım bu Hanımdan 

cevaben fi'l-hakîka müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi’ye zevc-i mezbûr Ethem Efendi’nin hüccet-i mezkûreden ol 

mikdar kuruş deyni olduğu tav’en ikrâr ve i’tirâf idüğü ancak zevc-i mezbûr Ethem Efendi’nin vefât eylediğini 

inkâr ettik de müddei-yi aleyh mezbûre Zeynep Hanım zevc-i mezbûre Ethem Efendi’ye bir minvâli meşrûhâ 

vefât eylediğini mutabık müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi’ye beyyine talep olundukda li-eceli’ş-şehâde meclisi 

ma'kûdu mezkûre ikame eylediği balada müddei-yi aleyhi mezbûre Zeynep Hatun zimmetini mütearif eden 

Kerim Efendizâde mûmâ-ileyh Şerîf Efendi ibni Arif ve Şakiroğlu merkûm Hüseyin Ağa ibni Osman’dan her biri 

ale’l-infirâdı istişhâd oldukda fi'l-hakika salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi'nden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı 

silaha alınan zat-i ilmi şer’ ile ma’lûmumuz olan iş bu mezbûre Zeynep Hanım’a zevci Dadaroğlu Ethem Efendi 

ibni Halil Ağa bi-hesâbi’l rûmî 330 senesi Kanun-u Sâni’sinin onuncu günü Erzurum vilayetine tâbî Narman 

kazasında tifo hastalığından vefât iden biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde mekâbir-i Müslimîne defn olundu 

biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü’l-lafz 

olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettikde şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzuasına tatbikan mensûb oldukları anifül 

zikr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Abdülhalim Efendi ibni Ahmed bin Hacı Ali ve mahalle-i mezkûre ahâlîsinden 

Kerim Efendizâde Kâsım Efendi ibni Sâdık Efendi ibni Kerim mezkûr Nurşin Mahallesi imamı Abdülkadir 

müzâde Mevlüd Efendi ibni İbrahim bin Mahmûd ve muhtaroğlu Asım Ağa ibni Şakir bin Bergüzar namı 

müzekkillerden ol ba varaka-yi mezkûre ser'an badehu mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sabri mahdûd 

Kâsım Efendi ibni Salih Efendi ibni Ömer ve zikr olunan Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Ezbiderlioğlu Abdullah 

Ağa ibni Abdülkadir bin Abdullah namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen 
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lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince mezbûr Ethem Efendi 

bervech-i muharrer vefât eylediğine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı 

müddei-yi mezkûr 40 kuruşa mutabık ve mezbûr Ethem Efendi’nin terekesinden olmak üzere müddei-yi mezbûr 

Tevfik Efendi’ye hâlâ eda ve teslimiyle müddei-yi aleyh ve mezbûr Zeynep Hanım ilzâm olunduğu bi't-tescîl ve 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-aşrin min Şa’bâni muazzam li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 295 Sayfa: 99 Numro: 52 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 26.08.1337 / Miladi 27.05.1919 Rumi 14.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin 

Ermeni Milleti nisvanından Şenhasi Medine-i mezkûre mahallâtından Eski Rum Mahallesi mütemekkinlerinden 

ve sagîri teba’yı devleti muşarıileyhi Rum milletinden Çömlekçioğlu Simon veledi Yorika ve esberoğlu sava 

veledi anastasi târifiyle ma'rûf olan İskanuşi binti Sehaka Medine-i mezbûre mahkemesinden şer’i şerîfimizde 

yine Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa 

muvâcehesinde lafzul beyân Orta Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden devlet-i muşar 

ileyh in Ermeni Milletinden Serabuyunoğlu aleksi? veledi Karabetek veresesi li-ebeveyn er karındaşı babam 

mezbûr Sahaka mahzarda ve bade kıbeli’l-aksama merkûm Sahak dahi vefât edüp verâsetini sülbiye-i kebire kızı 

olduğum cihetle ancak bana mahzarda olup benden gayri verâset ve terekesine terekesine müstehâk ahârı 

olmayup mevrûsum Şevfaz evveli merkûm aleksi? hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi zimmetinde 

cihet-i karzdan 50 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbel-i ahzdan ve’l-istifâ 

vefât etmekle meblağ-ı mezkûr 50 kuruşu ancak bana mevrûs olduğumdan meblağ-ı mezkûr 50 kuruşu hâlâ bana 

eda ve teslim mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın bi’l-verâse matlûbumdur dedikde 

lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka müteveffâ-yi evvel merkûm 

Aleksinin hayatında cihet-i mezkûreden ol mikdar kuruş deyni olduğunu tav’en ikrâr ve i’tirâf edüp ancak 

müddei-yi mezbûre Eskanuşin bervech-i muharrer verâset müddeâsını inkâr ittikde müddei-yi aleyh Eskanuşiden 

bir minvâli meşrûhâ verâseti müddeâsına mutabık beyine talep olundukda li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i de 

ikâmet eylediği balada müddei-yi mezbûre Eskanuşi Şenhasa arifan olan Çömlekcioğlu mezbûr Simon veledi 

Yorika ve Esberoğlu merkûm Sava veledi Anastasi mezburu ale’l-infirâd istişhâd oldukları fi’l-hakkika mezkûr 

Orta Mahallesi mütemekkinlerinden bundan akdem vefât eden teba’yı devleti müşari ileyh Ermeni Milletinden 

Serabiyunoğlu Alek veledi Karabetek verâsetine li-ebeveyn er karındaşı Sahak’a mahzarda bade kıbel'il-aksama 

merkûm Sahak dahi vefât edüp verâseti teşhis? İlmi şer’ ile ma’lûmumuz olan sülbiye-i kebire kızı eşbikut? 

Mezbure İskanuşe mahzarda olup bundan gayri verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı ma’lûmumuz 

değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri tarafeyni muvâcehesinde 

müddefiku’l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinde şâhidanı merkûman usûl-ü mevzi’asına tatbikan 

mensûb oldukları mezkûr Eski Rum Mahallesi muhtarı yani veledi kosta veledi Yasef ve mahalle-i mezkûre 

mütemekkinlerinden ve Rum milletinden Hersanidioğlu Garsanidi veledi Simon veledi Hirasandi ve Podikaoğlu 

diremid veledi Yorika veledi Yor namı müzekkirlerden ol ba varaka-i mezkûre ser'an ve ba'del mezkûr Eski Rum 

Mahallesi mütemekkinlerinden ve her biri Rum milletinden Esbiraoğlu Bandipli veledi İspir veledi derispa ve 

gürgenoğlu İsmail Küskünoğlu Mihail veledi Todor veledi goram namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin 

hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince 

mezbûre Eskanuşik bervech-i muharrer verâsetine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâf lazım gelen 

meblağı müddeâsını mezkûre 50 kuruş müddei-yi mezbûre İskanuşi hâlâ eda ve tesliminden müddei-yi aleyh 

mezbûr Tevfik Efendi’ye imza olunmağı tescîl ve bli iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sâdîs ve’l-aşril min Şa’bânı 

muazzam li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 296 Sayfa: 99 Numro: 53 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 28.08.1337 / Miladi 29.05.1919 Rumi 16.05.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’-i Devlet-i Âliye’nin 

Ermeni Milleti nisvanından şehzi Kariyesi mezkûre ahâlîsinden Musa Efendioğlu Şerîf Efendi ibni Hasan ve 

Evşatoğlu Rıza ibni Süleyman târifleriyle ma'rûf olan ikincioğlu kızı .. binti nakzus? Medine-i mezbûre 

mahkeme-i şer’iyyemizde ma'kûd meclîs-i şer'imizde yine Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde lafzü’l-beyân Tamzara Kariyesi 

mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’yi Devlet-i âliyenin müşarı-ileyh merkûmasından 

ikincioğlu Nakfus veledi Artin’in verâseti sülbiye-i kebire kızı olduğum cihetle benimle diğer sülbiye-i kebire 

kızı Eyvalüse mahzarda olup benimle gayri verâset terekesine müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsumuz babam 

müteveffâ-yı merkûm nekufusun hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi cihet-i karzdan 100 kuruş alacak 

hakkı olup meblağ-ı mezkûru mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbel-i ahzden ve’l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûr 

benimle mezbûre Eyvalüse mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr 100 kuruşun benim hisse-i ersiye-i şer’iyyem 
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olan 50 kuruşu hâlâ bana eda ve teslim müddei-yi aleyhi mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak 

bi’l-verâse matlûbumdur dedikde lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka 

müteveffâ-yı merkûm nikfusa hayatında ciheti mezkûrden ol mikdar kuruş deyni olduğu tav'en ikrâr ve i’tirâf 

edüp ancak müddei-yi mezbûre Zartar bervech-i muharrer ve verâset müddeâsını inkâr ettikde müddei-yi aleyh 

mezbûr Zartar’dan bir minvâli meşrûhâ verâset müddeâsına mutabık beyyine talep olundukda li-eceli’ş-şehâde 

meclîs-i şer'de ikame eylediği mezkûr Tamzara Kariyesi ahâlîsinden olup balada müddei-yi mezbûrenin şahsi 

târif eden Musa Efendioğlu mezbûr Şerîf Efendi ibni Hasan ve Avşaroğlu mezbûr Rıza Ağa ibni Süleyman namı 

kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd oldukda fi'l-hakîka mezkûr Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden 

iken bundan akdem vefât eden teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden ikincioğlu Nikgus veledi Artin’in 

verâseti şahsi ilmi şer ile ma’lûmumuz olan sülbiye-i kebire kızı iş bu müddei-yi mezbûre Zartar ile diğer 

sülbiye-i kebire kızı Eyvalusa mahzarda olup bunlardan gayri verâset ve terekesine müstehâk ahârı olduğu 

ma’lûmumuz değildir. Bu husûsta bu vech üzerine şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyu her biri tarafeyni 

muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve şehâdeti şer'iyye ettikde şâhidan-ı mezbûranın usûlü mevzuasına 

tatbik ve mensûb oldukları salifü’z-zikr Tamzara Kariyesi muhtarı Şişmanoğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa bin 

Osman ve ihtiyar meclis azasından Küçükzâde ibni Hüseyin bin Süleyman ve Bülükoğlu Arif Ağa ibni Hasan bin 

Abdullah namı müzekkillerden ol ba varaka-yı mestûre ser'an ve bade kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından 

Taş Mahallesi ahâlîsinden Sekücüoğlu Rahmi Efendi Hacı Derviş Efendi ibni Hacı Ahmed ve Kızıloğlu Ali 

Hamdi ve Çavuş ibni İbrahim bin Mehmed namı kimesnelerden tarafeyn ve müşâhidlerin hâzır oldukları halde 

alenen lede’t-tezkiye udûlu makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince verese-i mezbûranın 

bervech-i muharrer verasetlerine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr .. lazım gelen meblağı müddei’-yi mezkûr 100 

kuruşdan müddei-yi mezbûre Zartar’ın hisse-i ersiye-i şer'iyyesi olan 50 kuruşu müddei-yi mezbûre Zartar’a da 

hâlâ eda ve teslimiyle müddei’-yi aleyhi mezbûr Tevfik Efendi ilzâm olunduğu bi't-tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu fi'l-yevmi'l-samin aşrin min Şa’bân'il-muazzam li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 297 Sayfa: 100 Numro: 54 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 28.08.1337 / Miladi 29.05.1919 Rumi 16.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı 

silaha alınarak ifayı hizmet etmekte iken bundan akdem vefât eden Kurtoğlu Pufkaoğlu Puskanın verâseti 

zevcehi menkûhe-i metrûkesi memnune Hatun ibnete Ahmed ile sulbiyye-i sağire oğlu Ali ye mahzarda ve 

bade’l-kıbeli’l-aksama ibni mezbûre Ali’ye dahi vefât edip verâset i validesi mezbûre Memnune Hatun 

mahzarında olup bundan başka verâset ve terekesine müstehap âharı olmayıp serhan ve alenen tezkiyeleri icra 

kılınan zabıt ceridelerinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile şer an sâbit olmağın mûcibince mezbûr 

emnune Hatun’un bervech-i muharrer verâsetine hükm olundugu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi’l-samin 

ve’l-aşrin min Şa’bân'il-muazzam li-sene seba’ selâsîn ve selase mie ve elf 
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 Sıra No: 298 Sayfa: 100 Numro: 55 Konu: Vekalet  

 Hicri 01.09.1337 / Miladi 31.05.1919 Rumi 18.05.1335 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binâ’en husûs-u atîü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîri üçün savb-ı şer’i 

enverde me’zunen irsâl kılınan mahkeme-i şer’iyye Başkâtibi Ömer Lütfü Efendi Medine-i Karahisâr Şarkîyye 

muzâfe Tamzara Kariyesi’nde vaki’ Hacı Muhammedzâde muteveffa Şakir Ağa veresesinin ikâmet eylediği 

menzile varub zil-i hüccetde muharrerü’l-esâmi-yi Müslimîn hâzır oldukları halde meclis şer-i’ âli etdikde yine 

Medine-i mezbûra mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinelerinden zati Müslimün mezbûrun ta’rifleriyle ma’rufe 

olan Hacı Muhammedzâde kerimesi Zeynep Hanım İbnete Hüseyin Efendi İbn-i Hacı Şakir Ağa meclis 

ma’kud-u mezkûrda tav’en takrîr-i kelâm ve ifade-i meram idüp mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden zevcim 

Dadaroğlu Edhem Efendi İbn-i Halil Efendi’nin vefât eylediği mahkeme-i şer’iyyede bi’t-tevahim isbât edilmiş 

idi. Bu babda zevcim müteveffâ-i mezbûr Edhem Efendi’nin vefât eylemediğini ve elyevm berhayat olduğu 

babası mezbûr Halil Efendi tarafından da‘va olunmağla husûsi mezkûr ile benim gerek Medine-i mezbûrede ve 

gerek mahal-i sairede zümem-i nasda ve devair-i resmiyede olan cihet-i erb ve ciheti saire-i şer’iyye ve 

kanuniyyede müteallik a’yan ve gayr-i a’yan kaffe-i hukûkumu vaziyed olanlardan aidiyetine göre mehâkim-i 

şer’iyye de ve mehâkimi nizâmiyenin hukûk ve ticâret ve sulh ve ceza kısımlarında ve de‘vair-i sairede taleb 

da'va ve ahz ve kabz ve bana teslime ve her kim tarafından her ne husûsa dair olursa olsun aleyhime da'va 

vuku’unda yine aidiyyetine göre ahkamı şer’iyye ve nizâmiyenin aksam-ı mezkûresinde ve devâir-i sairede 

husûmet ve redd cevaba ve iş bu iki cihet hakkında da lede’l-liktizâ i’tirâzı ve i’ade-i muhakeme ve istinâf ve 

temyîz ve taleb-i tahlîf ve ikame-i şuhûda ve vaz’ı hacz ve fekne ve evrak-ı lazımaya ve kendi imzalarıyla kabûl 

ve takdîme ve lehime istihsâl olunmuş ve olunacak i’lamat-ı ahkamının icrasını taleb ve tedkik-i hat ve hatime ve 

keşf-i talebu icrasına ve bunların mütevakkıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl her bir umûrumun tesviyesine bu 

babda diledikleri kimesneyi bervech-i muharrer tevkîl ve azle me’zun olmak üzre tarafımdan salifü’z-zikr Kızılca 

Mahallesi ahâlîsinden ve da‘va vekillerinden Kadızâde Ali Surûri Efendi İbn-i Asım Efendi ve Yakudoğlu 

Mustafa Efendi İbn-i İbrahim Efendi namı kimesnelerden her birinin uhdeyei müfredanı ifaye vekâletleri caiz 

olmak üzere gıyaplarınde kabûllerini mevkûfe vekâleti amme-i sahihayı şer'iyye ile vekil naib, münâb, nasb ve 

tâyin eyledim dedikte katibi mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrir ve maen meb’us ve emânei şer'iyye meclîs-i 

şer'e gelip alel vuku inha ve takrîr olunmağın ma-vâki bi’l-taleb ketb olundu. fi'l-yevmi'l-gurre min şehri 

ramazaül mübârek min sebba selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: Kariye-i mezkûreden Mollaoğlu 

Abdulbaki Ağa ibni Mehmed Tamzara Kariyesi’nden Hacı Mehmedzâde Rüştü Efendi ibni Muharrem Efendi 

 

 Sıra No: 299 Sayfa: 100 Numro: 56 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 07.09.1337 / Miladi 06.06.1919 Rumi 24.05.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ene Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Veli Hüseyinoğlu 

Hasan bin Mehmed Ağa ibni Hasan’ın sulbiye-i sagîre kızları Türkan ve pamuk ve Kezban ve Selime ve 

Emine’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviyeye umûrlarını yine kıbel-i şer’den 

bir vasî nasb ve tayini lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru 

vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir eyledüğü zıl-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i muslimin huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârların inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sağiratı mezbûratın men 

kıbeli'l-ese cedlerini mezbûr Mehmed Ağa sağiratı mezbûrat Türkan ve pamuk ve Kezban ve Selime ve Emine ve 

Zekiye'den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye umûrlarını yine kıbel-i şer’den vasî 

nasb ve tâyin olundukta ol dahi vasîyeti mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahüt ve 

ilzâm itmeğle ma-vâki bi't-talep ketblondu. fi'l-yevmi'l-sani min şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene seb'a ve 

selâsîn ve selase mie ve elf. şuhûdül hal kariye-i mezkûreden Habipoğlu Ağa ibni habip. Ene Kariyesi muhtarı 

Kepekçioğlu Ömer Ağa ibni Hüseyin.  

 

 Sıra No: 300 Sayfa: 100 Numro: 57 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 11.09.1337 / Miladi 10.06.1919 Rumi 28.05.1335 

 Fi’l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ene Kariyesi ahâlîsinden olup Medine-i mezkûre mahallâtından 

Kırkgöz Mahallesinde mukîm iken bundan akdem vefât eden Abbasoğlu Ali Osman Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah'ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma Gülsüm Hatun ibnete Yusuf ile sülbiye-i sagîre oğulları 

Şevki ve Halil mahzarda olduğu inde'ş-şeri'l-enverde zâhir ve nemâyân olduktan sonra sağiran-ı mezbûran kıbel-i 

şer’den ba hüccett-i vasîyi mensûbeleri valideleri ve zati Zilhüccete muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn târifleriyle 

ma'rûf olan zevce-i mezbûre Fatıma Gülsüm Hatun meclîs-i şer’i şerîf-i enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ifâde-i 

merâm idüp zevci müteveffâ-yı mezbûr Ali Osman Ağa'nın hayatında yedinde mal ve mülkü olup bade benimle 

vasî mensûbiyeleri olduğum ve oğulları sağiran-ı mezbûran Şevki ve Halil mevrûs ve müntakil olan mezkûr 

Kırgöz Mahallesi'nden vaki şarken Velioğlu Süleyman hane ve bahçesi ve tarlası garben tarîk-i â’m şimâlen kara 

Alioğlu İbrahim bahçesi cenûben yine tarîk ile mahdut ma meştemilat bir bab mülkhane ile eşçarı mesmûre ve 
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gayri mesmûreye havi bir kıt’a mülk bahçe ve bir bab salıncan bir kıt’a sebzelik tarlası her biri müşerref harap 

olup hasıl harcıne vefa itmediği gibi icrayı tamiri içün sağiran-ı mezubranın iktidarı malları olmadığından 

sağiran-ı mezbûratın mezkûr hane ve bahçe sahan hanede olan resm? itibarı ile 14 ve zikr olunan tarlada bulunan 

sekiz sihâm itibarı ile altı sihâm hisse-i şaiyalarını mahalli mezkûre ahâlîsinden Kıraçoğlu Feyzullah Ağa ibni 

Hasan’ın yedinde mal ve mülkü olup elyevm me’mûr olan mülkü mahalli mezkûrde vaki bir tarafından 

küçükoğlu mesmûre bahçesi bir tarafında kıraçoğlu ve vasîl bahçesi bir tarafından tarîk-i âmı ile mahdut ma 

müştemilât bir bab mülk hane ile eşcârı müsmire ve gayri müsmireye havi bir kıt’a mülk bahçe 16 sihâm itibarı 

ile 14 sihâm hisseyi şayiası ile mübadele itmek sağiran-ı mezbûran haklarında her vechile evla ve enfa 

olduğundan ebyanı mübadele hakkındaki lazım gelen muâmelenin icrası için kıbel-i şer’den bana izin verilmek 

bi’l-vesâye matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hali vasîyi mezbûre Fatıma Gülsüm Hatun bast eylediği minvâl 

üzere olduğu ve salifü’z-zikr ma hane bir kıt’a mülk bahçe ve bir sahanhane bir kıt’a tarladan herbiri müşerref 

harap olup hasıl hercine vefa itmediği gibi icrayı tamiri için sarfiyat mezbûranı Şevki ve Halil’in iktidarı 

maliyeleri olmadığı ve sagîr-ianı mezbûratın mezkûr hane ve bahçe ve sahanhanede olan 16 sihâm itibarı ile 14 

ve mezkûr sebzelik tarladan olan sekiz sihâm itibarı ile 6 sihâm hissei şayiaları Kıraçoğlu mezbûr Feyzullah 

Efendi’nin yedinde olup elyevm me’mûr bulunan salifü'l-beyân ma hane bir kıt’a mülk bahçesinin 16 sehmi 

ihbârı ile 14 sihâm hissei şayiaları ile mübadele etmek sağiran-ı mezbûranın haklarında her vechile enfa ve evla 

olduğu zili hüccettte muharrerü'l-esâmiyi müslümünin huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârları ile 

inde’l-şer’ül enverde zâhir ve nemâyân olmağın mucubince sağiran-ı mezbûranın babaları müteveffâ-yı mezbûr 

Ali Osman Ağa'dan mevrûs ve müntakil olan mezkûr ma hane bir kıt’a mülk bahçe ve sahanhane ve bir kıt’a 

sebzelik tarlada olan hissei mezkûrelerini Kıraçoğlu merkûm Feyzullah Ağa'nın yedinde mal olup el yevm 

me’mûr olan marül beyân ma hane bir kıt’a mülk bahçenin 16 sihâm itibarı ile 14 sihâm hissei şayiasıyla 

mübadele etmek ve Bey ile şer’ve muâmelesine me’mûru mahsûs huzûrunda ifa eylemek üzere vasî-i mezbûre 

Fatıma Gülsüm Hatun’a kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Fi'l yevmi’l-hadi aşer min 

şehri Ramazanü’l-mübârek li-sene seb'a ve selâsîn selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: Mahalle-i mezkûreden Kadı 

oğlu Mehmed Efendi ibni Durmuş Kırkgöz Mahallesi muhtarı Kıraçoğlu Ahmed Çavuş ibni Vasîl 

 

 Sıra No: 301 Sayfa: 101 Numro: 58 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 16.09.1337 / Miladi 15.06.1919 Rumi 2.06.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ene Kariyesi ahâlîsinden Veli Hüseyinoğlu Zihni Ağa ibni Hasan 

Medine-i mezkûre mahkemeyi şer’iyyesiden ma'kûd meclîs-i şer’i şerîfimizde medeniye mezbûre mahallâtından 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa muvâcehesinden mezkûr Ene Kariyesi 

ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Veli Hüseyinoğlu Hasan Ağa ibni Mehmed Ağa bin Hasan’ın verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkeleri Mercan Hatun ibnete Mehmed ve Fatıma ibnete Süleyman ile babası mezbûr 

Mahmûd Ağa ve validesi emi Hatun ibnete Abdullah ve zevce-i mezbûre mercan Hatun'dan mütevellid sulbiyei 

kebire oğlu olduğum cihetle benimle sülbiye-i kebire kızım Aişe ve zevce-i mezbûre Fatıma Hatun'dan 

mütevellideler sulbiye-i sagîre kızları Türkmen ve pamuk ve Gülbeyaz ve Selime Emine’ye mahzarda olup 

bizden gayri verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayup mezbûr babamız mütefefayı mezbûr Hasan Ağa'nın 

hayatında işbu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi zimmetinde cihet-i karzdan yüz doksan iki kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezkûru mezbûr Tevfik Efendi yedine kıbel-i ahzdan ve’l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûr 

benimle vereseyi saire-i mezkûresine mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr 192 kuruş benim hisse-i ersiye-i 

şer'iyyem olan 26 kuruş hâlâ bana eda ve teslimi mezbûr Tevfik Efendi kıbel şerden tenbîh olunmak bi’l verese 

matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-yi i aleyh-i mezbur Tevfik Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka 

müteveffâ-yı mezbûr Hasan Ağa'ya hayatından cihet-i mezkûreden ol miktar kuruş deynim olduğu halde i’tirâf 

edip ancak müddei-yi mezbûr Zihni Ağa'nın bervech-i muharrer verâset müddeâsını inkâr ettikte müddei-yi aleyh 

Zihni Ağa dahi bi’l-minvâli meşrûhâ verâset müdddeasina mutabık beyyine talep olundukta li-eceli’ş-şehâde 

meclîs-i şer'de ikame eylediği her bir mezkûr ana Kariyesi ahâlîsinden Veli Hüseyinoğlu Süleyman Ağa ibni 

Hasan ve Molla Habiboğlu Mahmûdoğlu Habib namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd istişhâd oldukta 

fi'l-hakika mezkûr ana ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Veli Hüseyinoğlu Hasan Ağa ibni Mehmed 

Ağa ibni Hasan’ın verâseti zevce-i menkûhesi metrûkeleri Mercan Hatun ibnete Mehmed ve Fatıma Hatun ibnete 

Süleyman ile babası mezbûr Mehmed Ağa ve emi Hatun ibnete Abdullah zevce-i mezbûre Mercan Hatun'dan 

mütevellid sulbi-i kebire oğlu işbu müddei-yi mezbûr Zihni ve sülbiye-i kebire kızı Aişe ve zevce-i mezbûre 

zevce-i mezbûre Fatıma Hatun'dan mütevellideler sulbiye-i sagîre kızları Türkmen ve Pamuk ve Kezban ve 

Selime ve Emine’ye mahzarda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu 

ma’lûmumuz değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müddefikü'l-lafz olmağın eda ve şehâdeti şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûranın usûlü 

mevzi’asına tatbikan mensup oldukları salifü’z-zikr Ene Kariyesi muhtarı Kepekçioğlu Ömer Ağa ibni Hüseyin 

bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Molla Habiboğlu Yusuf Ağa ibni Habib bin Hüseyin namı 
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müzekkillerden ol ba varakayı mestûre ve ser'an ve bade yine Medine-i mezbûreye muzâfe Molla Kedis Kariyesi 

ahâlîsinden tantinoğlu Halil Efendi ibni Ali bin Musa ve himmetoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Mustafa bin Ali namı 

kimesnelerden tarafeyn ve şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede't-tezkiye udûl-u makbulü’ş-şehâde 

oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince verese-i mezbûrun bervech-i muharrrer verâsetlerine 

bade'l-hükkâm mebalağı müddei-yi mezkûr 192 kuruşun müdeyi mezbûr Zihni Ağa'nın hissei ersiye şer’iyyesi 

olan mezkûr 22 kuruş müddei-yi mezbûr Zihni Ağa'ya hâlâ eda ve teslimi müddei-yi aleyh mezbûr Tevfik 

Efendi’ye ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-sâdîs aşer bin şehri 

Ramazanü’l-mübârek li-sene seb'a ve selâsîn ve selase ve mie ve elf  

 

 Sıra No: 302 Sayfa: 101 Numro: 59 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.10.1337 / Miladi 13.07.1919 Rumi 30.06.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Hepciye Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

KenBiroğul tehabet veled-i Samra veledi Etamek verâset-i sulbi-i kebire oğlu Beyati mahzarda ve ba'de kıbel-il 

aksamı ibni merkûm mine kadi vefât edip verâset-i zevce-i metrûkesi Zanezan binti .. iple sülbiye oğlu fegazevni 

ve sülbiye-i kebiri Şugagın mahzarda olduğu zâtı .. iş bu muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn ve yice .. tarifleriyle 

muharef zevce-i mezbûre Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrür edüp verâsetine mezkûrede 

vech-i meşrûh üzere idüğü ve Medine-i mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Habibzâde Hasan 

Ağa ibni Habib ve kilise Mahallesi mütemekkimlerinden teba’yı devleti müşarı-ileyhanın millet-i 

merkûmesinden ayni’l-asl oğlu Hasikazum veledi Krikor ve yine Medine-i mezkûre muareme Mikail Kariyesi 

ahâlîsinden Boz Mahmûdoğlu mecid Ağa ibni Mehmed namı kimesnelerden vaki bulunan ihbârların ve imzalar 

ile inde’l-şer’i enverde tahakkuk etmiş olmağla bu surette mes’ele-i mirâsları 20 sehmden olup sihâm-ı 

mezkûrden 3 sehmi zevce-i mezbûre Zanezana 4 sehmi ibni merkûm ikazuma ve 7 sehmi binti mezbûra şulgaga 

isâbeti iktizâna eylediği tescîli bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyye zevce-i mezbûre Zabraz ye'dimde i’ta kılındı 

fi'l-yevmi'l-rabi aşrin Şevvâlil mükerem li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 303 Sayfa: 101 Numro: 60 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.10.1337 / Miladi 13.07.1919 Rumi 30.06.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Ermeni Orta Mahallesi mütemekkimlerinden iken bundan akdem vefât 

eden Serabivonoğlu minseci? hacenin veledi Serabiyun veledi Etamek verâsetini sülbiye kebire oğlu Yervande 

mahzarda oldugu ibni mezbûr Yervandiden Medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şer’de takdir edip 

verâset-i mezkûreyi vech-i meşrûhe üzere ettiği mevsûkul kelâm vefâtından yine Medine-i mezkûre 

mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Hüseyinoğlu Tevfik Efendi ibni Elhac Abdulhâlid mezkûr Ermeni 

Orta Mahallesi mütemekkinlerinden ve Ermeni milletinden beyleroğlu Şahnur veledi seruf ve kezâlik Medine-i 

mezbûre kilise Mahallesi mütemekkimlerinden Minasoğlu Hakazun veledi Kirkov’un vuku’bulan ihbâr ve 

imzalarıyla inde’l-şer’il-enverde tahkîk etmiş oldugu tescîl ve bi’t-talep iş bu hüccet-i şer iye ibni merkûm 

yedinde i'ta kılındı. fi'l-yevmi’l-râbi’aşer min Şevvâli’l-mübârek li-sene seb'a ve selâsîn selase mie 

 

 Sıra No: 304 Sayfa: 102 Numro: 61 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.10.1337 / Miladi 13.07.1919 Rumi 30.06.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kilise Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Ozanoğlu küçük Rakel veledi Avhanis veledi elhamin verâseti kendisinden akdem vefât eden li-ebeveyn er 

karındaşı Avatis sülbiye-i kebire oğulları mahzarda olduğunu ibni mezbûr aram Medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr idüp verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere ittiği 

mevsûku'l-kelâm zevaddan yine Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Kelikçizâde 

Ömer Efendi ibni Mehmed Ağa ve Bülbül Mahallesi ahâlîsinden ibni Habip ve şiran tepe Mahallesinde mukîm 

Mihailoğlu Mihail veledi Nikola vuku’bulan ihbârlar ve indelşeri'l-enverde tahkîk etmiş olduğu tescîl ve 

bi't-talep ol ba-hüccettü'ş-şer'iyye merkûm Aram yedine i'ta kılındı fi'l-yevmi'l-rabi aşer min Şevvâli'l-mükerrem 

li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 305 Sayfa: 102 Numro: 62 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 23.09.1337 / Miladi 22.06.1919 Rumi 9.06.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden olup bundan akdem gâib-i mevkûd olarak 

şimdiye kadar hayat ve mematları mechûl olan Kayaoğlu Ahmed bin Mustafa bin Abdullah ve Kayaoğlu Mustafa 

bin Mehmed bin Mustafa'dan her birinin zuhûrlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye ve umûrlarını kıbel-i şer’den 

kayyum nasb ve tâyin mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru 

kayyumluk uhdesiden gelmeğe muktedir ittiği zili hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de 

ale't-tarîki'ş-şehâde vaki olan ihbârların inde'l-şer'il-enver zâhir ve nemâyân olan kariyei mezbûre ahâlîsinden 
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zaimoğlu Ali Osman Ağa ibni Salih gâibanı mezbûranın zuhûrlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını 

kıbel-i şer’den kayyum tâyin oldukta mezbûr Ali Osman dahi kayyumluk hızmeti lazımalarını kemâ yen baği eda 

ve taahhud etmeyin ve ilzâm ve iktizâm ma-vâki bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sâlis min aşer min şehr 

Ramazanü’l-mübârek li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: Yine kariye-yi mezkûreden 

Küçükoğlu aza Ahmed Ağa ibni Hüseyin Kariye-i mezkûreden Kürtoğlu aza Hüseyin Ağa ibni Osman Tamzara 

Kariyesi muhtarı Şişmanoğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa 

 

 Sıra No: 306 Sayfa: 102 Numro: 63 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.10.1337 / Miladi 05.07.1919 Rumi 22.06.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi’ahâlîsinden olup seferberlik ilan üzerine taht-ı 

silaha alınarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan mindevallıoğlu Mustafa Ağa ibni Osman bin 

Mustafa'nın zuhûruna kadar malını hıfz ve tesviye ve umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım 

mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve vesâyet uhdesinden temlik vechile umûrun 

kayyumluk uhdesinden gelmeğe mukadder ittiği zili hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlarıyla inde'l-şeri'l-enverde zâhir ve nemâyân olan gâibi.. li-ebeveyn ümmisi 

mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Mindevellioğlu İbrahim Çavuş ibni Mustafa gâibi mezbûr Mustafa'nın zuhûruna 

kadar malını hıfz ve tesviye umûrlarını kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta mezbûr İbrahim Çavuş 

kayyumluk-u mezkûru hizmetini kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin 

ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs min Şevvâli'l-mükerrem li-sene seb'a selâsîn ve selase mie ve 

elf. Mahalleyi mezkûreden azaKıllıoğlu aza Hacı Ali Ağa ibni Mustafa. Biroğul Mahallesi Muhtarı Sakaoğlu 

İbrahim Efendi ibni Mustafa 

 

 Sıra No: 307 Sayfa: 102 Numro: 64 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 11.09.1337 / Miladi 10.06.1919 Rumi 28.05.1335 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi'nden iken bundan akdem vefât eden Hacı Bekiroğlu Nuri 

Efendi ibni Mehmed bin Abdullah’ın sülbiye-i sağire oğlu nureddin ve sülbiye-i sagîre kızı Latifeden herbirinin 

kıbel-i şer’den ba hüccet-i-ş-şer’iyye vasî-i mensûbları valideleri mahalle-yi mezkûre sakinlerinden zati zil-i 

hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan ve vahide Hatun ibnete Şakir mecilis şeri Şerîfi 

enverde bi’l vesaya takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüp kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer’iyye vasîyi mensupları 

olduğu sağiran-ı mezbûran Nurettin ve Latife’den her biri nafakayı işdâ ihtiyaç ile muhtac olmaları nafakayı yine 

nükûd ve arzuhalde nesnelerini bulunmadığından sağiran-ı mezbûranın babaları mutevefa-yı merkûm Nuri 

Efendi'den mevrûs malları olan yine Medine-i mezkûre mahallerinden Temurculuk ahâlîsinde vaki şarken Ömer 

Efendioğlu mahdut ve mütevaffâ Abdülkadir Efendi veresesi tarlalarıyla ve tarîk-i â’m ve şimâlen inde ba tarîkül 

temsün tarîk â’m ile mahdûd bir bab hane arsa ile eşçarı mesmûre ve gayri mesbureye havi bir kıt’a mülk bahçede 

olan 64 sihâm itibarı ile 21 sehmi hissei şer’iyyeleri müşerref harap olup hasılı harcına vaka etmeyyub sağiran-ı 

mezbûranın iktidarı maliyeleri olmadığından hissei mezkûrun bekası sağiran-ı mezbûran Nurettin ve latifenin 

haklarının her vechile mahsar ? olup hissei mezkûrenin ale'l-usûlu't-talebine Bey ile esmanının sağiran-ı 

mezbûranının nafakalarına sarfa kıbel-i şer’den bana izin verilmesine bi'l-vasiye matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka 

hali zat-i ilmi şer’ile ma’lûmumuz olan iş bu vasîyi mezbûre Havva Hatun’un bast eylediği minvâl üzere olduğu 

sağiran-ı mezbûran Nurettin ve Latifeden her birine nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olup nafakaların sarfa nükûd 

ve nesne bulunmadığı hisseyi mezkûr müşeref hArap olup hasılı harcına vefâtında yine sağiran-ı mezbûranın 

iktidar-ı malileri olmadığı hissei mezkûrun bakiyesi sağiran-ı mezbûran hakllarında hâzır olup ale’l-usûl talebine 

Bey ile esmanının sağiran-ı mezbûran Nurettin ve Lütfü yenin nafakalarına sarf olunmuş sağiran-ı mezbûran için 

her vechile evla ve enfa olduğu zili hüccete muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde 

vaki olan ihbârların inde’l-şer’ile enver zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince hissei mezuburun ale'l-usûlu 

talebine isali esmanını sağiran-ı mezbûran Nurettin ve Latifeye ve herbirinin nafakasına sarf ve vasîi mezbûre 

vahide Hatun kıbel-i şer’den izin verilmeyin ma-vâki bit talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-hadi min şehri 

Ramazanü’l-mübârek li-sene seb'a ve süleseyn ve selase mie ve elf Mahalle-i mezkûreden Hacı Hasanzâde Faik 

Efendi ibni Nuri Kızılca Mahallesi imamı Halis Efendi ibni Şerîf Efendi.  

 

 Sıra No: 308 Sayfa: 102 Numro: 65 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 16.10.1337 / Miladi 15.07.1919 Rumi 2.07.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup medeneiyi mezkûreye tâbî Suşehri 

kazasından merkezi olan nefsi endiryas kazasından vefât iden Cağaloğlu Osman Efendi ibni Hacı Ahmed bin 

Osman'ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma Hatun ibnete Hüseyin ile li-ebeveyn er karındaşı Şerîf ve 

Receb Ağalar ve li-ebeveyn kız karındaşları Zekiye ve Nazire Hanımlara mahzarda olduğu ümmü mezbûr Şerîf 

Ağa Medine-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i takrîr mahalle-iyi mezkûre imamı Ali Efendi ibni 
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Şerîf ve muhtarı Hacı Şerîf Ağa ibni Ömer ve ihtiyar meclis azasından Mehmed Ağa ibni Abdullah ve Kâzım 

Efendi ibni Halil’in mihrizatı ve resmileri ile ibrâz eylediği 12/335 bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri 

mezkûru tâyin olmuş ve vereseyi mezkûre vech-i meşrûh üzere yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

mevsûkü'l-kelâm zevadtan Seydi Alizâde Rıza Efendi ibni İbrahim ve hocazâde Ahmed Efendi ibni Hüseyin 

Efendi dahi vuku’bulan ihbâr olunmaları ile inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olmağla bu surette mes’ele-yi 

mirâsları 8 sehmden olup sehmi mezkûrden iki sehmi zevce-i mezbûre Fatıma Hanım’a ve ikişer sehmden cem'an 

4 sihâm ümmü mezbûran Şerîf ve Receb Ağalara ve birer sehmden iki sehmi ente mezbûrtan Zekiye ve Nazire 

Hanımlara isâbeti iktizâ ettiği tescîl ve talep iş bu hüccet-i şer'iyye ümmü mezbûr Şerîf Ağa ile yine yedine i'ta 

kılındı fi'l-yevmi'l-sâdîs aşer Şevali'l-mükkerrem li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 309 Sayfa: 103 Numro: 66 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 16.10.1337 / Miladi 15.07.1919 Rumi 2.07.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’-yı devlet-i Âliye’nin Ermeni Milletinden Minatoğlu Kefurk veledi Artin veledi Etamek ve Artin’i sülbiye 

oğulları Karabet ve Karanik ve sülbiye kebire kızı Zanazana mahzarda olduğu zati derûnu vesikâda 

muharrerü'l-esâmi Selami Şerîf Efendi ve Ahmed ve Ethem Ağaların târifleriyle mu’arif binti mezbûre 

Zanazana'nın Medine-i mezbûre mahkemesinde meclis-i şerde takrîr edüp verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere 

idüğü salifü'l-beyân Tamzara Kariyesi ahâlîsinden Musa Efendioğlu Ethemoğlu ibni Ali ve Küçükoğlu Ahmed 

Ağa Hüseyin ve Musa Efendioğlu Şerîf Ağa ibni Hasan namı kimesnelerin vuku’bulan ihbâr ve mühürleriyle 

inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olduğu bu surette mes’ele-i mirâsları 5 sehmden olup sehmi mezkûre ikişer 

sehmden dört sehmi ebnanı merkûman Karabet ve Karnikiye ve bir sehmi dahi binti mezbûre Zanazana’ya isâbeti 

iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs bu hüccetti şer'iyye binti mezbûre Zanazana yedine i'ta kılındı 

fi'l-yevmi'l-sâdîs aşer min Şevali’l-mükerrem seb'a selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 310 Sayfa: 103 Numro: 67 Konu: Vekalet  

 Hicri 27.10.1337 / Miladi 26.07.1919 Rumi 13.07.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Eski Rum Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin 

Rum milletinden tenekeci Yandi veledi Todor namı kimesne Medine-i mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde mâkûd 

meclîs-i şer'imizde lazımu’t-tevkirde bi’t-tevalihe takrîr-i kelâm ve tabiri ani’l-meram edip ibrâz eylediğim 

bi-hesâbı Rumî 1326 senesi Eylül’ün 25. günü tarihi ile Nevruhe bir kıt’a senedi hâkâni mûcibince mütevelli 

olduğu Giresun kazasının üzgur Kariyesi’nden vaki şarken Sabuncuoğlu Rusi ve Taş şimâlen Hacı Ahmed 

oğulları cenûben Burdiga ve İbrahim garben hendek ile mahdût bir kıt’a mezkûr Fındık bahçesi semeni misli 

talebine icâr ve bedeli icaresinin ahz ve kabz ve bana irsâl ve isâle ve bahçeyi mezkûre her kim tarfından bi gayri 

hak müdahele vuku'nda müdahale-i va’kinin mani ait olduğu mahkemede talep ve da‘vaya ve bahçeyi mezkûre 

aleyhine da‘va vukunda ve yine ait olduğu mahkemede husûmet red cevaba ve lede’l-iktizâ i’tirâz ve ada-yı 

mahkemeyi istinâf ve temyîz ve talep ve tahlîf ve ikame-yi şuhûda ve vazı hacz ve fekne ve evrak-ı lazımaya 

kendi imzasıyla kabûl ve takdime ve bahçeyi mezkûr lehime istihsâl eyleyeceği ilamat-ı ahkama icrasını talebe 

ve’l-hasıl bahçe-yi mezkûrun mütevakıf olduğu umûrun küllisine imzaya tarafımdan fi'l-asıl Karahisârlı olup 

mezkûr Giresun kazasının büyük bahçe Kazası muhtarı yali oğullarından kimesneye kabûlüne mevkûfe vekâleti 

mutlakayı sahihe-yi şer’iyye ile vekil naib münâb nasb ve tâyin eyledim dedikte ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

27 Şevvâl 1337 Şuhudû’l-hal: Mahalle-i mezkûreden Çömlekçioğlu Simon veledi Yorgi Eski Rum 

Mahallesi'nden esiroğlu su veledi Anastasi 

 

 Sıra No: 311 Sayfa: 103 Numro: 68 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 11.10.1337 / Miladi 10.07.1919 Rumi 27.06.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından kilise Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin 

Ermeni Milletinden Anasiloğlu ikaz veledi Krikor yine mezkûre mahkeme-i Medine-i şer’iyyesinde mâkûd 

meclîs-i şer'imizde yine Medine-i mezbûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik 

Efendi ibni Mustafa muvâcehesinde mezkûr kilise Mahallesi ahâlîsi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

vefât eden teba’yı devleti müşarıaleyh milleti merkûmasından Menasiloğlu Krikor veledi Etamek verâseti sulbi-i 

kebire oğlu olduğu cihetle benimle zevci metrûkesi Makru ve binti Alkun? sülbiye-i sagîre kız liva entuhi 

mahzarda bade kıbeli’l-aksama zevce-i mezbûre makruhi dahi vefât edüp verâseti sadrioğlu olduğum cihetle 

benimle sadriye kızı mezbûre livakim? mahzarda olup bizden gayri terekesine müstehikk-i âharı olmayıp babam 

müteveffâ-yı merkûm Krikoru hayatında iş bu hâzır-ı mezbûr Tevfik Efendi zimmetinden cihet-i karzdan 150 

kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbeli ahzdan ve’l-istifâ vefât 

etmekle meblağ-ı mezkûr benimle binti sağire-yi mezbûre elyalusa mevrûs olduğundan meblağ-ı mezbûr 150 

kuruş benim hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 100 kuruşu hâlâ bana eda ve teslime mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbel-i 
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şer’den tenbîh olunmağın bi’l-verâse matlûbumdur dedikte lede's-sual mezbûr Tevfik Efendi dahi cevabında 

fi'l-hakîka müteveffâ-yı evvel mezbûr krikör hayatında cihet-i karzdan ol miktar kuruş deyni olduğu tav'an ikrâr 

ve i’tirâf edip ancak müddei-yi merkûm hikazunun bervech-i muharrer verâset müddeâsını inkâr ettikte 

müddei-yi mezbûr hikazunun bir minvâli meşrûh verâset müddeâsına mutabık beyyine talep olundukta 

li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği her biri Medine-i mezkûre mahallâtından Şirantepe Mahallesi 

mütemekkinlerinden teba’yı Devlet-i müşarı ileyh anın Rum milletinden Papas vasîl Efendi veledi Yorgi ve 

Neşdaroğlu Hristo velede estefan namı kimesneler alel infirâdüşehâde olunduklarından fi'l-hakîka salifü'l-beyân 

kilise Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni 

Milletinden menasiloğlu Krikor veledi ertink verâseti sulbi-i kebire oğlu iş bu müddei-yi merkûm hikazun ile 

zevce-i metrûkesi makruhi binti melkun? ve sülbiye-i sagîre kızı livantuhiye mahzarda ve bade kıbeli’l-aksama 

zevce-i mezbûre makruhi dahi vefât edip verâseti sadriyeoğlu müddei’-yi mezbûr ikazun ve sadriye kızı mezbur 

livanttuhiye mahzarda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz 

değildir biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri tarafeyn muvâcehesinde 

müttefikü’l-lafz olmağı edayı şehâdeti şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi’asına tatbikan 

mensûb oldukları her biri malul zikr her biri Şirantepe Mahallesi mütemekkinlerinden Rum milletinden muhtar 

Funaye veledi Gregi veledi yani ve ihtiyar meclis azasından istiyanus veledi lazar veledi Yor namı 

müzekkillerlerindne ol ba varakayı mestûre ser'an bade müzekkilan-ı mezbûrandan ifayı mezbûr istilamus ile 

mahalle-yi mezkûrede mukîm kurtoğlu isak veledi dermit veledi adem namı kimesnelerden tarafeyn şahitlerin 

hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunmağın mûcibince 

verese-i mezbûrnın bervech-i muharrer verâsetlerine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr ve i’tirâfıyla mezkûr 

meblağı müddei-yi mezbûr 150 kuruşdan müddei-yi merkûm ikazunun hisse-i ersiye-i şer’iyyesi olan mezkûr 

100 kuruşa müddei-yi yi merkûm ikazuna hâlâ eda ve teslimine müddei-yi aleyhi mezbûr Tevfik Efendi’ye 

tembih olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-hadi aşer Şevvâli'l-mükerrem li-sene seb'a ve 

selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 312 Sayfa: 104 Numro: 69 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 11.10.1337 / Miladi 10.07.1919 Rumi 27.06.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından … mütemekkinlerinden teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden 

Mihailoğlu Nikazun veledi Krikor Medine-i mezkûre mahkemeyi şer’iyyemizde ma'kûd meclîs-i şer'imizde 

medeniye mezbûre mahallâtından Müftü Mahallesi'nden Ömer Sufioğlu tevfk Efendi ibni Mustafa 

muvâcehesinde mezkûr kilise Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’yı devleti 

muşarileyhanın milleti merkûmasından Minasiloğlu Agop veledi Artin’in verâseti kendisinden akdem vefât eden 

li-ebeveyn er karındaşı Krikorun sülbiye kebire oğlu olduğum cihetle asubet nesne cihetinden ancak bana 

mahzarda olup bundan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayup mevrûsum ümmü müteveffâ-yı 

mezbûr Agob’un hayatında iş bu hâzır mezbûr Tevfik Efendi ye’dinde cihet-i karzdan 50 kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezkûru medyûn mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbel-i ahz ve’l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûr ancak 

bana mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr elli kuruş hâlâ bana eda ve teslimi mezbûr Tevfik Efendi’ye kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmağın bi’l verâse matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-yi i aleyhi mezbûr Tevfik Efendi 

dahi cevabında fi'l-hakîka müteveffâ-yı merkûm Agop hayatında cihet-i mezkûreden ol miktar kuruş deyni 

olduğunu tav’en ikrâr ve i’tirâf edip ancak müddei-yi merkûm iyakazunun bervech-i muharer verâset müddeâsını 

inkâr ettikte müddei-yi merkûm İyakazu’ndan bir minvâli meşrûhâ verâset müddeâsına mutabık beyyine talep 

olundukta li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği her biri kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Şiran 

Tepe Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba’yı devleti müşârü-ileyhanın Rum milletininden Papas vasîl Efendi 

veledi Yorgi ve nişanoğlu hristo veledi istefan namı kimesneler ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakîka 

salifü'l-beyân kilise Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden teba’-yı devlet-i âliyenin 

Ermeni millenden menasiloğlu Agop veledi Artin’in verâseti kendisinden akdem vefât eden li-ebeveyn er 

karındaşı Krikor’un sulbi-i kebire oğlu asubet-i nısbiye cihetiyle mezbur husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet 

dahi ederiz deyi her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü’l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer’iyye ettiklerinde 

şâhidan-ı mezburan usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları her biri mezkûr şirantepe Mahallesi ve Rum 

milletinden Muhtar funa Yani veledi gregi veledi yani ve ihtiyar meclis azasından Estilyanos veledi Lazar veledi 

Yor namı müzekkillerden olan ba-varakayı mestûre ser'an ve bade müzekkiyan-ı mezbûrandan ve aza-yı mezbûr 

İstilyanus ile mahalle-yi mezkûrede mukîm Konakoğlu İsak veledi Dimitri veledi Adem namı kimesnelerden 

tarafeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye makbulü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr 

olunmağın mûcibince merkûm Miyakazu’nun bervech-i muharrer verâsetine bade’l-hükkâm salifü’z-zikr ikrâr 

ve i’tirâfıyla lazım gelen meblağı müddei’-yi mezkûr 50 kuruş müddei-yi merkûm hiyekazun hâlâ eda ve teslimi 

müddei-yi aleyhi mezbûr Tevfik Efendi’ye ilzâm olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hadi 

aşer min Şevali’l-mükerremli-sene seb'a ve selâsîn ve selase ve mie ve elf  
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 Sıra No: 313 Sayfa: 104 Numro: 70 Konu: Nafaka 

 Hicri 01.11.1337 / Miladi 29.07.1919 Rumi 16.07.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi sakinlerinden zat-i zil-i vesikâda 

muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn târifleri ile ma'rûf Emiroğlu Ahmed Çavuş zevcesi Emine Hatun ibnete Mustafa 

meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezkûre eytâm müdüri Hacı Mehmed Efendi ibni Sâdık muvâcehesinde 

takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idip bin nafakaya işdâ ile muhtac olmağla mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden olup 

seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Emiroğlu zevcim 

Ahmed Çavuş ibni Şerîfin Karahisâr-ı Şarkî eytâm sandığında bulunan mebaliden olmak üzere 40 kuruş 

nafakanın karz ve takdir olunarak sandıkı mezkûreden tarafıma i’tâsı içün Müdir-i mûmâ-ileyh kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede's-sual müdür-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi cevabında 

fi'l-hakika mezbûr Ahmed Çavuş’un sanduk-u mezkûrede mevcûd mebaliği olduğunu ikrâr idüp ancak mezbûre 

Emine Hatun bu vech-i muharrer nafakaya ihtiyaç olup olmadığı mechûldür deyü ifade ve beyân ettikte 

fi'l-hakîka hali zat-i ilm-i şer’le ma'rûfumuz olan işbu hâzıra-i mezbûre Emine Hatun’un bast eylediği minvâl 

üzere olduğu mezbûre Emine Hatun nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac bulunduğu ve zikr ati meblağ-ı mezkûr 

ma’ruf ettiği zil-i hüccette muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn huzûru şer’de alettarîk-işehâde vaki olan ihbârlar ile 

inde’l-şer’ül enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince mezbûre Emine Hatun bade'l-hilaf iş bu tarihi 

hüccetten itibaren mezbûre Emine Hatun içün şimdi 300 kuruş nafaka ve kisve beha ve sairül levâzımı 

mürûriyesine harç ve sarfa zevc-i mezbur Ahmed Çavuş’un sanduk-u mezkûrede bulunan mebaliğı rücû müdir 

mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh olunmağla kıbel-i şer’den mezbûre Emine Hatun’a izin verilmeğin 

ma-vâki bi't-talep ketb olundu Fi'l-yevmi'l-gurre-i Zilka’de-i Şerîfe li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 

Şuhudû’l-hal mahalle-yi mezbûreden Nakırzâde Hasan Efendi ibni Ali Kavaklar Mahallesi muhtarı kavakçızâde 

Ali Ağa ibni 

 

 Sıra No: 314 Sayfa: 104 Numro: 71 Konu: Vekalet  

 Hicri 21.11.1337 / Miladi 18.08.1919 Rumi 5.08.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkîde muvakkaten mukîm askeri mütekâidinden Miralay Ahmed Navur Bey ibni 

Abdullah Efendi Medine-i mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm idüp Der’âliye'de maliye nezareti mahsûsatı zatiye kısmından namı ma mahsûs maaşımı Beşiktaş 

maliye şubesinden ahz ve kabz ve kendi umûrundan sarf tarafından Derâliye'de Beşiktaş'ta ıhlamur caddesinde 

birinci karakol sokağından yirmi yedi numaralı hanede mukîm zevcem merhum Ferik Mustafa Cavit paşa 

kerimesi nesibe Hanım kabûlüne muvakıf vekâleti mutlaka sahihe-i şer’iyye ile vekil naib münâb nasb ve tâyin 

eyledim dedikte ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 21 Zilka’de 1337 Şuhudû’l-hal: Bülbül Mahallesi'nden 

Manastırlıoğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir Müftü Mahallesi Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa 

 

 Sıra No: 315 Sayfa: 104 Numro: 72 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 15.10.1337 / Miladi 14.07.1919 Rumi 1.07.1335 

Zevci Ethem Efendi’nin vefâtından behisle âharı zevci talebinde bulunan ati zikr Zeynep namı Hatun’un 

müracâatı üzerine hukûku Ali’ye kararnamesinin beşinci maddesine tevfikan icra edilen i'lân tarafında mezbûre 

teknecüoğlu Ethem Efendi el yevm siran Rusya dahlinde ber hayat olduğundan bahisle men’i izdivaç husûsuna 

kararnameyi mezkûrun yedinci maddesi selâhiyet istinaden i’tirâzında bulunan Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Kızılca Mahallesi'nde mukîm da‘varzâde Halil Efendi ibn Hacı Mehmed Efendi meclîs-i şer’i 

şerîf-de Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden hocazâde Ahmed Efendi ibni Hasan 

Efendi mezkûr Kızılca Mahallesi sakinlerinden Hacı Mehmedzâde kerimesi Zeynep Hanım ibnete Hüseyin 

Efendi’nin husûsu atiü’l-beyân vekil müsecceli şer'iyyesi mezkûr Bülbül Mahallesi'nden mukîm da‘va 

vekillerinden kadızâde Ali Surûri Efendi ibni Asım Efendi muvâcehesinden takrîr-i kelâm ve tabiri anil merâm 

idip Ethem Efendi el-yevm berhayat olarak Rusya dahilinde esir bulunduğu halde zevcesi Zeynep Hanım ibnete 

Hüseyin Efendi zevcinin vefâtı zaimi ile iş bu hâzır-ı bi’l meclis Ahmed Efendi’ye tezvîc etmek istiyor halbuki 

zevci berhayat olup kendüsünü Rusya … olan temurcu Hasan tarafından merkûm yedine gelip Ethem ... olduğu 

haki olan mektubu … istimâ’ eden zevat dahi bulunurlar mektuplar el yevm mevcûd değil ise de ferâiz iden 

mevcûdlar Rusya’dan gelüp Arif imzası .. bulunan .. mektup dahioğlu vürûd etmiş olduğu cihetle mezbûrenin 

tezvîcten mani matlûbumdur dedikte hatip Ahmed mahzarında olduğu iş bu Karahisâr-ı Şarkî Mahallesinde kadı 

vekili Hamdi Efendi tarafınan taht-ı hükme alınır iş bu tarih 333 tarihli ve 51 numaralı ilamı şer’iyyeye merbûd 

bulunmasına binaen bu gibi da‘vanın şer’i bey buyrulmuşdur ve hayatı hakkında ibra rey eylediği mektup Arif 

imzasıyla yazılup halbuki mezbur Halil Efendi’nin Ethem namında iş bu baki da‘varzâde ismi Halil olduğu 

münasib ile Alucra Kazasının Zincar Kariyesi’nde sakin müfti sakadede zâde Halil Efendi ..arifde .. mektubu 

oğlu Ethemden yazıldığı telgraf ile mezkûr mektubu postahaneden ahz ve isbât müddei’-yi vekil olarak ibrâz 
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etmiş asker olarak esarette dedezâde Halil Efendi mahdûmu Arif ve kazaları dahilinde bulunan zincar kazasından 

öyle bir zat bulunup bulunmadığı kazayı mezkûre kazıye vasıtası ile tahkîk ve iddiamız ve irasında cevap 

verildiği taktirde i’tirâz ve ibkânın böyle hükm.... ihrası bulunup matlumumuzdur medfu ve beyân ve edilen ilan 

ibrâz ve mündericâtı merkûm Ethem’in vefâtı tabutuna dair hükmü şeri la hak olduğu görülmüştür. Muarız Halil 

Efendi zabıtına ve muharrer olduğu vech ile esarette bulunan Temürcü Hasanoğlu Mevlüt tarafından babasına 

yazılan merkûm Ethem’in hayatını hali olan mektup ve mündericâtına Karahisâr-ı Şarkî Hacı Süleyman ve Şerîf 

Ağa ve merkûm Ethem ber hayat olarak Rusya da esir bulunduğuna Şerîf onbaşı ve merkûmun şahiti 

muharrerü’l-şer’ile oğlu Mahmûd ve küçük Mollaoğlu Osman beyler şâhidan-ı merkûman dahi ol vechile şâhid 

etmiş ise de merkûm Ethem’in vefâtı tahtı hükme alınmış olduğuna ve tahtı hükme alınan bir da‘vanın kararı 

ru'yyet ve istimâ’ caiz olmadığı Mecelle-yi Celile’nin 1837. Maddesi ahkamında bulunmasına binaen muarız-ı 

mûmâ-ileyh Halil Efendi’nin büyüce muarızadan men-i veledi istimâ’ nı nakıs ... olmaktan muâmele-i izdivacına 

göre iş bu hükmün kazayı mahkemeyi teşkil edecek deyin .. icrası iktizâ eylediği tescîl ve i‘lâm olundu 15 Şevvâl 

1337 

 

 Sıra No: 316 Sayfa: 105 Numro: 73 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.12.1337 / Miladi 21.09.1919 Rumi 8.09.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden kutluoğlu markar veledi Artin veledi Etamek verâseti sülbiye 

oğulları Artin ve .. ve sülbiye-i kebire kızı elyuvalusa mahzarda bade kıbeli’l-aksamı merkûm yerun dahi vefât 

idüp verâseti li-ebeveyn er karındaşı merkûm Artini ve li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre elyuvalusa mahzarda 

bade kıbel-i aksamda Artin dahi vefât ederek verâseti zevce-i metrûkesi epva binti Krikor ile sülbiye-i sagîre kızı 

geranuhi ve li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre elyuvalusi mahzarda olduğu zâtı ve derûnu vesikâda 

muharrerü'l-esâmi Ahmed Efendi Mustafa ve İsmail Ağalar târifleriyle muarefe târifleriyle binti mezbûre 

Elyuvalusi Medine-i mezkûre mahkemesinde meclis şer’de takrir edip verâseyi mezkûre vech-i meşru üzere 

ittiğü beyânı Tamzara Kariyesi ahâlîsinden Zaimoğlu Mustafa Ağa ibni Salih ve şişmanoğlu İsmail Ağa ibni 

Mustafa ve Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahalle ahâlîsinden Kıloğlu Ahmed Efendi ibni Hacı 

Abdullah namı kimesnelerin vuku’bulan ihbâr ve mühimleri tahkim etmekle bu suretle mes’ele yi bi-hükmi’l 

ferâizü'ş-şer'iyye 60 sehmden olup sehmi mezkûrden 15 sehmi mezbûre elyuvalusi beş sehmi elyumiye diğer 

sehmi mezbûre diğer eluhiye isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i Şerîfe mezbûre elyavalusi i'ta 

kıldı 25 Zilhicce 1337 

 

 Sıra No: 317 Sayfa: 105 Numro: 74 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 03.01.1338 / Miladi 28.09.1919 Rumi 15.09.1335 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve fasl ve sahih içün 

savb-ı şer-i enverden me’zûnen bil-hükkâm ağram olunan Medine-i Karahisâr-i Şarki mahkeme-i şer’isi ikinci 

katibi Muhiddin Efendi Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesinde kain Kızılzâde Ömer Lütfü Efendi 

ibni Süleyman Efendi’nin hanesine varup akti meclîs-i şer'i âli ittikte fi'l-asıl Karahisâr-ı Şarkî Kösetabi Suşehri 

Kazası karasından Temkâr Kariyesi sakinlerinden olup el-haletü'l-hezihî zikr olunan Müftü Mahallesi'nden 

ikâmet eden ve zâtı Taş Mahalle ahâlîsinden ve Karamollaoğlu Abdullah Ağa ibni Ahmed ve Kavaklar Mahallesi 

ahâlîsinden Kavakçıoğlu Şerîf ve usta ibni Mehmed târifleri ile olan sahabi arzu hal benimoğlu kerimesi Behiyye 

Hatun ibnete İbrahim mecili ma'kûdu mezkûrde fi'l-asıl mezkûr Temkar Kariyesi ahâlîsinden olup el yevm zikr 

olunan Müftü Mahallesinde mukîm Arapoğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed Şerîf namı kimesne muvâcehesinden 

takrîr-i kelâm idüp sabıku'l-beyân Temkâr Kariyesi ahâlîsinden iken iş bu tarihten tahminen iki sene mukaddem 

vefât eden Arapoğlu Ya’kûb Ağa ibni Şerîf Bey aleyhinde verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi olduğum cihetle 

benimle benden mütevellid sülbiye-i kebire oğlum Mehmed ve sülbiye kebire kızı Samiye ve kıbel-i şer’den ba 

hüccet-i şer’iyye vasî mensûbeleri olduğum sülbi sağiroğlu nasreddin ve sulbiye-i sagîre kızları huri ve 

Fatıma’ya mahzarda olduğu gibi tashîh-i mes’ele-yi mirâsları dahi 8 sehmden olarak sehmi mezkûreden bir 

sehmi bana ikişer sehmi ebnanı merkûman ve bir sehmi dahi binatı mezbûrata isâbet eder olup mevrûsumuz 

mütevaffâ-yı merkûm Ya’kûb Ağa'nın hayatında iş bu müddei-yi aleyh Ahmed Ağa zimmetinde cihet-i karzdan 

alenen alacak hakkı olan 80 kuruş medyûnu merkûmdan kıbeli ahz ve’l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı 

mezbûrumla verese-i saire merkûmesine mevrûs olmuştur binaenaleyh sual olup meblağ-ı mezbûrdan benim 

hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 10 kuruş bana vasîler olduğum sigarı merkûmun (lillahi mes’ele hattül selâsîn) 

hisse-i ersiye-i şer’iyyeleri olan cem’an 40 kuruşu siğarı merkûmun için yine bana hâlâ eda ve teslime müdei 

aleyhi medyûnu mezbûr Ahmed Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olundukta bi'l-verâse ve bi’l-vesâye matlûbumdur 

deyu da‘va ettikte müddei-yi aleyhi merkûm Ahmed Ağa dahi bade’l-tasdîk cevabından fi'l-hakîka mütevaffâ-yı 

merkûm Ya’kûb Ağa'ya cihet-i mezkûreden zimmetinden ol miktar kuruşu deyni olduğu tav'an ve kat'an ikrâr ve 

mada müddei-yi asil vasîyi mezbûre Behiyye Hatun’un bervech-i muharrer verâset müddeâsını inkâr etmekle 
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müddei-yi asil ve vas’iyi mezbûre Behiyye Hatun'dan bervech-i muharrer verâset müddeâsına mutabık beyyine 

talep olundukta li-eceli'ş-şehâde meclis-i ma'kûdu mezkûrde ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i 

Müslimînden mezkûr Taş Mahallesi Karamollaoğlu Abdullah Ağa ibni Ahmed ve Kavaklar Mahallesinde 

kavakçıoğlu Şerîf usta ibni Mehmed istişhâd olduklarında fi'l-hakîka Karahisâr-ı Şarkî livasına tâbî Suşehri 

Kazası karasından Temkâr Kariyesi ahâlîsinden iken iş bu tarihten tahminen iki sene mukaddem vefât eden 

Arapoğlu Ya’kûb Ağa ibni Şerîf bin alinin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi zâtı ilmi şer ile ma’lûmumuz 

bulunan işbu müddei’-yi mezbûre Behiyye Hatun ibnete İbrahim ile mezbûre Behiyye Hatun'dan mütevellidoğlu 

Mehmed ve sulbi-i kebire oğlu Nasreddin ve sülbiye-i kebire kızı Samiye ve sulbiye-i sagîre kızları huri ve 

Fatıma’ya ve mahzarda müteveffâ-yı merkûmun bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olduğu 

ma’lûmumuz değildir. biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz sehadet dahi ederiz deyü müteffikül lafz olmağın eda 

ve şehâdet şer’iyye etmek ile şâhidanı merkûman Şerîf usta usûlü mevzi’asına tatbikan mensup olduğu mezkûr 

Kavaklar Mahallesi imamı Mehmed Efendi ibni Abdullah bin Osman ve muhtarı kavakçıoğlu Ali Ağa ibni 

Ethem bin Ali ve ihtiyar meclis azasından imamzâde Asım Efendi ibni Hacı Ömer bin Abdullah ve Arapkirlioğlu 

Hasan Ağa ibni Bekir bin Hüseyin namı müzekkillerden merkûm Abdullah Ağa dahi mensup olduğu Taş 

Mahallesi muhtarı Odabaşoğlu Şerîf Ağa ibni Mehmed bin Halil ve ihtiyar meclis azasından Dizdarzâde Hasan 

Efendi ibni Hurşîd bin Abdullah’dan mezkûr iki kıt’a ba varakayı mezkûre ile evvel ser'an bade Kavaklar 

Mahallesi'nden nafraoğlu Hasan bin Ali ve kavakçıoğlu Hüseyin Ağa ibni Şerîf bin Ali ve Taş Mahallesi imamı 

sekücüzâde Rahmi Efendi ibni Derviş bin Ahmed mezkûr Taş Mahallesi'nden caniklioğlu Şükrü Efendi ibni Şerîf 

bin Osman namı müzekkillerden tarafeyn ve şahitler hâzır oldukları halde bi’l muvâcehe alenen lede’t-tezkiye 

udûl ve makbuluşehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olmağın mûcibince katibi mûma-ileyh verâsetini merkûmunun 

bervech-i muharrer verâsetlerine bade’l-hükkâm müddei-yi mezkûr 80 kuruş müddei-yi mezbûre Behiyye 

Hatun’un kendi hisse-i ersiyei şer’iyyesi olan 10 kuruş mezbûre Behiyye Hatun’a mezbûrenin vasîleri olduğu 

sigar-ı merkûmanın misli hat olan hisse-i ersiye-i şer’iyyeleri olan cem'an 40 kuruşu siğarı merkûman için 

mezbûre Behiyye Hanım hâlâ eda ve teslimi müddei-yi aleyhi medyûnu mezbûr Ahmed Ağa’ya tenbîh eylediğini 

ketb ve tahrîr ve ma’en meb’us emâneyi şer’ile meclîs-i şer'e gelip aliyi vuku’ inha ve takrîr ettikte kıbel-i şer’den 

dahi tenfîz olunmağın ma-vâki bi't-talep ketb olundu Fi’l-yevmi’l-selâsîn min Muharremün haram li sene semani 

ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 318 Sayfa: 106 Numro: 75 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 03.01.1338 / Miladi 28.09.1919 Rumi 15.09.1335 

Tahkîk-i inde’l-şer’i binaen husûsu atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb tahrîr ve fasl-ı savb-ı şeri enverde 

me’zûnen bi’l-hükkam ağram olunan Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Mahallesi şer’iyyesi ikinci katibi Muhittin 

Efendi Medine-i mezkûre .. mahallâtından Müftü Mahallesinde kain Kızılzâde Ömer Lütfü Efendi hanesine 

varup akti meclîs-i şer'i akt eylediklerinden Karahisâr-ı Şarkî livasına tâbî Suşehri Kazası karasından Temkâr 

Kariyesi sakinlerindne olup Taş Mahallesi Kariyesinen Karamollazâde Abdullah ibni Ahmed ve Kavaklar 

Mahallesi'nden Kavakçıoğlu Şerîf Efendi ibn mu’arref olan sahibe-yi arzuhal Harputluoğlu kerimesi Zeynep 

Hatun ibnete Ali Efendi meclisi ma'kûdu Şerîfte filasl mezkûr temkar Kariyesi’nden olup olup elhaletülhazihi 

İnfaü’z-zikr olunan Müftü Mahallesi'nden mukîm Arapoğlu ibni Mehmed Şerîf namı kimesne takrîr-i kelâm edip 

salifü'l-beyân Temkâr Kariyesi ahâlîsinden iken iş bu tarihinde tahminen 4,5 sene mukaaddem vefât eden 

Arapoğlu Molla Yusuf bin Ali Osman bin Ali’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi olduğum cihetle benden 

mütevellidler olup Suşehri Kazası mahkeme-i şer’iyyesinde mutî işbu 1338 senesi hicri Muharremü’l-haramı’nın 

16. günü tarihi ile mevrûh ve yedimde mevcûd hüccet-i şer'iyye mûcibince kıbel-i şer’den mensûbe vasîleri 

olduğum ve sülbiye-i sağir oğulları Abdullah ve Salih ve sülbiye-i sagîre Nuriyeye mahzarda olduğu gibi 

tasihih-i mes’ele mirâsımız dahi 40 sehmden olarak sehmi mezkûrdan beş sehmi bana ve 10’ar sehmden cem'an 

20 sihâm ebnan-ı merkûmanı ve 7 sihâm dahi binti mezbûreye isâbeti ider olup mevrûsumuz zevcim 

müteveffâ-yı merkûm Molla Yusuf hayatından iş bu müddei-yi aleyh-i mezbûr Ahmed Ağa zimmetinden cihet-i 

karzdan alacak hakkı olan 80 kuruşu alacak hakkı müddei-yi aleyh merkûmdan kıbel-i ahz ve istifâ vefât etmekle 

meblağ-ı mezbûr benimle verâse-yi saireyi merkûmesinden mevrûs olmuştur. binaenaleyh sual olunup meblağ-ı 

mezbûr 80 kuruştan bir tashîh-i meşrûh benim hisse-si ersiye-i şer’iyyem bana siğarı merkûmun hisse-i ersiye-i 

şer’iyyelerini de olan siğarı merkûmun hisseleri için hâlâ bana eda ve teslimi müddei-yi aleyhi mezbûr medyûnu 

mezbûr Ahmed Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın bi’l-verâse ve bi’l-vesâye matlûbumdur deyu vazife 

ittikte müddei-yi aleyhi mezbûr Ahmed Ağa dahi badeltasdîk cevabında müteveffâ-i merkûm Molla Yusuf cihet-i 

mezbûrdan zimmetinden ol miktar deyni olduğunu tav’en ve kat’en ikrâr maade müddei’-yi asil ve vasîyi 

mezbûre Zeynep Hatun zevce-i muharrer verâset müddeâsını inkâr etmekle müddei-yi asil vasî mezbûreden 

bervech-i muharrer verâsetini ve müddeâsını mutabık beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclisi ma'kûdu 

mezkûr ikame eylediği udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden mezkûr Taş Mahallesi Karamollaoğlu Abdullah Ağa 

ibni Ahmed ve Kavaklar Mahallesi'nden kavakçıoğlu Şerîf usta ibni Mehmed namı kimesnelerin istişhâd ve 
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oldukları fi'l-hakika Karahisâr-ı Şarkî livasına tâbî Suşehri kazasına tâbî karasından Temkâr Kariyesi ahâlîsinden 

.. işbu tarihte tahminen 4,5 sene mukkadem vefât eden Arapoğlu Molla Yusuf ibni Ali Osman bin Ali'nin verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi zâtı ilmi şer ile ma’lûmumuz olup işbu müddei-yi mezbûre Zeynep Hatun ibnete 

Ali Efendi mezbûre Zeynep Hatun'dan mütevellid sülbiye-i sağir oğulları müddei-yi aleyh Salih ve sülbiye-i 

sagîre kızı Nuriye’ye mahzarda müteveffâ-yı merkûmun bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı 

olduğu ma’lûmumuz değildir. bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü müddefikü'l-lafz 

olmağla eda ve şehâdet etmişlerdir şâhidânı merkûman iş bu şehâdet kevn-i sabıku’z-zikr Temkâr Kariyesi 

ahâlîsinden Arapoğlu Şevki Ya’kûb Ağa ibni Mehmed Şerîf bin Ali'nin izhar ve verâsetine dahi katibi 

mûmâ-ileyh huzûrunda ve savb-ı şer muvâcehesinden şahit ittüklerine şâhidanı merkûman udûlu mevzi’ası 

tatbikan menup oldukları mezkûr kavaklar ve Taş Mahallelerinden ser'an ve badehu lede’t-tezkiye udûl-u 

makbülü’ş-şehâde oldukları iş’ar ve ihbâr olunup şâhidanı merkûmanın adeti sakifeyi muharrereleriyle iş bu 

şehâdetleri âdasına altı ay geçtiği cihetle Mahalle-i ahkamı adliyenin 1123. maddesi mantukunca tekrar 

tezkiyelerine lüzumu şer olup şehâdetleri menkûle ve mutebere olmağın mûcibince bervech-i ati mûmâ-ileyh 

verâseti merkûmun bervech-i meşrûh verâsetlerine bade’l-hükkâm müddei-yi merkûm 80 kuruşun müddei-yi 

Zeynep Hatun’un kendi hisse-i ersiye-i şer’iyyesi olan 10 kuruşun Zeynep Hatun’un vasîleri bulunduğu sagîr-i 

merkûmunun "allahü....." hisse-i ersiye-i şer’iyyeleri olan cem'an 70 kuruşu da sagîr-i merkûman için yine 

mezbûre Zeynep Hatun hâlâ eda ve teslimi müddei-yi aleyhi mezbûr Ahmed Ağa'ya tenbîh olunmak mahallinden 

ketb ve tahrîr ve maen mevcûd emâneti şer'iyye ile meclîs-i şer'iyye savb-ı Ali vuku takrîr ettikte kıbel-i şer’den 

dahi tenkit olunmağı bi't-talep teccil olundu. 3 Muharrem 1337 

 

 Sıra No: 319 Sayfa: 106 Numro: 76 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 03.02.1338 / Miladi 28.10.1919 Rumi 15.10.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi sakinlerinden zâtı zil-i zabıtta muharreü’l-esâmi 

Müslimîn târifleriyle mu’aruf olan Mansurzâde kerimesi Hatice Hanım ibnete Müşfika Mehmed Efendi ibni abuş 

Ağa Medine-i mezkûre Mahallesinde ma'kûd meclîs-i şer’i şerîf-i enverde mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Sarı 

Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idip yine Medine-i 

mezbûre mahallâtından Kızılca Mahallesi'nden sakin iken bundan akdem vefât eden Mansurzâde Mehmed 

Efendi ibni abuş Ağa'nın verâseti sülbiye-i kebire kızı olduğu cihetle benimle verâseti sairesinde mevrûs olan 

sevki Sultanide kain bir bab hanede derûnunda emtiayı ticariye olup kendiinden sonra vefât eden Said Efendi ile 

müşterek malları bulunmağla müteveffâ mûmâ-ileyh Said Efendi'nin vefâtını emvâli mezkûre sarf ve 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Said Efendi’ye ait olmak üzere mahkeme muarifetiyle temrir bi’l muzayede bey 

olunarak esmanı Karahisâr-ı Şarkî eytâm sandığında mahfûz mebaliğden pederim mûmâ-ileyh Mehmed 

Efendi'den hissesinden bana mevrûs olan hisse-i ersiye-i şer’iyyenin müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Said Efendi 

eytâmın ve vasîleri zevcesi Zekiye Hanım Karahisâr-ı Şarkî mahkeme-i şer’iyyesinden talep ve da‘va ahz ve kabz 

ve bana teslime ve husûsu mezkûr hakında aleyhime da‘va ve vukufundan husûmet ve red cevabına ledel iktizâ 

ve i’tirâz ve iadeyi mahkeme ve istinad ve temiz talep ve tahlîf ikame ve şuhûde ve lehime istihsâl edecek ilamatı 

ahkamının icrasına talep ve bunların mutavakıf olduğu umûrun küllisine ve’l-hasıl mezkûre müteallik her bir 

umûrumun tesviyesi tarafımdan mûmâ-ileyh e Kâsım Efendi’ye vekâleti mutlakayı sahihe-yi şer'iyye ile vekil, 

naib münâb ve nasb tâyin eyledim dedikte mûmâ-ileyh Kâsım Efendi dahi vekâleti mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeği ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Şuhudû’l-Hal: 

Mahalleyi mezkûrdan Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde 

Ömer Efendi ibni Salih Efendi.  

 

 Sıra No: 320 Sayfa: 107 Numro: 77 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.02.1338 / Miladi 14.11.1919 Rumi 1.11.1335 

Fi'l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe kırık nahiyesinde Hepan Kariyesi ahâlîsinden olup Medine-i 

Samsun'a tâbî bafra kazasından li-eceli’l-ticâre sakin iken bundan akdem vefât eden Kazasker namı diğer Kör 

Ömeroğlu Ahmet Ağa ibni Hasan Hacı İbrahim’in verâsetinin kendisinden mütekaddem vefât eden li-ebeveyn er 

karındaşı Fevzi Ağa'nın sülbiye-i Kebir oğlu Hasan Ağa'ya mahzarda olduğu mezbûr Hasan Ağa salifü'l-beyân 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Mahallesi'nden meclîs-i şer'de takrîr ve Kariye-yi mezkûrde muhtarı Mustafa Ağa 

ibni Bekir ve ihtiyar meclis azasından Hüseyin Ağa ibni Bekir ve Ahmed Ağa ibni Halil'in mihri zati ve 

resmiyeleri ile mütevehim ibrâz eylediği 10 Teşrîn-i sâni 1335 tarihli bir kıt’a ve ilmuhaber mündericatı mezkûru 

tâyin etmiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere ittiğü kariye-yi mezkûre ahâlîsinden Osman emuceoğlu 

Mustafa Ağa ibni Bekir ve kezâlik ve nahiye-yi mezkûre Yuva Kariyesi imamı kuru Mehmedoğlu Mehmed Emin 

Efendi ibni Ali'nin dahi vuku’bulan ihbârları inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olduğu tescîl ve bi't-talep iş bu 

hüccet-i şer'iyye mezbûr Hasan Ağa yedinde i'ta kılındı 20 Sâfer 1338 
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 Sıra No: 321 Sayfa: 107 Numro: 78 Konu: Vekalet  

 Hicri 15.12.1337 / Miladi 11.09.1919 Rumi 29.08.1335 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîrine ve fasl ve sahihü 

savb-ı şer’ri enverde me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şeri mahkemesi Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi'nin 

Medine-i mezkûre Mahallesi'nden vaki Beyazzâde Hasan Efendi’nin odasını varup zil-i hüccette 

muharrerü’l-esâmi-yi Müslimîn hâzır oldukları halde akti meclîs-i şer'i Ali ittikte mahalle-yi mezkûre 

sakinlerindne zâtı Müslimîni mezbûr târifleriyle ma’ruf olan Leyla Hanım ibnete beyazzâde Mehmed Ağacık 

Ağa ibni Hüseyin Ağa meclisi ma'kûdu şerde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip mezkûr Müftü Mahallesi 

ahâlîsinden zevci mutlakım Leylaoğlu Ömer Efendi ibni Mustafa’nın zimmetinden muharrer ma'kûd mihr-i 

müeccel mihri muaceli ma’lûmam ile kendi malım olup yine merkûm Ömer Efendi’nin zimmetinde kalan 

eşyalarım ile mezbûr Ömer Efendi’ye ait olduğu mahkemede talep ve da‘va ve ahz ve kabz ve bana teslimi 

mezbûr Ömer Efendi tarafından aleyhime da‘va vuku'buldukta yine ait olduğu ahkama mahkemede husûmet ve 

red cevaba lede’l-iktizâ aidiyetine göre da‘va-yı mahkeme ve istinâf ve temiz ve talep ve tahlîfe ikame-yi şuhûda 

ve vaz'ı hacz ve kendi evrak-ı lazımasına kendi imzasına kabûl ve taktime ve lehime istihsâl edecek ilamatı 

ahkamiyenin icrasına tedkiki hat ve hatime ve taleb-i keşf icrasından ve bunlardan mütevakıf umûrun küllisine 

tarafımdan medeneyei mezkûre mahallâtından bülbbül Mahallesi'nden mukîm da‘va vekillerinden kadızâde Ali 

suriri Efendi ibni Asım Efendi’ye kabûlüne vekâleti mutlaka-yı sahihe-yi şer’iyyei ile vekil ve naib münâb nasb 

ve tâyin eyledim dedikte katibi mûmâ-ileyh mahallinde fittahrîr maen meb’ûs ve emna-i şer'le meclîs-i şer'e gelip 

ale’l-vuku’ inha ve takrîr etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 15.Zilhicce 1337 Şuhudû’l-hal mahalle-yi 

mezkûre Beyazzâdeoğlu Arif Ağa ibni Süleyman Müftü Mahallesi'nden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni 

Mustafa  

 

 Sıra No: 322 Sayfa: 107 Numro: 79 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 16.02.1338 / Miladi 10.11.1919 Rumi 28.10.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı 

silaha alınarak Erzincan'da amele bölüğünde müstakdem iken 330 senesi Şubat'ının 23. günü vefât eden 

Abanosoğlu Abdullah bin Ali'nin verâseti menkûhe-i metrûkesi Mahi binti Mehmed ile sülbiye-i sagîre oğulları 

Mehmed, Ömer ve sülbiye-i kebire kızı Rahime’ye mahzarda olduğu zevce-i mezbûre Mahiye Medine-i mezkûre 

Mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve mahalle-yi mezkûre muhtarı Hasan Ağa ibni Mustafa ve ihtiyar meclis 

azasından Hasan Ağa bin Yusuf ve mühim zat ve resimlerle mütevahim ibrâz eylediği 26 Haziran 1335 tarihli 

arzuhal zuhûrunda muharrer meşrûhât mündericatında takrîri mezkûru teyid eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i 

meşrûh üzere ittiğü yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Kürtoğlu Ali bin Hacı Süleyman ile medeniye mezbûre 

mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden çürükoğlu Salim bin Mehmed’in dahi ihbâr ve mühimleri ile 

inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olmağla bu sürette mes’ele mirâsları kırk sehmden olup sehmi mezkûreden beş 

sehmi zevce-i mezbûre mahiye 14er sehmden ceman 28 sehmi ebnanın mezbûran Mehmed ve Ömer’e ve 7 sehmi 

dahi binti mezbûre Rahimeye isâbeti iktizâ eylediği tescîl bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye zevce-i mezbûre mahi 

yedinde i'ta kılındı 16 Sâfer 1338 

 

 Sıra No: 323 Sayfa: 107 Numro: 80 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 08.03.1338 / Miladi 01.12.1919 Rumi 18.11.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Ermeni Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

vefât eden teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden mildivanoğlu kerup veledi karabet veledi Etamek 

verâseti zevce-i metrûkesi şahin binti esteba’n ile sülbiye-i kebire kızı Karamanuş mahzarda olduğu zevce-i 

mezbûre mestamiyun Medine-i mezkûre mahkemesinden meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr ve heyet-i 

ihtiyâresinin mihri zâtı resimlerle mahdûm ibrâz eylediği 21 kanunu evvel 335 tarihli bir kıt’a ilmuhaber 

mündericâtı takrîri mezkûru teyid eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere ettiği yine Medine-i 

mezkûre mahallâtından eslamı Bülbül Mahallesi ahâlîsinden hulcazâde Ahmed Efendi ibni Hüseyin Efendi ve 

Medine-i mezbûre muzâfe baltarıç Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’yı devleti müşaileyh anın milleti 

merkûmasından İvadoğlu Antranik veledi Tanilin dahi vuku’bulan ihbâr ve imzaları ile inde’l-şeri’l-enverde 

tahkîk etmiş olduğu bu suretle mes’ele-yi mirâsları 8 sehmden olup sehmi mezkûrdan bir sehmi zevce-i mezbûre 

şahine ve 7 sehmi dahi binti mezbûre Karamanuşa isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyye 

de zevc-i mezbûre şahin yedine i'ta kılındı 7 Rebiü’l-evvel 1338 

 

 Sıra No: 324 Sayfa: 108 Numro: 81 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 03.03.1338 / Miladi 26.11.1919 Rumi 13.11.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerien taht-ı 

silaha alınarak Erzincan'da amale bölüğünde müstakdem iken bundan akdem vefât eden Abanosoğlu Abdullah 
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bin Ali bin Abdullah’ın sülbiye-i sagîre oğulları Mehmed ve Ömer’den her biri vakti rüşd ve sidârlarına kadar 

mallarını hıfz ve tesfiye-i umûrlarına kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olduğundan maiyet ile 

ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü ziyli hüccette 

muharrerü’l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârlar ve mahalle-yi mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyesi tarafından verilen bir kıt’a memhur ilmubaher mealinden müsteba’n olan sağiran-ı 

mezbûranın valideleri yine mahalle-yi mezkûre sakinlerinden mua’refetûzzat mahi Hatun ibnete Mehmed 

sağiran-ı mezbûran Mehmed ve Ömer’den her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta mezbûre Mahi Hatun dahi hizmet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu 3 Rebiü’l-evvel 

1338 Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Çataloğlu Hüseyin Ağa ibni Şerîf Avutmuş Mahallesi'nden Çataloğlu 

Halil Ağa ibni Şerîf 

 

 Sıra No: 325 Sayfa: 108 Numro: 82 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 29.03.1338 / Miladi 22.12.1919 Rumi 9.12.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Subak Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’-yı devlet-i âliyenin Rum 

milletinden Sefiloğlu Murat veledi sefil namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinden meclîs-i şer'i şerîfte 

lazımu’l-tevkirde Medine-i mezbûre eytâm müdürü Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu halde takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm edip sabıkü'l-beyân Subak Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan sekiz sene mukaddem vefât 

eden sefiloğlu babam sefil veledi muradın terekesinden olup sağir olmamla tarafı şerden tahrîr ve hisse-i ersiye-i 

şer’iyyem olan 2877 kuruş ve 25 pareyi liicelil edana eytâm sandığına teslim olunmuştu. bana 315 tevellüdü olup 

el yevm 20 yaşımı ikmal etmiş olmakla beraber umûrumu idare edecek rüşte malik bulunduğundan meblağ-ı 

mezbûr sandıkı mezbûrdan bana hâlâ eda ve teslime müddei’-yi mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh 

olunmak matlûbumdur dedikte lede's-sual mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi cevabından fi'l-hakîka 

meblağ-ı mezkûr ebniyenin 877 kuruş 25 pare merkûm Muratın babası mütevefâ-yı merkûmdan mevrûs malı 

olup eytâm sandığında mevcûd olduğunu ikrâr edip ancak merkûmun Rüştü kendisince mechûl olduğunu müdafi 

beyân ettikte fi'l-hakika hali merkûm Murat bast eylediği minvâl üzere olduğu zıli hüccette muharrerü'l-esâmi 

kesnik huzûru ale't-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârları ve kariye-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd 

iden bir kıt’a ilmuhaber mealinden müsteba’n olduğu gibi 315 tevellüdlü olduğu ol babdaki istîdâ’i zuhûru 

muharrer nüfus me’mûrluğunun der kitabından anlaşılmış olduğu mûcibince meblağ-ı mezkûr 2877 kuruş 25 

pareyi ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'nin maddei mahsûsası ahkamına Tevfîkân merkûm Murata teslimi 

Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh olduğu tescîl ve bi't-talep ketb oluındu. 29. 

Rebiü’l-evvel.1338 Şuhudû’l-hal subak Kariyesi’nden muhtar Köse Beraşoğlu Yorgi veledi Pali Şiran mezbûr 

Mahallesi'nden Kazgancıoğlu İsalyanus veledi Yor  

 

 Sıra No: 326 Sayfa: 108 Numro: 83 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 05.12.1337 / Miladi 01.09.1919 Rumi 19.08.1335 

Medeniye-i Karahisar-ı şarkide banka me’mûru iken bundan akdem fecaaten vefat eden Hasan Nâzım Efendi 

İbni Abdullah'ın zâhirde vâris ma'rûf ve ma'rûfesi olmadığından terekesi maarifetinde eytam müdürü huzûrunda 

tahrîr ve bil müzayade Bey olunan eşyayı menkulesi defteridir ki ber vechi zîr beyan olunur  

fi'l-yevmi'l-hamis zilhiceyi Şerife li-sene seb'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Tahminen hatap yük/Sim saat adet 11/1 595 

siyurga adet 1 5 

Sini adet 1 30 

tabak adet 1 17 

Çay demliği/ Çinko kuşhane / tabak adet 1/1/2 46 

Çinko Tabak/Şoşe adet 2/2 22,2 

Keser/Kapaklı Sahan/Kapaksız Sahan adet 1/2/1 82,2 

Defa kapaklı Sahan/Köhne Şemsiye adet 1/2 75 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Çinko ufak tava/bir miktar serhane yumurta/yün eldiven çift adet 1/7/1 
14 

Sabun dirhem /Kurşun Kalem / Bez Parçası adet 50/5/3 47 

Kahve Kutusu / Hırdavat   1 8 

Pestil Kıyye Kıyye 4 95,2 

Bakır Hamam Leğeni adet 1 45 

Köhne Sefer Tası / Birun Kaşık / İvali Yerde adet 1/1/1 226 

Kalcin Çift / Felte Kös Küllük / müstamel fes / püskül adet 1/2/1/1 
362 

cemşit kaşuk / deste / sigara kağıdı / ..şenbe adet 4/140/1/.. 317 

tüfenk eldiveni / zarf deste / kağıt top adet 1/17/2 502,2 

Müstamel Potin Çift / Çorap Çift adet 2/4 151 

İvali Yerde / Hamam Kesesi malif / Boyun Bağı / Makara / 

Kırmızı Mum adet 1/2/4/3/1 
504,2 

Fanila Don / Gömlek adet 1/1 120 

Müstamel Don adet 2 80 

Don / Basma Entari / Yüz Yatak Kat / Barut Kilo adet 1/1/1/2 1243 

Ufak Bir Torba adet 1 7 

Müstamel Peşkir / Pakit Tütün / Palto adet 2/2/1 175 

Keten Arşun / Müstamel Don / Gömlek / Fanila adet 6 / 1 / 1 /1 6430 

Kelamı Kadim / Çay Fincan / Çorap Çift / Kerun Şalı Arşun adet 2/2/2/4 
823 

Basma Enamı şerif / Yazı Takımı adet 1 72 

Nespe Miktavı Pul Esmanı adet 1 7 

Caket / Pantolon / yelek / fitilli Çakmak adet 1/2/1/1 645 

şeker dirhem / kahve dirhem / bir mikdar çay / müstamel 

potin adet 50/50/1/ 
251 

Basma Bohça / Bavul Ma Kılıf adet 2/1 295 

Döşek Çarşafı  adet 1 88 

Yakalık adet 4 21 

Sigara Tabakalığı / Bafun Tabaka adet 1/1 41 

Ma Şose Lamba adet 1 35 

Kahve Cezvesi / Fincan / Yazı Kağıdı Tabaka adet 1/2/125 107 

Temür Hindi Tesbih / Sim Köhne saat / Ağızlık / Püskül adet 1/1/1/1 
190 

İpekli Mendil adet 2 41 

Yüzük Kaşı adet 1 10 

Boyama Kapları Şişe adet 3 80 

Fitilli Çakmak adet 1 28 

Köhne Entari adet 2 70 

Kuşak / Gömlek / El Mendili / Yastık Örtüsü adet 1/1/1/1 80 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Lastik Kolyazı baskısı adet 1 16,2 

Çay Bıçak / Altın Yüzük Aynen Eytam Sanduğunda Mahfuz adet 1/1 
8 

Nakit Mevcut evrakı Nakdiyye     38700 

Defa Nakdi Mevcut Maadan Akçe     287,2 

Defa Nakdi Mevcut Mecidiye   1 20 

Yekün     47202,1 

Yalnız Kırk Yedi Bin iki yüz iki guruş. On pare       

        

        

Minhel İhracat Adet     

Mütevefai Muma ileyhin …. Tekfini     951,2 

Delaliyeden olup münadiye ait aksamı     41 

Delaliyeden olup Hazineye ait kısım     123 

Terekenin muhafazası içün icar olunacak banka? icraatı   
  

300 

…… Fetrine İlsak olunan nespe yol ile makbuz pulu     13 

Hicaz varakası esmanı      10 

Mütevefai Muma ileyhin Sanduku Emini Ömer Efendiye 

Değni olup Tahakkuk idinceye kadar eytam sanduğunda 

hıfsı lazım gelen      

1000 

Yine Mütevefai Muma ileyhin komiser Abdi Efendiye 

değni olup tahakkut edinceye kadar kezalik eytam 

sanduğunda hıfsı lazım gelen     

1000 

Resüm Kaydı     1092,2 

Kayıt   121   

Yalnız Dört Bin Altı Yüz Atmış Beş     4665 

        

Sahh ul baki beynel veresei şeriye     42537,1 

Yalnız Kırk İki Bin Beş Yüz Otuz Yedi Guruş, On Pare       

 

 

Mütevefayı muma ileyhin terekesi muarefeti şerle eytam müdürü huzuru ile bi’l-müzâyedebey' olunarak eşya 

esmanıyla nakdi mevcudu balada gösterildiği vechile 47202 kuruş on pareye baliğ olup bundan masarıfi lazıması 

olan ber vechi bala 4665 kuruş bittenzil meblağı mütebakii mezkur 42537 kuruş 10 parenin sivasda bulundukları 

anlaşılan veresesine taksim edilmek üzere vezaifi şeriye kararnamesinin maddei mahsusasına tevfikan sivas 

kadılığına irsal idilmek üzere mevkute eytam sandığına teslim olunduğu mübeyyen işbu mahelle şerh verildi. 

 Sıra No: 327 Sayfa: 109 Numro: 1 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 22.04.1338 / Miladi 14.01.1920 Rumi 1.01.1336 

11 Kanun-u sâni 336 tarihinden itibaren iş bu sicil birinci numaradan maddeyi olmuştur. Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Abanosoğlu Abdullah ibni Ali bin 

Abdullah'ın sülbiye-i sagîre oğulları Mehmed ve Ömer'den her birinin kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer'iyyeden vasî 
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ve mensûbları valideleri mahalle-i mezkûre sakinlerinden zati zîl-i hüccette muharrerrü’l-esâmi Müslimîn 

târifleriyle ma'rûf olan Mahi Hatun ibnete Mehmed meclîs-i şer’i şerîfe enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve 

ifâde-i merâm edip kıbel-i şer’den ba-hüccet-i şer’iyye vasî mensupları olduğum sağiran-ı mezbûran Mehmed ve 

Ömer’den her biri nafakai işdâ ihtiyaç ve muhtac olmağıyla nafakalarını aruzundan nesneleri bulunmadığından 

sağirani mezbûranın babalarından menkûl mezbûr Abdullah'dan mevrûs malları olan yine mahalle-i mezkûrede 

vaki şarken cenûben tarîk garben Sakaoğlu kerimesi mütevefi Hatunca vereseleri bahçeleri şimâlen heman 

göloğlu Mehmed bahçesiyle mahdut bir babı mülk hane ve eşcar ve mesmûre ve gayri mesmûreye havi bir kıt’a 

mülk bahçeden olan kırk sehmi itibarıyla yirmi sekiz sehmi hissei şayiaları i müşerref harap olup hasıl harcını 

vefa itmeyüp sağiran-ı mezbûranın nafakaları sarfa kıbel-i şer’den bana izin verilmiş bi’l-vesâye matlûbumdur 

dedikte fi'l-hakîka hali zat-i ilmi şer’ile muâmele Mehmed ve Ömer’den her biri nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac 

olup nafakalarını sarfa nükûd ve aruzundan nesne bulunmadığı ve hissei mezkûr müşerref harap olup hasılı 

haricine vefa etmediği itihatdiği ve sağirani mezbûranın iktidarı malileri olmadığı hissei mezkûrun bekası 

sağiran-ı mezbûran haklarında muzır olup ale'l-usül talebine bey'le itmanını sağiran-ı mezbûran Mehmed ve 

Ömer'in nafakalarına sarf olunması sağiran-ı mezbûran içün her vechile evla ve enfa olduğu mahalle-i mezkûrei 

heyet-i ihtiyâriyesi taraflarından vurüd iden bir kıt’a ilmuhaber mealinde beyân olunduğu gibi zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârların inde’l-şer’il enverde zâhir 

ve nemâyân olmağın mûcibince hissei mezkûr ve ale'l-usûl talebine bey ile esmanını sağiran-ı mezbur Mehmed 

ve Ömer’den her birinin nafakalarına sarfa vasî-yi mezbûr mahi Hatun kıbel-i şer’den izin verilmekle 

ma-vâki’bi't-talep ketbolundu. fil yevmi'l-sâni ve’l-aşrin min şehri Rebiü’l-âhire li-sene semani ve selâsîn selase 

mie ve elf Şuhûdü'l-hal Nurşin Mahallesi'nden şeyh Ahmedzâde Durmuş Efendi ibni Hacı Mehmed. Kütküt 

Mahallesi'nden Said beyzâde Ahmed Bey ibni Kemal bey. 

 

 Sıra No: 328 Sayfa: 109 Numro: 84 Konu: Nafaka 

 Hicri 01.04.1338 / Miladi 24.12.1919 Rumi 11.12.1335 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi sakinlerinden zâtı mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

İribaşoğlu Şakir Ağa ibni Veli kemdaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer târifleri ile ma'rûf olan Celeboğlu kerimesi Aişe 

Hanım ibnete Ali Medine-i mezkûre mahkemesinden mecilis-i şer’i şerîfi enverde yine mahalle-yi mezkûre 

ahâlîsinden Berberoğlu Süleyman ibni Ahmed mahzarından takrîr-i kelâm ve tabir-i ani’l-meram edip işbu 

hâzır-ı mezbûr Süleyman Ağa zevci dahlim olup lâkin Süleyman Ağa'nın bundan üç mah-ı mukaddem tatlîk 

etmekle mezbûr Süleyman Ağa'nın feraşından hasıl ve bundan akdem mütevellide ve hicr-i terbiyemde bulunan 

sülbiye-i sagîre kızı Azime nafakayı işdâ ihtiyaç ile muhtac olmağla sağire-yi mezbûre babası mezbur Süleyman 

Ağa üzerine kıbel-i şer’den kadar ma'rûf nafaka karz ve taktir olunması bilnafaka matlûbumdur dedikte 

lede's-sual mezbur Süleyman Ağa dahi cevabında fi'l-hakika mezbûre Aişe Hatun zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

olduğum ve tarih-i mezkûrede tatlîk eylediğini ve sağire-yi mezbûre Azime kendi feraşından hasıl ve mezbûre 

Aişe Hatun'dan mütevellid olup el yevm mezbûrenin mecru terbiyesinde bulunduğu tav’en ikrâr ettikte 

fi'l-hakîka hali zati ilmi şer ile ma’lûmumuz olan iş bu hâzıre-yi mezbûre Aişe Hatun’un bast eylediği minvâl 

üzere olduğu vazifemiz mezbûre Azime nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olduğu ve zikr ati meblağı kadar ma’ruf 

idüğü zilli hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile 

lede’l-şeri’l-enverde zâhir ve nemâyân olmağın mucibince işbu tarihi vesikâdan itibaren sağire-yi mezbûre 

Azimne içün babası hâzır-ı mezbûr Süleyman Ağa’dan şehri 300 kuruş nafaka ve kisve beha vesaire levâzım-ı 

zaruriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce ve istîdâ’ne ve indelzafr babası merkûm Süleyman Ağa'nın malına 

rücuyu mezbûre Aişe’ye kıbel-i şer’den izin verilmek ma-vâki’bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-l Rebiü’l-âhir 

1338 şudûl hal Mahalle-i mezkûreden Kemdaoğlu merkûm Kâsım Ağa Nurşin Mahallesi'nden iribaşoğlu mezbûr 

Şakir Ağa  

 

 Sıra No: 329 Sayfa: 109 Numro: 85 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 20.02.1338 / Miladi 14.11.1919 Rumi 1.11.1335 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup 20 sene diyar-ı âhire giderek hâlâ 

hayat ve memâtı mechûl ikâmeti ma'lûm olmayan Kırıklıoğlu Mustafa bin Mehmed’in malını hıfz ve tesviyey-i 

ve umûrunu kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir vechile 

umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn vaki olan 

ihbârları ve mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından ve vürûd iden ilmubahber mündericâtından 

anlaşılmış olan gâib-i merkûmun akrabasından olan ve mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden nurbaranoğlu Mehmed 

Ağa ibni Osman gayibi merkûm Mustafa'nın zuhûruna kadar hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den kayyum 

nasb ve tâyin oldukta bu Mehmed Ağa dahi kayyumluk mezkûr ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı 

taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden küçük 

Mehmedoğlu Ömer Efendi ibni Ethem Bülbül Mahallesi muhtarı Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer Ağa  
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 Sıra No: 330 Sayfa: 110 Numro: 2 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 03.04.1338 / Miladi 26.12.1919 Rumi 13.12.1335 

Medine-i Karahisarı şarki mahallatından kavaklar malallesi ahalisinden iken bundan akdem vefat iden Nazra 

oğlu Ahmet Ağa ibni şaban bin Abdullah'ın veraseti zevce-yi menkuhe-yi metrukesi Behiyye hatun ibnete 

Mahmut elyevm Deraliyede sakin pembe hatun ibnete Mehmet ile Sulbiyeyi Kebire oğulları Şaban ve Seferberlik 

ilanı üzerine taht-ı silaha alınarak Hayat ve mebatı mechul olan Zihni ve sülbiyei kebire kızı Zekiye mazharda 

tashihi mesele-i mirâsları bi-hükmi’l-feraizi'ş-şer'iyye 80 sihamdan ibraret olup sihamı mezkureden beşer 

sihamdan cem'an on sihamı zevceteyn-i mezburtan Behiye ve Penbe hatunlara 28'er sihamdan 56 sihamı ebnanını 

mezburan Şaban ve Zihni'ye ve 14 sihamı binti mezbure Zekiye'ya isabet eylediği lede'ş-şeri'l-enverde zahir ve 

nemayan olduktan sonra mütevefayı merkum Ahmet ağa'nın veraseti ve terekesine hazirun-u mezubunurun talep 

ve iltimasları ve marifet şer ile eytam müdüri huzuruyla bi'l-müzayede bey ve tahrir ve beynül vereseye 

bi'l-fârizetü'ş-şer'iye tevzi ve taksim olunan tereke-yi mütevefayı merkumun bervech-i âti zikr ve beyan olunur. 

Fil vevmil salis min şehri Rebiü'l-ahire lisene semani ve selâsîn ve selase mie elif. 

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Köhne ağzı kapaklı Nehasil sahan adet 1 30 

Kapaksız Nehasil Kazan adet 3 10 

Köhne al kazanı adet 1 8 

Köhne tava adet 2 10 

Köhne Legen/İbrik adet 1/1 12 

Köhne üsküre adet 1 13 

Köhne Kuşhane adet 2 45 

Cezve adet 1 3 

Çorba Leğeni adet 1 8 

Köhne iki kulplu kazan adet 1 20 

Köhne Tabak Kaşık adet 1 150 

Saman Yük yük 5 150 

Camış Re's adet 1 3000 

Camış Geregi Re's adet 1 1500 

İnek re's/ Dana Re's adet 1/1 2000 

Defa inek Re's adet 1 1500 

Kancık Merkeb adet 1 1200 

Keçi Re's adet 11 2750 

Teke RE's adet 1 250 

Koyun Re's/Toklu adet 4/30 1400 

Koç Re's adet 1 300 

Oğlak Re's adet 16 1600 

defa Oğlak  adet 16 1600 

Hırdavat Münezzel     100 

        

Yalnız on yedi bin altı yüz elli dokuz     17659 

Minhel İhracat Adet     

Eşya-i Maiyenin Delaliye olduğu hazineye ait     157 

Terekei Memurlarının mesarıfı Zaruriyeleri     150 

Hicaz varakası esmanı      10 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Kısam defterine İlsak olunacak Nesbi ve Makbuz 

Pul esmanı 
  

  
13 

Resmi Kısmatı     433 

Kaydiyye     52 

        

Yalnız sekiz yüz on beş kuruş     815 

        

Sahh ul baki beynel veresei şeriye       

Hissei El zevceyi hazıra Mezbure Behiye     1052,2 

Hisse El zevceyi gayieyi Mezbure Penbe     1052,2 

Hissei Elibni mezbur Şa'ban     5890,24 

Hissei Elibni el gaibü'l-mezbur Zihni     5890,24 

Hissei Elibinti mezbure Zekiye     2947,32 

yalnız on altı bin sekiz yüz kırk dört     16844 

 

 

Veresesinden zevceyi mezbure behiye hatun bervecihi bala hususu ersiyei şeriyesi olan 10052 kuruş ve 20 pareyi 

ve ibni mezbur şabanın dahi hissei ersiye şeriyesi olan bervechi bala 5895 kuruş 24 pareye ve binti mezbure 

zekiye'nin dahi kezalik hisseyi ersiye şeriyesi olan 2947 kuruş 32 pare Kanunu sani'nin 336 tarihli 3 kıta senet 

mucibince bi'l-verase tamamen ahz ve kabz eyledikleri gibi ibni gaibi merkum zihni dahi berveci-i bala a 5890 

kuruş 44 pare zevceyi gayei mezbure penbe hatuna dahi kezelalik hissei ersiye şeriye bulunan bervechi bala 1052 

kuruş 20 pareyi eytam nizamnamesinin maddeyi mahsusası mucibince eytam sandığına teslim olunduğu iş bu 

muharrer şerh verildi. 

 

 Sıra No: 331 Sayfa: 110 Numro: 3 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 21.04.1338 / Miladi 13.01.1920 Rumi 31.12.1336 

Medine-i Karahisâr Şarkî’ye muzâfe Hacı Ömer Çiftliği ahâlîsinden iken 328 senesi içerisinde vefât eden Ahmed 

Beyoğlu Zihni bin İbrahim bin Ahmed'in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Sâlise binti Ali ile sülbiye-i sağire 

oğlu İbrahim sülbiye-i kebire kızı Zeynep'e mahzarda ve Bade kıbel-i aksama merkûm İbrahim dahi vefât edüp 

verâseti validesi mezbûre Sâlise ile li-ebeveyn er karındaşı mezbûre Zeynep ve'l-ümmü er karındaşı Hüsnü bin 

Hüseyin ve li-ebeveyn ümmüzâdesi Salim Ağa İbni Halil bin mezbûr Ahmed'e mahzar da bade kıbel'il-aksama 

mezbûre Sâlise dahi vefât idüp verâseti zevce-i metrûkesi Ali Çavuş ibni Osman ile Sadrioğlu merkûm Hüsnü ve 

Sadriye kızı mezbûre Zeynep mahzar da badde kıbeli'l-aksama mezbûre Zeynep dahi vefât idüp verâseti zevce-i 

metrûki Abdülkerim ibni Ali ile ve'l-ümmü er karındaşı merkûm Hasan li-ebeveyn ümmizâdesi merkûm Salim 

Ağa mahzar da olduğu mezbûr Salim Ağa Medine-i mezkûre Mahkemesi'nde meclîs-i şer'de takrîri ve karyei 

mezkûre heyet-i ihtiyâr iyisinden ve mühimzatı ve resimleriyle mehtûm ibrâz eylediği 23 Teşrîn-i Evvel 340 

tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûru teyit eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere 

iddüğü sabık el beyân Hacı Ömer çiftliği ahâlîsinden ve mevsûkü'l-kelâm zevattan Kurdoğlu sâbit Ağa İbni Bekir 

ve Tokadlıoğlu İbrahim bin Osman dahi vuku buluan ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş 

olmağla bu surette mes’ele-yi mirâsları bi-hükmi’l-ferâizü'ş-şer'iyye 216 sehmden olup sehmi mezkûreden 68 

sihâm merkûm Hüsniye ve 67 sehmi mezbûr Salim Ağa'ya ve 12 sehmi merkûm Ali Çavuş'a ve 69 sehmi mezbûr 

Abdülkerim'e ve isâbet iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyyeyi mezbûr Salim Ağa yedine i'ta 

kılındı fi'l-yevmi'l-Hadi ve’l-aşrin min şehri Rebi’ü’l-ahir li-sene semani ve süleyn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 332 Sayfa: 110 Numro: 4 Konu: Vakıf 

 Hicri 03.05.1338 / Miladi 24.01.1920 Rumi 11.01.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Nalbant Alioğlu Arif Ağa ibni Receb 

meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip ibrâz olunan 16. Şubat. 1325 tarihli ve 39 

numarada bulunan Mehmed Nedim Efendi'nin imza ve hitâmına havi iş bu bir kıt’a kaziye-i mamu’l-beha 

mantukunca salifü'l-beyân Bülbül Mahallesi ahâlîsinden sahibü’l-hayrat Nalbant Alioğlu Hacı Ahmed Ağa ibni 

Şerîf hayatında ve Kemal-i aklı ve hüccetinde yine Medine-i mezkûre mahallâtından Kütküt Mahallesinde kain 
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malım meşhuru'l-hudûd mahane bir kıt’a mülk bahçesini vakf-ı sahih-i şer’ ile vakf edip gaye-i senuiyesinden 

mesârif-i tamiresi bade’l-ihrac müteba’kisinden Fatih Sultan Mehmed han tab-ı şerah cami şer’inden her ne sene 

bal mumunda üç kıyyelik bir ale’t-devam ifad olunması fezale-i gale-i mütevelli olanlara dair şürût olmasını ve 

vakf-ı mezkûr yine ma devamü’l-hayat ve kendisi mütevelli olup ve kendisinin vefâtından sonra zevcesi Tûti 

Hatun’un mütevelliye olmasını bade vefâtı mezbûrenin evladı ziküru ve evladı ziküru bade batın mütevelli 

olmalarını bade inkiraz hem yeni mezbûrenin evladanatı kezâlik batnayı bade batın mütevelli olmalarını ve 

bade’l-inkırazın re’sü’l-hükema vakıf-ı mezbûr Hacı Ahmed Ağa'nın akrabasından münasib bir zatın mütevelli 

olmasını şart ve tâyin etmiş kıbel-i şer’den vakf-ı mezbûru hüccet-i ve lüzumuyla hükm edilmiştir. Vakıf-ı 

mezbur Hacı Ahmed Ağa bade zevcesi mezbûre Tûti Hatun bala veledi vefât ettiklerinden benim hesâbı 

me’mûrimden diyar-ı ahirde bulunmaklım hasebi ile tarafı şer'iyye mütevellid olanan akrabadan Nalbant Alioğlu 

Mehmed Ağa dahi bundan bir buçuk mahı mukaddem vefât edip tevlidi mezkûre muatıl kalmakla ben vakfı 

mezbûrun hem lam biraderi asubet-i nısbiye cihetinde ceddim müteveffâ İbrahim ile vakfı mezbûrun pederi Şerîf 

ile li-ebeveyn er karındaşı olup o vecihle vakfı mezbûr Hacı Ahmed Ağa'nın beyninde başka umûru tevlidi ifaya 

ehil ve muktedir kimesnesi olmayıp növbeti tasarruf tevlid bana intikal etmekle icab-ı şer'i matlûbumdur dedikte 

fi'l-hakîka hal-i mezbûr Arif Ağa'nın bast eylediği minvâl üzere olduğu ve vakıf-ı mezbûr Hacı Ahmed Ağa ve 

zevcesi mezbûre Tûti Hatun'un bala veledi vefât eyledikleri mezbûr Arif Ağa vakfı müteveffâ-yı mezbûr Hacı 

Ahmed Ağa'nın hem himü'lümm biraderi ve hem de asubet-i nısbiyye cihettinden mezbûr Ahmed Ağa'nın bin 

kıbeli'l-ümm cihetiyle müteveffâ İbrahim ile vakıf mezbûr Hacı Ahmed’in Ağa'nın pederi Şerîf li-ebeveyn er 

karındaşı olduğu ve tevlid-i mezkûre hizmeti muatıl kaldığı ve mütevelli-yi sabıkı mezbûr Mehmed Ağa'nın 

bundan 1,5 mahı mukaddem vefât eylediği tevlid-i mezkûru asubeti nısbiyeye her vechile ru'yyet ve tesviyeye 

mezbûr Arif Ağa'nın münasib ittiğünü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârlar ve mezbur Bülbül Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinden vürûd iden bir kıt’a 

memhur ilmuhaber mündericâtı müsteba’n olmağın mûcibince tevlid-i mezkûre umûrunu ru'yyet ve tesviye-yi 

mezbûr Arif Ağa kıbel-i şer’den mütevelli nasb ve tâyin oldukta mezbûr Arif Ağa dahi tevlid-i mezkûru kabûl 

edip hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu fil 

yevmi'l sâlis mi cemâzi-yel-evveli li sene Semani ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 333 Sayfa: 111 Numro: 5 Konu: Nafaka 

 Hicri 08.05.1338 / Miladi 29.01.1920 Rumi 16.01.1336 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûs-u atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb tahrîr içün savb şer’i-enverde 

me’zûnen bi’l-iltimâs irsâl kılınan mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Bülbül Mahallesinde vaki jandarma tabur kumandanlığı Binbaşı Hakkı Bey'in müste’ciran ikâmet 

eylediği hanesine varup zil-i hüccette muharreru’l-esâmi Müslimîn hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer'i Ali 

ittikte fi'l-asıl Harput sakinlerinden olup hale sabıkü'l-beyân Bülbül Mahallesi'nden misafireten sakin olan 

Hayriye Hanım ibnete Mehmed meclisi ma’kudu mezkûr takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip ben nafakaya işdâ 

ihtiyaç ile muhtac olmağla zevcim olup Derâliye’de maliyede bostancıbaşı ihtiyat zabıtanı talimgâhında sakin 

mızıka muallimi mülazım-ı evvel Halil Efendi ibni Mehmed bey 335 senesi Mayıs’ı ibtidasında şimdiye kadar 

nefsi nafakaya dair bana bir sene müddetle göndermediğinden zevci mûmâ-ileyh Halil Efendi üzerine kıbel-i 

şer’den kadar nafaka ve takdir olunması matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hali mezbûre Hayriye Hanım bast 

eylediği minvâl üzere olduğu ve mezbûra Hayriye Hanım nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac bulunduğu zikri ati 

meblağ kadar idüğü yine zil-i hüccette muharrerü'l-esâmiyi Müslimînin katibi mûmâ-ileyh huzûrunda 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârların inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince mezbûre 

Hayriye Hanım katibi mûma-ileyh huzûrunda bade’l-tahlîf iş bu tarih hüccetten itibaren Hayriye Hanım içün 

yevmi otuz üç buçuk kuruşdan şehri bin beş kuruş nukudu kisve beha nafaka vesair levâzım zaruriyesini harc ve 

sarfa ve gâibi mûmâ-ileyh Halil Efendi'nin malına zevcim mezbûre Hayriye Hanım’a izin verdiğini katibi 

mûmâ-ileyh mahallinden ketb ve tahrîr ve meclîs-i şer'iyegelüb ale'l-vuku’ inha ve takrîr ittikte kıbel-i şer’den 

dahi tenfîze olmağın ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin min cemâzi-yel-evveli li-sene semani ve 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Karahisâr-ı Şarkî jandarma tabur katibi Refet Bey ibni Cafaer 

Karahisâr-ı Şarkî mekteb ibtidaiye Müdüri Hakkı Bey ibni Emrullah  

 

 Sıra No: 334 Sayfa: 111 Numro: 6 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.06.1338 / Miladi 11.03.1920 Rumi 27.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Alioğlu 

Mehmed Ali ibni Hacı Ömer'in zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma Hanım ibnete Mustafa ile sülbiye-i kebire 

kızları Sakine ve Feride ve Kâfle ve kendisinden mukaddem vefât iden li-ebeveyn er karındaşı Ahmed Ağa'nın 

sulbi-i kebire oğlu Esad Ağa'ya mahzarda olduğu mezbûr Esad Ağa medeneye-i mezkûre heyet-i ihtiyâr iyye 

mühim zat ve resimleriye mehtûm icra eylediği 8. Şubat 336 tarihi bir kıt’a ilmuhaber mündericâtına takrîri 
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mezkûr teyit eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve 

mevsûkü'l-kelâm zevatından Recebzâde Kâsım Efendi ibni Mehmed ve Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni 

Abdülkadir dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer'il-enver tahkîk etmiş olmağla bu surette mes’ele-yi 

mirâsları bi-hekemi'l-ferâizi'l-şer'iyye 72 sihâm olup sehmi mezkûreden 9 sehmi zevce-i mezbûre Fatıma 

Hatun’a ve 16'şar sehmden kırk sekiz sihâm binatı mezbûrat sakine ve Feride ve Kamile'ye ve on beş sehmi 

mezbûr Esad Ağa'ya isâbet ve iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs iş bu hüccet-i şer'iyyede Esad Ağa yedine i'ta 

kılındı. fi'l-yevmi'l-aşrin min cemâzi-yel-evveli li-sene semani ve selâsîn selase mie ve elf iş bu bermuti tarihi 

verâsetlü mahalde mahkeme-i meclîs-i şer'i enverde mahalle-i mezkûre ibaresi suhuiyaz mahalle iş bu mahalle-i 

meşrûhâ verdildi. 
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 Sıra No: 335 Sayfa: 111 Numro: 7 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 12.06.1338 / Miladi 03.03.1920 Rumi 19.02.1336 

fi'l-asl medîne-i Sivas mahallâtından ağca böyke Mahallesi ahâlîsinden olup Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye 

muzâfe kınık Kariyesi’nde mukîm zâtı zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esamî-i Müslimîn ta'rîfleriyle muaruf olan 

Orakcılıoğlu Hasan Ağa bin Mehmed sabıku'l-beyân medîne-i Karahisâr-ı Şarkî mahkemesinde meclîs-i şer'i 

şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifade-i meram idüb mezkûr ağca böyke Kariyesi’nde mukîme ve 301 kuruş 

mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-i medhûl-ı beham olan mevlude Hatun bint-i Ahmed'i bundan dört mah 

mukaddem selase ile tatlîk ve talakı kendisine mektubla tebliğ eyledim didikde ma vaka'a bi't-taleb ketb olundu. 

fi'l yevmi't-tasi’ ve'l-'işrîn min şehri Cemazie'l-evveli li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf 

suhüdu'l-hal:mahalle-i mezkûreden Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa bin Abdulkadir Müftü Mahallesi'nden Kerim 

Efendizâde Hacı Mehmed Efendi bin Sadık Efendi  

 

 Sıra No: 336 Sayfa: 111 Numro: 8 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 21.05.1338 / Miladi 11.02.1920 Rumi 29.01.1336 

Fi'l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Beyke Kariyesi ahâlîsinden olup li-eceli’l-ticâre diyar-ı ahire 

giderek Beşiktaş'da Şenlikdere ahâlîsinden mektep sokağında 43 numarada mukîm 1335 senesi Martin’in üçüncü 

günü vefât Edipoğlu İbrahim Efendi ibni Abdullah Efendi'nin Derâliye'de mukîm zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Fatıma Hatun ibnete Abdullah ile her biri Karahisâr-ı Şarkî sakinlerinden diğer zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Adile Hatun ibnete Durmuş validesi Esma Hatun ibnete Hasan ve sulbi-i kebire oğlu Hasan ve sülbiye-i kebire 

kızı Selma mahzarda olduğu zevc-i mezbûr Adile Hatun'dan mezkûr mahkemesinde meclîs-i şer'i takrîr ve 

kariye-i mezkûre heyet-i ihtiyâr iyesi mihri zâtı ve isimleri mahdûm ibrâz eylediği 9.Şubat.336 bir kıt’a 

ilmuhaber mündericâtı takrîr-i mezkûr te'yid eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu mezkûr 

Beyke ahâlîsinden mevsûkü'l-kelâm zevatdan Karamülkoğlu Hasan Efendi ibni İbrahim ve Mahmûdoğlu Dursun 

Ağa ibni Mehmed’in dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer'il enverde tahkîk etmiş olmağla bu suretle 

mes’ele yi mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi'ş-şer'iyye 44 sehmden olup sehmi mezbûreden 9 sehmi zevcetan-ı 

mezbûrtan Fatıma ve Adile Hatunlara ve 24 sehmi mezbûr esma Hatun'a ve altmış sekiz sehmi ibni mezbûr 

Hasan'a ve 34 sehmi binti mezbûre Senem'e isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyye 

zevce-i mezbûre Adile Hatun yedine i'ta kılındı 21 cemâzi-yel-evvel 1338 

 

 Sıra No: 337 Sayfa: 112 Numro: 9 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 29.05.1338 / Miladi 19.02.1920 Rumi 6.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahalltından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ali 

Efendizâde Hafız Emin Efendi ibni Hacı Ali Efendi ibni Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi aynül 

beldei arife Hatun ibnete abullah ile zevce-i ahiresi müteveffâyi mahi Hatun'dan mutevellit sulbi-i kebire oğlu 

Mehmed Ali Efendi ve zevce-i mezbûre arife Hatun'dan mütevellid sülbiye kebire kızı yine gâibe ayni'l-belde 

bade’l-kıbelil kasmı ibni mezbûr Mehmed Ali Efendi dahi vefât idüp verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

şaziye binti Abdurrahman ile li ebbi kız karındaşı mezbûre Hatice ve li-ebeveyn ümmisi Ahmed Efendi ibni 

mezbûr Hacı Ali Efendi’ye mahzarda bade kıbeli'l-aksama mezbûr Ahmed Efendi dahi vefât idüp verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe binti Mehmed ile sülbiye-i kebire oğulları Hafız Abdülhalim ve Hacı Ali 

Efendi ile sülbiye-i kebire kızı mehmureye mahzarda ve bade’l-kıbeli’l-aksama mezbûre Aişe dahi vefât idüp 

verâseti sadri oğulları mezbûran Hafız Abdülhalim ve Hacı Ali Efendiler ve sadriye kızı mezbûre Mehmure 

mahzarda olduğu mezbûr Abdülhalim ve Hacı Ali Efendiler'den her biri Medine-i mezkûre mahkemesinde 

meclîs-i şer'de takrîr ve mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mihri zâtı ve resmiler ile mehtûm ibrâz 

eylediği 9.Şubat.336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericatı takrîri mezkûru te'yid eylemiş verâset-i mezkûre 

vech-i meşrûh üzere olduğu yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden ve mevsûkü'l-kelâm zevatana Harinpazâde 

Ahmed Efendi ibni Mehmed ve beyzâde Arif Ağa ibni Süleyman'ın dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalarıyle 

inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olmağla bu surete mes'leyi mirâsları bi-hükmi’l-ferâizü'ş-şer’iyye bin dokuz 

yüz yirmi sehmden olup sehmi mezkûreden iki yüz kırk sehmi mezbûre arifeye bin yüz yirmi sehmi mezbûre 

Hatice'ye ve iki yüz seksen sehmi mezbûre Şadiye'ye ve yüz on iki şer sehmden iki yüz yirmi dört sehmi mezuran 

Abdülhalim ve Hacı Ali Efendiler'e ve elli altı sehmi mezbûre mehmureye isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve 

bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye mezbûran Abdülhalim ve Hacı Ali Efendiler yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-tâsi’ 

vel aşrin min Cemâzi-yel-evvelle li-sene semani selâsîn ve mie ve elf 

 

 Sıra No: 338 Sayfa: 112 Numro: 10 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 15.06.1338 / Miladi 06.03.1920 Rumi 22.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallatından Kilise Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Ozanlıoğlu Hemyarsum veledi Artini'nin verâseti zevce-i metrûkesi Kevhir binti Evhasin sülbiye kızı Ersaluş 
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Ozanlı muteveffâ-yı merkûmun babası müteveffâ Artin’inin li-ebeveyn er kardındaşı müteveffâ Osak'ın sülbiye 

oğlu müteveffâ-yı Avadis'in sülbiye-i kebire oğulları Armanak'dan herbiri mahzarda ve bade kıbel'il-aksamı 

zevce-i mezbûre Kevhir dahi vefât idüp verâseti sadriye kızları mezbûrtan Ersaluşu ve Özan mahzarda bade 

kıbeli'l-aksama mezbûre Ersaluş dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Özanl ibni'l-ümmü 

merkûman Elaminak ve Elame mahzarda bade kıbel'il-aksamı mezbûre Özani dahi vefât edip verâseti 

ibni’l-ümmü mezbûran Elaminak ve Elame mahzarda bade kıbeli'l-aksam-ı merkûm Elaminak dahi vefât idüp 

verâsetini anası Şukakat binti Atam ile li-ebeveyn er kız karındaşları Hikanuş ve Hizare’den her biri mahzarda 

bade kıbeli'l-aksama mezbûre Hikanuş dahi vefât idüp verâseti anası mezbûre Şukakat ile er karındaşı merkûm 

Eram ve kız karındaşı mezbûre şennur hizare mahzarda bade kıbeli’l-aksama mezbûre Şukakat dahi vefât idüp 

verâseti sadrioğlu mezbûr ve sadri kızı mezbûre Şennur Hezare mahzarda bade kıbeli'l-aksama mezbûre Şenur 

Hezare dahi vefât edip verâseti er karındaşı mezbûr Erame mahzarda olduğunu mezbûr Eram Medine-i mezkûre 

mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve Medine-i mezbûre Ermeni Milleti heyet-i ihtiyâriyesinden mühim zâtı ve 

resimler ile mehtûm ibrâz eylediği 4 Mart 336 tarihli bir kıt’a ve ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûru teyit 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere ittüğü sabıkül beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muzâfe 

Biltariç Kariyesi mutemekkinlerinden İvadoğlu Antranik veledi Tanil Medine-i mezbûre mahallâtından şiran 

tepe Mahallesinde mukîm Mihailoğlu Mihail veledi Nikola dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile sâbit olmuş 

olduğu tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye-ide mezbûr eram yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-hamis aşer 

cemaziye’l-ahire li-sene semâni selâsîn selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 339 Sayfa: 112 Numro: 11 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.06.1338 / Miladi 04.03.1920 Rumi 20.02.1336 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Yaycı Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Mehmuroğlu Begus veledi ve Krikor veledi Etamek verâseti sülbiye kızı Mânuşak ve li ebevyn karındaşı 

Kavkasa mazharda bade Kıbeli'l aksamı ehî merkûm Kavkasa dahi vefât idüp verâseti sülbiye oğulları 

Pervandusak ve sülbiye kızları Ariknaza ve zaruhiye mahzarda bade’l-gıbel aksama kısma merkûm Pirvandi dahi 

verâseti li-ebeveyn er karındaşı merkûm Pesak li-ebeveyn kız karındaşı mezbûretan Ariknazan Zaruhiye 

mahzarda ve bade kıbeli’l-aksama mezbûr Pesak dahi vefât idüp verâseti kız karındaşı mezburtan Ariknazan ve 

Zaruhiye mahzarda bade kıbeli’l-aksama mezbûre zaruhi dahi vefât idüp verâseti kız karındaşı mezbûre 

Ariknazan dahi mahzarda bade kıbeli’l-aksama mezbûre Ariknazan dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn ümmi 

müteveffâ-yı evvel-i merkûm Begusun kızı mezbûre Manuşağa mahzarda bade kıbel'il-aksamı mezbûre Manuşak 

dahi vefât idüp verâset-i mezbûre manuşağın babası mutevefayı evvel merkûm Begusun li-ebeveyn kız karındaşı 

müteveffâ lovsikin sadriye keBiroğul Sahak Efendi’ye mahzarda olduğu mezbûr Sahak Efendi Medine-i 

mezkûre mahakemesinde meclis-i şer’de takrîr ve Medine-i mezbûre ermeni milleti heyet-i ihtiyâriyesinin mihri 

zâtı ve isimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 21 Şubat 336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mundericatı da takrîri mezkûr 

teyid eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşhur ittüğü yine Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi 

mütemekkinlerinden Dedeoğlu Papkin veledi livan ve sabıkul beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe 

Bustir? Kariyesi mütemekkinlerinden baloğlu zevcesi Uskik binti Krikor ve Tûtioğlu zevcesi Durik binti Manuk 

dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile sâbit olmuş olduğu tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye mezbûr Sahak 

Efendi yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-sâlis aşer min cemaziyel ahire li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 340 Sayfa: 113 Numro: 12 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.06.1338 / Miladi 04.03.1920 Rumi 20.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî kazasına vaki yaycı Kazası mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Serkesioğlu Tusî veledi Mikail veledi Hireti Bey verâseti li-ebeveyn er karındaşı Ahim mahzarda bade 

kıbeli’l-aksama merkûm İbrahim dahi vefât edip verâseti sülbiye oğulları Barnak ve Artin ve Kegam ve ihram 

mahzarda ve bade’l-kıbeli'l-aksama merkûm Parnak dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er karındaşı mezbûrun 

Artin ve Kegam ve ihram mahzarda vechi kıbeli’l-aksama mezbûr Artin dahi vefât edip verâseti er karındaşı 

merkûman kegam ve mahzarda kıbel'il-aksamda Kegam dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er karındaşı mezbûr 

ve Hiram mahzarda ve bade kıbeli’l-aksama merkûm ve Hiram dahi vefât edip verâseti müteveffâ-yı evvel 

merkûm Tırısın babası müteveffâ-yı merkûm mikail li-ebeveyn er karındaşı Parsinmik Sıylioğlu müteveffâ 

Manuk’un sülbiye-i kebir oğlu Sahak Efendi’ye mahzarda olduğu mezbûr Sahak Efendi Medine-i mezbûre 

mahkemesinden meclîs-i şer'de takrîr ve Medine-i mezbûrde Ermeni Milleti heyet-i ihtiyârıyesinin mühim zat ve 

resimleri ile ibrâz eylediği 28 Şubat 336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîr mezkûru teyid eylemiş 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idiğu yine Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi 

mütemekkinlerinden Dedeoğlu Paykin veledi Lunu ve salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe 

Busaid Kariyesi Baloğlu zevcesi Uskik binti Kügur ve Tûtioğlu zevcesi Dürik binti Manuk dahi vuku’bulan ihbâr 

ve imzalar sâbit olmuş olduğu tescîl bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye mezbur Sahak Efendi’ye yedine i'ta kılındı. 
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13 cemaziyelahire 1338 

 

 Sıra No: 341 Sayfa: 113 Numro: 13 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.06.1338 / Miladi 04.03.1920 Rumi 20.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Yaycı Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Serkesoğlu Nişan veledi makru veledi Hirebetin verâseti anası Marim binti Enam ile li-ebeveyn er karındaşı 

Kuyur ve Virak Tatyusa mahzarda kıbeli'l-aksama mezbûre Marim dahi vefât edip verâseti sadrı oğulları mezbûr 

Kuyur ve Varak Tatyusa mahzarda bade kıbel'il-aksam merkûm Köyr dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er 

karındaşı merkûme Varak ve Tatyus mahzarda bade kıbel'il-aksamı merkûm dahi vefât edip verasati er karındaşı 

mezbûr Tatyusa bade kıbeli’l-aksamı merkûm Tatyus’a dahi vefât edip verâseti mütevaffâyı evveli mezbûr 

Nişanın babası merhûm Makri li-ebeveyn karındaşı Kaluk mahzarda kıbel mezkûr Kaluk dahi vefât edip verâseti 

sülbiye oğuları Hiresyusa dahi mahzarda kıbelül aksamda mezbûr Hiresyus dahi vefaet edip verâset-i mezkûre 

Hiresyus'un babası müteveffâ-yı mezbur kalukun li-ebeveyn er karındaşı Tufi Manukun sulbi-i kebire oğlu Sahak 

Efendi’ye mahzarda olduğu mezbûr Sahak Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve 

Medine-i mezbûre Ermeni Milleti heyet-i ihtiyâriyesinin mühim zâtı ve resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 28 

Şubat 336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûru te'yid eylemiş verâset-i mezkûre dahi vech-i 

meşrûh üzere ettiği Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi mütemekkinlerinden Dedeoğlu Papkin 

veledi Lon ve sabıku’l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkîde Busaid Kariyesi mütemekkinlerinden Baloğlu 

zevcesi Özkik binti Krikor ve Tûti zevcesi Derik binti Manuk dahi vuku’bulan ihbâr ve imzaları ile sâbit olmuş 

olduğu tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i mezbûre mezbûr Sahak Efendi’ye beyyine i'ta kılında fi'l-yevmi'l-sâlis 

aşre min Cema’ziye’l-ahire li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 342 Sayfa: 113 Numro: 14 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.06.1338 / Miladi 04.03.1920 Rumi 20.02.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkî’ye Muzaffen Yaycı Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Serkesoğlu Manuk veledi Barsih veledi Hiretik verâseti sulbiyye-i kebire Oğulları Artini ve Sahak Efendi'den 

mahzarda bade’l-kıbeli'l-aksama merkûm Ertani dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn karındaşı mezbûr Sahak 

Efendi’ye mahzarda olduğu mezbûr Sahak Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'e takrîr ve 

Medine-i mezbûre Ermeni Milleti heyet-i ihtiyâriyesinin mühim zaat ve resimlerinden mehtûm ibrâz ettikte 28 

Şubat 336 Tarihi 1 kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûr tediye eylemiş ve verâset-i mezkûre ve vech-i 

meşrûh üzere ittüğü yine Medine-i mezkûre Mahallaltından Orta Mahallesi mütemekkinlerinden Dedeoğlu 

Papçin veledi Lon ve sabıkıl beyân Medine-i Karahisâri Şarkıya Muzaffe Ebusaid mütemekkinlerinden Baloğlu 

zevcesi Özkik binti Krikor Tûtioğlu zevcesi Derik binti Manuk dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile sâbit olmuş 

olduğu tescîl ve bit talep iş bu hüccetti şer’iyyeyi mezbûre Sahak Efendi yedine i'ta kılındı fi'l-yevmi'l-sâlis aşrer 

min cemaziyelahirel li-sene Semani ve Selâsîn ve Selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 343 Sayfa: 113 Numro: 15 Konu: Nafaka 

 Hicri 12.06.1338 / Miladi 03.03.1920 Rumi 19.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi sakinlerinden zati Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden 

Bahaettinoğlu Şerîf ibni Abdullah mezkûr Orta Mahallesi'nden Nalçacıoğlu Rasim Efendi ibni Şerîf târifleriyle 

ma'rûfe olan Çavuşoğlu kerimesi iken Hatun ibni Hasan meclîs-i şer’i şerîf-i enverde mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden Gürcioğlu Ahmed Çavuş ibni Süleyman mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idip iş bu hâzır-ı 

merkûm Ahmed Çavuş 851 elli bir kuruş mihr-i müeccel ile zevci dahlim olup lâkin merkûm Ahmed Çavuş beni 

bundan iki gün mukaddem tatlîk etmekle merkûm zimmetinden mütekarrar ve ma'kûdu aleyh mihr-i müecceli 

mezkûrum olan 851 kuruş iddeti münkazîye oluncaya ve kararı muaarufu nafakanın karz ve takdim olunması 

matlûbumdur dedikte lede's-sual merkûm Ahmed Çavuş dahi cevabında fi'l-hakika mezbûre İpek Hatun zevce-i 

menkûhe-i medhûlu behasının olduğunu ikrâr idüp lâkin mezbûrenin mihr-i müecceli sekiz yüz elli bir kuruş 

ol-beyân ve üç yüz elli bir kuruş olduğu ben silah altında bulunduğum esnada bundan iki buçuk sene evvel tatlîk 

eylediğini beyân ve ifade ettikten sonra merkûm Ahmed Çavuş ile mezbûre İpek Hatun üç yüz elli bir kuruş 

mihr-i müeccel iddet-i inkızasına kadar yevmi on kuruş nafaka üzerine razı olduklarını Dermeyan etmeleri ile 

mûcibince mezbûr İpek Hatun’un merkûm Ahmed Çavuş tenbi olundukta işbu tarihi vesikâda itibaren nafakayı 

idde olarak üç mahı değin mezbûre İpek Hanım yevmi on kuruş nafaka ve kisve beha vesair levâzımı 

zaruriyelerini harc var sarfa ve zevce-i mezbur Ahmed Çavuş’un malına bervech-i mezbûre İpek Hanım'a kıbel-i 

şer’den izin verilmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâni aşrin min cemaziye’l-ahire li-sene semani 

selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 344 Sayfa: 113 Numro: 16 Konu: Veraset ( Miras )  
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 Hicri 15.05.1338 / Miladi 05.02.1920 Rumi 23.01.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât iden 

Beyleroğlu Karabet veledi Erakir veledi Erakil verâseti zevce-i metrûkesi Ağavni binti Karabet sülbiye oğulları 

Artin ve Karalin ve sülbiye kızları vartuhi ve biruzik ve Bukbineye mahzarda bade kıbeli'l-kısma merkûm Artin 

dahi vefât idüp verâseti anası mezbûre Ağavni ile li-ebeveyn er karındaşı merkûm karaben ve l-iebeveyn kız 

karındaşları mezbûratı Vertuhi ve Biruzik ve Yevgeniye mahzarda kıbel'il-aksama merkûm Karekin dahi vefât 

idüp verâseti anası mezbûre Ağavni ve kız karındaşı mezbûratı Vertuhi Biruzik ve Bukbine li-ebeveyn ver 

müteveffâ Sahak'ın sülbiye oğulları Melkun ve Erminak ve Karinike mahzarda bade kıbel'il-aksama mezbûre 

Ağavni dahi vefât idüp verâseti sadriye kızları mezbûrat ve artuhi ve mezbûrun ve yevgeniye mahzarda ve 

bade’l-kıbel'il-aksamda merkûm malkun dahi vefât idüp verâseti zevce-i menkûhe arnif binti melkun ile sülbiye 

oğlu semiyad ve sülbiye kızı Manuşak mahzarda ve bade’l-kıbel'il-aksamı mezbûre arnif dahi vefât idüp verâseti 

sadriye oğulları merkûm Semiyad sadriye kızı mezbûre Manuşa'ğa mahzarda ve bade kıbel'il-aksamı merkûm 

semiayad dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn er karındaşı mezbûre manuşak'ın li-ebeveyn ümmü müteveffâ-yı 

merkûm Sahak sülbiye oğlulları mezbûr Ermanak mezbûran ve Karnika mahzarda ve bade kıbel'il-aksamı 

merkûm Ermanak dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn er karındaşı merkûm karinpeke mahzarda ve 

bade’l-kıbel'il-aksam mezbûre Manuşak dahi vefât idüp verâseti ümmü müteveffâ-yı merkûm Sahak'ınoğlu 

mezbûr Karnike mahzarda ve bade kıbel'il-aksamı mezbûre Vernuhi dahi vefât idüp verâsetini kız karındaşı 

mezbûr Pirvernik ve Yevgeni ve ibnü'l-ümmü mezbûr karinike mahzarda ve bade kıbelü’l-aksama mezbûre 

Pirvernik dahi vefât idüp verâsetini kız karındaşı mezbûre Yevgeni'ye ve ibni ümmü mezbûr Karnike mahzarda 

bade kıbel'il-aksam mezbûre Yevgeni dahi vefât idüp verâseti ibni ümmü mezbûre Karnike mahzarda ve bade 

kıbel'il-aksamı merkûm Karnike dahi vefât idüp verâseti babası müteveffâ-yı Sahak'ın babası müteveffâ 

Melku'nini li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Krikor'un sülbiye oğlu Serup'un sulbi-i kebire oğlu Şahnur'a 

mahzarda olduğu ve merkûm Şahnur Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'imizde takrîr ve Medine-i 

mezbûre Ermeni Milleti heyet-i ihtiyâr iyesinin mihri zat ve resimlerini mehtum ibra eylediği 28.Şubat.306 tarihli 

ilmuhaber mündericatı takrîri mezkûru te'yid eylemiş verâsetini mezkûr vech-i meşrûh üzere idüğü 

sabıkü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtında Çeken Mahallesi mütemekkinlerinden ozanoğlu Aram 

veledi Avadis ve Şiran Tepe Mahallesinde Yordam oğul Yasef Ağa veledi Bavli'den vuku’bulan ihbâr ve imzalar 

ile sâbit olmuş olduğu tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye merkûm Şahnur yedine i'ta kılındı. 

fi'l-yevmi'l-hamis aşer min cemaziyel ahire li-sene semani ve selâsîn ve selase ve elf  

 

 Sıra No: 345 Sayfa: 114 Numro: 17 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 16.06.1338 / Miladi 07.03.1920 Rumi 23.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Kutlucalı namı diğer Babus oğlu Dekran veledi Erakel veledi Etamek verâseti Anası Diruhi binti Etam ile 

li-ebeveyn karındaşı Agop ile li-ebeveyn kız kardaşlar Haykanuş Elyalusa mahzarda kıbel'il-aksam mezbûre 

Haykanuş dahi vefât edip verâseti anası mezbûre Diruhi ve er karındaşı merkûm Agup ve kızkarındaşı Elyelusa 

mahzarda el yevm kıbeli'l-aksamı mezbûre Diruhi dahi vefât edip verâseti sadriye-i kebire oğlu ve sadriye kızı 

mezbûre Elyalusa mahzarda bade kıbelü'l-aksama mahzarda Elyavalusa dahi vefaet edip verâseti er karınndaşı 

Agop mahzarda bade’l-kıbel'il-aksamı mezbûr Agop dahi vefât edip verâseti müteveffâ-yı evvel-i merkûm 

Dekra'nın babası müteveffâ Erakil'in li-ebeveyn er karındaşı müteveffiye Turfind'in sadriye kız Şugaga'nın 

sadriye-i kebire kız Hegune'ye mahzarda olduğu müşahhas derûn-u hüccette muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn 

huzûrundan ma’aruf olan mezbûre Hegune Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve Medine-i 

mezbûre Ermeni Milletinin mühim zâtı ve resimler ile mehtûm ibrâz eylediği 28.Şubat.336 tarihli bir kıt’a 

ilmuhaber mündericâtı takrîr-i mezkûr te'diye eylemiş mezkûr vech-i meşrûh üzere idüğü yine kariye-i mezkûre 

ahâlîsinden Şişmanoğlu Hüseyin Ağa ibni Mustafa ve Küçükoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin dahi vuku’bulan 

ihbârları ile sâbit olmağın ol dahi tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyye mezbûre Hegune yedine i'ta kılındı 

fi'l-yevmi'l-sabi aşer min cemaziye’l-ahire li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 346 Sayfa: 114 Numro: 18 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.06.1338 / Miladi 11.03.1920 Rumi 27.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden seydi Ali 

Ağa ibni Mustafa bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Sabire Hatun ibni Osman ile sülbiye 

kızları Kamile ve Nuriye ve azime ve Hatice ve kendüsünden mukaddem vefât iden li-ebeveyn er karındaşları 

Hacı Mehmed Ağa'nın sülbiye kebire oğlulları Asım ve Arif ve Ahmed ve Salim ve Alim Efendiler ve İbrahim 

Ağa'nın sülbiye kebire oğulları Zihni Efendi ve İsmail ve Mustafa Ağalar mahzarda olduğu mezbûr Zihni Efendi 

Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyeyi ihtiyariyesinin mihrizat ve 

resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 10. Mart.336ı tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtına takrîr ve mezkûru 
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tediye eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden 

mevsûku'l-kelâm zevattan Seydialioğlu Zihni Ağa ibni Ömer ve Cağaloğlu Şerîf Ağa ibni Hacı Ahmed’in dahi 

vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile sâbit olmuş ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hekemil ferâizil şer'iyye yüz doksan 

iki sehmden olup sehmi mezkûrden yirmi dört sehmi zevce-i mezbûre Sabire Hatun’a ve otuz iki şer sehmden yüz 

yirmi sekiz sehmi binatı-ı mezbûrat Kamile ve Nuriye ve azime ve Hatice’ye ve beşer sehmden kırk sihâm 

mezbûrun Asım ve Arif ve Ahmed ve Salim ve alim ve Zihni Efendiler ve İsmail ve Mustafa Ağalara isâbeti 

eylediği tescîl ve bi't-talep hüccet-i şer’iyye mezbûr Zihni Efendi’ye yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-aşrin min 

cemaziyel ahir li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 347 Sayfa: 114 Numro: 19 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.06.1338 / Miladi 08.03.1920 Rumi 24.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Kerim 

Efendizâde mecnûn Asım Efendi ibni Abdülkerim Efendi ibni Abdurrahman Efendi’nin verâseti li-ebeveyn er 

karındaşı Kazım Efendi ve li-ebeveyn kız karındaşı Kamile ve Sâniye Hanımlar mahzarda bade kıbel'il-aksamda 

mezbûre Kamile Hanım dahi vefât idüp vesareti zevce-i şerükesi Tal’at Efendi ibni Şükrü Efendi ile sadriye 

kebire oğulları Nevzat ve Mehmed Efendi ve sadiriye-i sagîre oğulları Hikmet ve Medhet Efendiler mahzarda 

olduğu mûmâ-ileyh Tal’at Efendi mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin münderacatı ve resimleri ile mehtûm 

ibrâz eylediği 1.Mart.336 tarihli bir kıt’a i‘lâm ve ilmuhaber mündericatı takrîri mezkûru teyit eylemiş verâset-i 

mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden mevsûkü’l-kelâm zatından sadri 

Mehmedzâde Ömer Efendi ibni Salih Efendi ve Hacı Ali Efendizâde Hafız Abdülhalim Efendi ibni Ahmed 

Efendi dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile sâbit olmuş tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer'iyye 

64 sihâm olup sehmi mezkûrenin 36 sehmi mûma-ileyh Kazım Efendi’ye ve on altı sehmi mezbûre Emine 

Hanım’a ve dört sehmi mûmâ-ileyh Tal’at Efendi’ye ve üç sehmden on iki sihâm mûmâ-ileyh im Nevzat ve 

Mehmed ve Hikmet ve Medhet Efendilere isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye 

mûmâ-ileyh Tal’at Efendi yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-sabi aşrer min cemaziyel ahire li-sene semani ve 

sülüsüyn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 348 Sayfa: 114 Numro: 20 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 17.06.1338 / Miladi 08.03.1920 Rumi 24.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinklerinden iken 1332 senesinde hicret ederek 

şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Sivaszâde kerimesi Zekiye Hanım ibnete Hafız Lütfullah Efendi ibni 

Mehmed zuhûruna kadar emvâlini hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin ve lazım 

muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf her vechile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe 

muktedir idüğü zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de alet't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar 

ve vürûd eden 1.Mart.336 tarihli mahfuz bir kıt’a mahâlî heyet tarafından mutî ilmuhaber mealinden anlaşılmış 

olan gâibiye mezbûrenin akrabasından Medine-i mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

Mesudzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi gâibe-i mezbûre Zekiye Hanım’ın zuhûruna kadar malını hıfz ve 

tesviye-i umûruna kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi kayyumluk-u 

mezkûru kabûl ve hizmet-i lazıması kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi'l-sabi aşer min cemaziyel ahire li-sene semani selâsîn ve selase mie ve elf.  

 

 Sıra No: 349 Sayfa: 115 Numro: 21 Konu: Vakıf 

 Hicri 08.06.1338 / Miladi 28.02.1920 Rumi 15.02.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Sancağı Çarşusunda kain ve galasından mihrisinden akdeğin camii Şerîfinin dokuz 

kandil zeytun yağının ikad ile fazlası olan evlad ve evlad ve evlada şurût bulunan Karahisâr-ı Şarki’nin Bülbül 

Mahallesi'nden Karahisâr-ı Şarki’nin Bülbül Mahallesi'nden Ahmed Niyazi Efendi evkafından olup sancağı 

mezkûrun çarşusundan vaki canibi beyni Seyidalioğlu Arif Efendi dükkanı ve Canib Yesari Sultan Fatih camii 

Şerîfi yolu arka cihet-i şadırvan hîn-i hüccette tarîk-i â’m ile mahdut iki bab ve vakf dükkanlarını mutasarrıf olan 

evlad-ı vakıftan Kâsım Efendi merkûm Ahmed Niyazi Efendi’nin bundan akdem vefâtı ile mezkûr iki dükkan 

tevlid münhâl kalup ve kazayı mezkûre derdest ve sicillata mukid ve Kazası olmayup ancak mezkûr iki dükkanu 

kadim evlad ve evlad olanların meşrutiyet üzere tasarrufları müteammin olmağla işbu baisül vesikâ Hacı Ahmed 

Efendi mütevevafayı merkûm Kâsım Efendi’nin sülbiye oğlu ve evlat ve evlat vakıftan olarak bervech-i 

teammül-ü kadim mezkûr iki dükkanın bervech-i bala meşrutaları olduğu ve sancağı mezkûre mahkemeyi 

şer’iyyesinden münakid meclîs-i şer’i şerîfde haneyi sancağı mezkûrun evkaf me’mûru Tevfik Efendi hâzır 

olduğu halde vukufu ba garaz Müslimînden Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Mesudzâde İsmet Efendi ibni Mehmed 

Efendi Nurbaranoğlu Mehmed Efendi ibni Osman ve Köse Alizâde Ali Efendi'ye ve ibni Mehmed Efendi’ye 

Ahmedoğlu Hacı Ömer ve Recebzâde Asım Efendi ibni Mehmed Efendi ve Orta Mahallesi'nden Hacı Musazâde 
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Halil Efendi ibni Mehmed Efendi ve Kızılca Mahallesi'nden Diyaroğlu Hacı Süleyman Ağa ibni Belgüzar Hacı 

Hasanzâde Faik Efendi ibni Nuri ve Müftü Mahallesi Mestan Kerimzâde Ahmed Efendi ibni Sadık Efendi ve 

Nurşin Mahallesi'nden kemdaoğlu Kâsım bin Ömer namı kimesneler ve ihtiyarlar ile hâzır zâhir ve mütehakkik 

olmağın mezkûr iki dükkanın bervech-i bala müteveffâ-yı merkûm Kâsım Efendi’ninoğlu Hacı Ahmed 

Efendi’ye ber mucebi ameli kadim evladiyet-i meşrutiyet üzere tevcîhi ma-vâki bi't-talep ketb olundu 

fi'l-yevmi'l-samin min cemâzi-yel-ahire li sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 350 Sayfa: 115 Numro: 22 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 09.07.1338 / Miladi 29.03.1920 Rumi 16.03.1336 

 Medine-i Karahisâri Şarkî’ye Muzaffen Subak Kariyesi mütemekkinlerinden olup silah altında müstakdem 

olduğu halde bundan akdem vefât eden teba’i Devleti Aliye'nin Rum milletinden Tekirdağlıoğlu Nicola veledi 

Bedirnik verâseti zevce-i metrûkesi Saye binti İstavril ile Sulbiyye-i Sagire kızı Anika'ya mahzarda tahshsi 

mes’ele mirâsları bi hükmi’l ferâizil şer'iyye 8 sehmden olup sehmi mezkûreden bir sehmi zevce-i mezbûre 

Saye'ye ve 7 sehmi binti mezbûre Anika'ya isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun verâset-i 

mezbûrtandan başka verâseti olmadığı zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleriyle sâbit olduğu 

i‘lâm oldundu. fi'l-yevmi'l-tasi’ min şehri Recebü’l-ferd li-sene semani ve selâsîni ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 351 Sayfa: 115 Numro: 23 Konu: Nafaka 

 Hicri 01.07.1338 / Miladi 21.03.1920 Rumi 8.03.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kütküt Mahallesi sakinleriden zati Medine-i mezkûre mahallâtından 

Orta Mahalle ahâlîsinden Nalçacıoğlu Rasim Efendi ibni Şerîf ve Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Ezbiderlioğlu 

Abdullah ibni Abdülkadir târifleriyle ma'rûf olan Hafize Hatun ibnete Mehmed meclîs-i şer'ifi enverde mezkûr 

mahalle ahâlîsinden Orta Mahallesi ahâlîsinden Alibaşzâde Muhittin ve Mehmed Efendiler ibni müteveffâ Arif 

Efendi mahzarlarında takrîr meram ve ifâde-i merâm edip işbu hâzır-ı mûmâ-ileyh Muhittin ve Mehmed Efendi 

yedlerinde zevci mutlakım Alibaşzâde müteveffâ Arif Efendi’nin feraşından hasıl ve yine mütevellid ve hasıla ve 

bundan mütevellid tahminen altı yaşında sadriye-i sagîre Hikmet nafaka ve işdâ ihtiyaç ile muhtac olup sağire-yi 

mezbûre içün biraderleri mûmâ-ileyh Muhittin ve Mehmed Efendiler üzerine kıbel-i şer’den kadar ma'ruf nafaka 

karz bu taktim olunması bi'l-hizane matlumumdur dedikte lede's-sual Muhittin ve Mehmed Efendiler cevabında 

fi'l-hakika sagîre-i mezbûre Hikmet nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac bulunduğu ve kendi mallarından olmak 

üzere sağire-yi mezbûrenin nafakasına harc ve sarf etmek üzere 100 kuruştan şehri 200 kuruş sağire-yi 

mezbûrenin mezbûre Hafize Hatun’a bi’l-rıza eda edeceklerini ifade ettiklerinden mezbûre Hafize Hatun 

bervech-i muharrer şehri 200 kuruşa Rızaya olmağın mucibince iş bu tarihi hüccetten itiabaren sağrieyi mezbûre 

Hikmet için biraderleri mûmâ-ileyh a Muhittin ve Mehmed Efendiler üzerlerine 100 kuruştan 200 kuruş nafaka 

ve kisve beha ve sair levâzım-ı zaruriyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istîdâ’neye inde’l-zafr biraderleri 

mûmâ-ileyh ima Muhittin ve Mehmed Efendi’nin mallarına rücu mezbûr Hafize Hatun'a izin verilmeğin ma-vâki 

bi't-talep ketb olundu.  

 

 Sıra No: 352 Sayfa: 115 Numro: 24 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 11.07.1338 / Miladi 31.03.1920 Rumi 18.03.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât idin inceoğlu 

Ahmed Ağa ibni Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi ziynet Hatun ibnete Mehmed 

Ağa ile sülbiye-i kebire oğulları Hüseyin ve Hasan ve sülbiye-i kebire kızları Rahime ve Nuriye ve esme ve 

Huriye Hanımlara mahzarda olduğu mezbûr Hasan Efendi Medine-i mezkûre Mahallesinde takrîr ve mahalle-yi 

mezkûre ihtiyariyesinden mühim zat ve resimler ile mehtûm ibrâz eylediği 28.Mart.336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber 

mündericâtı takrîri mezkûru tediye eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere yine Medine-i mezkûre 

mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden mevsûkül kelâm zevattan nazımoğlu Hasan Efendi ibni Ali ve 

Nurşin Mahallesi ahâlîsinden kemdaoğlu Kâsım bin Ömer dahi vuku’bulan ihbâr ve imzaları sâbit olmağla iş bu 

surette tashîh-i mes’ele mirâsları bihükmi’l ferâizilşer’iyye 64 sehmden olup sehmi mezkûreden sekiz sehmi 

zevce-i mezbûre ziynet Hanım 14 sehmden 28 sehmi ebnânı mezbûran Hüseyin ve Hasan ve 7 şer sehmden 

cem'an 28 sehmi binatı mezbûrtan Rahime ve Nuriye ve esme ve Huriyeye isâbeti iktizâ eylediği bi't-tescîl ve 

bi't-talep iş bu hüccet-i mezbûr Hasan yedine i'ta kılındı. 

 

 Sıra No: 353 Sayfa: 115 Numro: 25 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 02.07.1338 / Miladi 22.03.1920 Rumi 9.03.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye Mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinde zâtı zil-i hüccete muharrerü'l-esâmi-i 

Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan Ağca imamoğlu kerimesi Fatıma Yumak binti İbrahim Medine-i mezkûre 

mahkemesi meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezbûre Eytâm müdüri Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu 
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halde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip mezkru Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan altı sene mukaddem 

vefât eden Ağca imamoğlu babam İbrahim Ağa ibni Hüseyin’in terekesinden olup vakti sağir olmamla tarafı 

şer’de Tahîr ve hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 911 kuruş 13 pare li-eceli'l-edânâ eytâm sandığına teslim 

olunmuştu ben 315 tevellüdlü olup elyevm kendi yaşımı ikmal etmiş olmağla mezbûr umûru idare edecek rüşte 

ve malik bulunduğum meblağ-ı mezkûrun beyyine bundan akdem vefât eden li-ebeveyn karındaşım mecnûn 

karındaşım Hüseyin’in kezâlik sanduk-u mezkûrda bulunan mülkü 827 kuruş 26 pareden benim hisse-i ersiye-i 

şer’iyyem olan 227 kuruş ve 33 pare ki cem'an 1139 kuruş 6 pareyi sanduk-u mezkûrdan hâlâ bana eda ve teslim 

müdde-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte lede's-sual müdüri 

mûmâ-ileyh Hacı mûmâ-ileyh dahi cevabında fi'l-hakîka meblağ-ı mezkûr 911 kuruş 13 pare mezbûre Fatıma 

yumağın babası müteveffâ-yı merkûmdan 227 kuruş ve 33 pare dahi mezbûr müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin'in 

mevrûs malı olup eytâm sandığından mevcûd olduğu ikrâr edip ancak mezbûrenin Rüşdü kendisince mechûl 

olduğu müdafian beyân ettikte fi'l-hakîka hali mezbûre Fatıma yumağın bast eylediği minvâl üzere olduğu zil-i 

vesikâda muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârları mahalle-yi 

mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd eden bir kıt’a ilmuhaber mündericâtından 315 tevellüdlü ibrâz 

eylediği tezkereyi Osmaniyesinden anlaşılmış olmağın mûcibince meblağı mecmû’ mezkûrun 139 kuruş 6 pare 

ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'nin maddei mahsûsasına tevfikan mezbûr Fatıma Yumaka teslimi müdüri 

mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh olunduğu tescîl bi't-talep ketb olundu.  

 

 Sıra No: 354 Sayfa: 116 Numro: 26 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 02.07.1338 / Miladi 22.03.1920 Rumi 9.03.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkî Mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Ağca 

İmamoğlu mecnûn Hüseyin bin İbrahim bin Hüseyin'in verâseti validesi Behiyye binti Ömer ile li-ebeveyn 

karındaşı Şerîf ümmü er karındaşları Salim ve Şa’ban ve Ebnan Mehmed ve li-ebeveyn karındaşları Zekiye ve 

Fatıma yumaka mahzar da olduğu mezbûre Fatıma Yumak Medine-i mezkûre Mahkemesi'nde meclîs-i şer'if'te 

mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâr iyesinin mihri zâtı ve resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 19. Kanun-i 

Sâni.1336 tarihli bir kıt’a i‘lâm ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûru tediye eylemiş verâset-i mezkûre vech-i 

meşrûh üzere olduğu yine Medeniye-i mezkûreye muzâfe Kara Ağaç Kariyesi ahâlîsinden ve mevsûku'l-kelâm 

zevattan Gerüoğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa ve Hacıoğlu Ahmed Efendi İbni Sait dahi vuku’bulan ihbâr ve 

imzalar ile inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olduğu bu surette mes’ele-yi mirâsları bi hükmi’l ferâiz şer'iyye 24 

sehmden olup sihâm-ı mezkûrden dört sehmi Ümmü mezbûre Behiye Hatun’a ve 2 sehmi mezbûrtan Zekiye ve 

Fatıma Yumak'a ve ve dörder sehmden 8 sehmi mezbûr Salim ve Şa’bana iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu 

hüccetü şer'iyye mezbûre Fatıma yumak beynine i'ta kılındı. Fi'l-yevmi'l-sâni min şehrü’l-Recebü’l-fert li-sene 

semani ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 355 Sayfa: 116 Numro: 27 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 16.07.1338 / Miladi 05.04.1920 Rumi 23.03.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından, Bülbül Mahallesi sakinlerinden Fazlıoğlu kerimesi Gül Hanım ibnete 

müteveffâ Arif bin Abdullah Namı Ebkem ve asem olmala hali sahvine kadar emvâl hıfz ve rüşd ve tesfiye 

umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'ruf ve istikâmet ile 

mevzûfe ve her vech ile umûru Vesayet uhdesinden gelmeye muktedir idüğü Zilhüccetül Muharrerül ile esâmiye 

Müslimînin huzûri şerde alet tarîk-i şehâde vaki olan ihbâr ile Medine-i mahalleyi ile yine mahalle-yi mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûdiden bir kıt’a ilmuhaber mealinden anlaşılan mezbûre Gül Hanım’ın 

akrabasından ve mahalle-yi mezkûre sakinlerinden muhalefetün zat fazlı Ağa müteveffâ İbrahim Efendi zevcesi 

Şemsi Hatun ibnete Hasan mezbûre Gülhanımın hali sahvine kadar emvâlini hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta mezbûr Şemsi Hatun'dan dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasa 

kemâ yen baği Eda'yı taahhüt ve iltizâm etmeyin Mava ki bit talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-sâdîs aşer min şehri 

Recebü’l-Ferd li-sene semani ve selâsîn ve selase ve mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Fazlıoğlu 

Ahmed Efendi İbni Mehmed Bülbül Mahallesi imamı Ali Efendi İbn i Şerîf.  

 

 Sıra No: 356 Sayfa: 116 Numro: 28 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 16.07.1338 / Miladi 05.04.1920 Rumi 23.03.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden iken 1332 senesinde hicret ederek 

şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Sivaszâde kerimesi Zekiye Hanım ibnete Hafız Lütfullah Efendi İbni 

Mehmed'in zuhûruna kadar emvâlini hıfz ve tesviyeyi umûrunu kıbel-i şer’den Kayyum nasb ve tâyin lazım ve 

mühim olmağın emânet ile ma'ruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe 

muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn huzûr-u şerde ale't-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan 

ihbârlar ile yine mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd iden memhur bir kıt’a ilmuhaber 
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mealinden anlaşılan gâibe-i mezbûrenin akrabasından ve Medine-i mezbûre mahallâtından Kızılca Mahallesi 

ahâlîsinden Mesutzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi li-ebeveyn kız karındaşı mezkûr Kızılca Mahallesi 

sakinlerinden Fatıma Hanım ibnette mûmâ-ileyh Hafız Lütfullah Efendi'nin her biri gâibei mezbûre Zekiye 

Hanım’ın zuhûruna kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta 

mûmâ-ileyh ima İsmet Efendi ve Fatıma Hanımdan her biri kayyumluk-u mezkûru kıbel ve hizmet-i lazıması 

Kema yenbagi edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs aşer min şehri 

Recebül ferd li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdü'l-hal Mahalleyi mezkûre muhtarı Şevket İbni 

Süleyman Kızılca Mahallesi İmamı Halis Efendi İbn i Şerîf. 

 

 Sıra No: 357 Sayfa: 116 Numro: 29 Konu: Nafaka 

 Hicri 08.06.1338 / Miladi 28.02.1920 Rumi 15.02.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallaltından Orta Mahallesi sakinlerinden zati Zilhüccette Muharrül esâmi 

Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan filoğlu kerimesi Fatıma Hatun ibnete Mehmed Efendi Medine-i mezkûre 

mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp Fiil Asl Alucra Kazasının 

merkezi olan nefsi Mesudiye Kazası ahâlîsinden olup hâlâ Tokat da mukîm Karslıoğlu Cemal Efendi İbni Hacı 

Mehmed 551 kuruş mihr-i müeccel tesmiyesi ile zevci dahlim olup Lakin zevcim mezbûr Cemal Efendi bundan 

altı mahı mukaddem taklit etmekle merkûmun zimmetinde mütekarar ve makûd aleyh mihr-i müeccel mezkûrun 

ile mihr-i müeccel ve nafakayı ma’lûma mı mezbûr Cemal Efendi da‘va vekili 2 Tuğluzâde Ömer Efendi’ye irsâl 

etmekle ben dahi mûmâ-ileyh tamamen aldığım gibi merkûm Cemal Efendi'nin feraşından hasıla ve benden 

mütevellid el Yevm cehr-i ve terbiye bulunan tahminen 14 aylık salhanın 9 senelik nafaka lazımasının 

mûmâ-ileyh Ömer Efendi'den tamamen ahz eyledim bina’enaleyh zevc-i mutlakam mezbûr Cemal Efendi 

yedinden asla ve kat'a alacak hakkım kalmamıştır. dedikte mûmâ-ileyh Ömer Efendi mezbûre Fatıma'nın Sadrı 

olan kelimâtı meşrûhâlarını tasdîk etmeyin ma-vâki’bi’t-talep ketb olunda Fi’l-yevmi’l-Samin cemaziyelahire 

li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Makre-i Mezburenin Babası Ziloğlu Ahmet Efendi 

Müftü Mahallesi İmamı Hafız Abdülhalim Efendi Bülbül Mahallesi'nden Ezbiderelioğlu Abdullah Ağa 

 

 Sıra No: 358 Sayfa: 117 Numro: 30 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 29.06.1338 / Miladi 20.03.1920 Rumi 7.03.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkıya muzâfe Kuri Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem silk-i askeriye de vefât eden 

Osman oğullarından Mustafa bin Habibin verâseti babası merhum Habip ile validesi Hatice binti Ali’ye 

Mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları bi-hükmi’l ferâizü'ş-şer'iyye 3 sehmden olup sehmi mezkûreden iki sehmi 

ebi mezbûr Habibeye ve 1 sehmi Ümmü mezbûre Hatice’ye isâbeti tahakkukundan sonra müteveffâ-i merkûmun 

verâset-i mezbûrundan başka verâseti olmadığı zabt ceridesinde isimleri Muharrer şahitlerin şehâdetleri ile sâbit 

olduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ vel aşrin min Cemaziye’l-ahire li-sene semani ve selâsîn ve selase 

mie ve elf 

 

 Sıra No: 359 Sayfa: 117 Numro: 31 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 22.07.1338 / Miladi 11.04.1920 Rumi 29.03.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahâllatından Nurşin Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Şahkuloğlu kerimesi Veliye Hatun ibnete Hüseyin Efendi ibni Ahmed’in Sadri sagîre-ioğlu Zihni bin Abdullah'ın 

vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesfiyeye umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nas tâyin lazım ve mühim 

olmağın emânet ile ma'ruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile Umur ve Vesayet uhdesinden gelmeye 

muktedir idüğü zil-i hüccette muharerül esâmiyi Müslimînin huzûru şeride alettarîk-i şehâde Vaki olan ihbârlar 

inde'l-şer'il-enverde zahil ve nemâyan olan Sagiri merkûmun li-ebeveyn kız karındaşı yine mahalle-yi mezkûre 

sakinlerinden mu'arefetü'z-zât Nazire binti mezbûr Abdullah Sagiri merkûm Zihninin vakti rüşd ve sidârına kadar 

malını hıfz ve tesfiyeye umûrunu kıbel-i şer’den vasî nas tâyin oldukta mezbûre Nazire dahi vesâyet-i mezkûreye 

kabûl ve hizmet-i lazımasını Kema yen bağiy edayı taahhüt ve iltizâm etmeyi ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’l-sâni ve’l-aşrin min şehri Recebü’l-ferd li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal 

Orta Mahallesi'nden Nalçacıoğlu Rasim Efendi İbni Şerîf Ağa, Biroğul Mahallesi'nden Çeçenzâde Tahsin bey 

ibni Tayyar Bey. 

 

 Sıra No: 360 Sayfa: 117 Numro: 32 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 29.07.1338 / Miladi 18.04.1920 Rumi 5.04.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkî’ye Muzaffe Gülüh Kariyesi ahâlîsinden ve mütekâidin-i askeriyede iken bundan 

akdem vefât eden Sakaoğlu Hamdi bin Süleyman bin Mustafa'nın verâseti validesi Esma Hatun ibnete Ömer ile 

li-ebeveyn karındaşları Hüseyin ve İbrahim ve Mehmed de mahzar da olduğu ehî mezbûr Mehmed Medine-i 

mezkûre mahkemesinde Meclis-i takrîr ve kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin Mihrizat ve resimleri ile 
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mehtûm ibrâz eylediği 10 Şubat 336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîr-i mezkûru teyid eylemiş 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu kariye-i mezkûre ahâlîsinden ve mevsûke’l-kelâm Zavat Sakaoğlu 

Mahmûd ve İbrahim Efendiler İbni Mustafa'nın dahi Vuku bulan ihbâr ve imzaları ile inde’l-şer’il-enver tahkîk 

etmiş olmala bu surette mes’ele-yi mirâsları bi-hükmi’l-ferâizi’ş-şer'iyye 18 sehmden olup sehmi mezkûre'den 3 

sihâm-ı ümmü mezbûre Esma Hatun’a Beşer sehmden 15 sihâm-ı ehî mezburun Hüseyin ve İbrahim ve 

Mehmede isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi’t-talep iş bu hüccet-i şer’iyye merkûm Mehmed yedine i’ta kılındı. 

Şuhudû’l-hal: Kariye mezkûredan sakaoğlu İbrahim Efendi ibni mezbûr Mustafa mezkûr Gülüh Kariyesi’nden 

sakaoğlu Mehmed Efendi ibni Mustafa 

 

 Sıra No: 361 Sayfa: 117 Numro: 33 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 29.07.1338 / Miladi 18.04.1920 Rumi 5.04.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Ermeni Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

vefât eden teba’yı Devlet-i âliye’nin Ermeni Milletinden Koyulhisarlı namı diğeri Yazdanoğlu Manuk veledi 

hiclik sülbiye-i sağire oğlu Kacazuruk vakti rüşd ve sidârına kadar malına hıfz ve tesviye ve umûrunu kıbel-i 

şer’den ba hüccetti şer’iyye nasb ve tâyin kılınan Medine-i mezkûre mahallâtından eslamı Bülbül Mahallesi 

sakinlerinden İncezâde kerimesi Rahime Hanım ibnete Ahmed vesâyet-i mezkûreden istifâ eylediğinden merkûm 

Kacazuruk vakti rüşd ve sidârına kadar malına hıfz ve tesviye-i umûrunu vasîyi mezbûre Rahime Hanım 

mir-mirine kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin olmağın kendi milletleri beyninde emânet ile ma'rûf ve istikâmet 

ile mevzûf ve her vechile umûr vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idiğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i 

Müslimîn huzûr-u şer’de ale't-tarîki'ş-şehâde vaki olan ihbârlar ve Ermeni milleti heyet-i ihtiyâriyesi tarafından 

vürûd iden bir kıt’a ilmuhaberi mealinden anlaşılan yine kariye mezbûre izâfeten Biltariç Kariyesi 

mütemekkinlerinden teba’yı devleti müşaruileyh teba’sından İvadoğlu Entranik veledi Tanil sagîr-i mezbûru 

Kacazuruk vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye umûrun kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin oldukta 

merkûm Antranik dahi vesâyet mezkûre kabûl ve hizmet-i lazımasını kema yen baği eda ve taahhüt iltizâm 

etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu.  
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 Sıra No: 362 Sayfa: 117 Numro: 34 Konu: Nafaka 

 Hicri 01.08.1338 / Miladi 20.04.1920 Rumi 7.04.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye Mahallâtı’ndan Kütküt Mahallesi sakinlerinden zâtı zil-i vesikâda 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan namı Zâdekâr kerimesi Enise Hatun ibnete Ahmed Efendi 

meclîs-i şer'i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip hâlâ Malatya sancağı Lice sancağı tabur katibi 

zevcim Mustafa bundan sene akdem benimle mûmâ-ileyh feraşından hasıl benden mütevellid hicri ve terbiyemde 

bulunan tahminen üç yaşına sadri sagîre oğlum Adil’den her birimizin şimdiye kadar cins-i nafakaya dair bir 

nesne göndermediği zevcim mûmâ-ileyh Mustafa üzerine kıbel-i şer’den kararı mu’arefe nafakayı farz ve taktir 

ve olunması fi'l-asıl matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hali mezbûre Enise Hatun’un bast eylediği minvâl üzere 

olduğu ve mezbûre Enise Hatun’un ile sagîr-i merkûm Adil'den herbiri nafakayı işdâ ihtiyaç ve muhtac ve zikr-i 

âti meblağı karar ittüğü ve yine zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de alettarîki’ş-şehâde vaki 

olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince mezbûr Enise Hatun badeltahlîf işbu 

tarihi hüccette itibaren mezbûr Enise Hatun ile sagîr-i mezbûr Adilden her biri içün yevmi 20 şer kuruş ikisine 

şehri 1200 kuruş nafaka ve kisveyi beha ve sair levâzımı zaruriyelerine harc ve sarfa lede’l-hâce istîdâ’neye ve 

inde’l-zafr zevci gâibi mûmâ-ileyh Mustafa Efendi’nin malından rücû-u mezbûre Enise Hatun'a kıbel-i şer’den 

izin verilmeyin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 1 Şa’ban 1338 Şuhudû’l-hal Orta Mahallesi'nden Hocazâde 

Muhittin Efendi ibni Arif Efendi 

 

 Sıra No: 363 Sayfa: 118 Numro: 35 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 16.08.1338 / Miladi 05.05.1920 Rumi 22.04.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden Ozanoğlu Karnik veledi Artin veledi Geriçek verâsetini li-ebeveyn 

er karındaşı Karakisne mahzarda ve bade kıbel'il-aksamı merkûm Karnik dahi vefât idüp verâseti zevce-i 

metrûkesi Veranuhi binti Etam ile ile sülbiye oğlu Antranik mahzarda bade’l-kıbel'il-aksamı mezbûr Antranik 

dahi vefât idüp verâseti anası mezbûre vertuhi mahzarda olduğu mezbûre Vertuhi Medniyei mezkûre 

mahkemesinde mecilis-i şer’de takrîr edip mezbûr Emine millet-i heyet-i ihtiyâriyesinin mihri zat ve resimleri ile 

mehtûm ibrâz eylediği 03.Mayıs.336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber münderiacatı takrîr-i mezkûr teyit eylemiş 

mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu sabıku’l-beyân kariye-i Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Tamzara Kariyesi’nden 

Digaloğlu Aynuk veledi Apik ve Biltarıc Kariyesi’nden İvadoğlu Entranik veledi Tanil dahi vuku’bulan ihbâr ve 

azalar inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olduğu tescîl bi't-talep işbu hüccet-i mezbûre ve Veranuhi yedine i'ta 

kılındı 

 

 Sıra No: 364 Sayfa: 118 Numro: 36 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 18.08.1338 / Miladi 07.05.1920 Rumi 24.04.1336 

Medine-i karahisarı Şarki mahalatından Nurşin Mahallesi sakinlerindne iken bundan akdem vefat eden Şehul oğlu 

kerimesi veliye hatun ibnete Hüseyin Bin abdullah veraseti sülbiyei kebire oğlu Şerafettin ve sülbiyei sağire oğlu 

zihni ve sülbiyei kebire kızı nazireye münhasıra ve tashihi mesele-i mirâsları bihükmi’l feraizül şerriye beş 

sihamdan olup sihamı mezkurden ikişer sihamdan dört siham ebnanı merkuman şerafettin ve zihni'ye ve bir 

sihamı binti mezbure Nazire'ye isabeti lede'ş-şeri'l-enverde zahir ve nemayan olduktan sonra sağiri mezbur 

zimmetinde vakti rüşt ve sidarına kadar malını hıfz ve tesviye umurunu kıbeli şerden vasi nasb ve tayin kılınan 

binti kebire mezbure Nazire'nin bi'l-isabe ve bi'l- vesaye ve ibni kebiri merkum Şerafeddin dahi bi'l-isale talep 

marifet şerle tahir beynel verese bil farizatü'l-şer'iyye tevzi ve taksim olunan terekei mütevefayı mezbur bervech-i 

ati zikr ve beyan olunur fil yevmi samin aşer Şabanü'l-muazzam lisene semani sülüseyin ve selase mie ve elf 

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

kebir tut kazganı / kulplu sagir kazgan / kulplu orta kazgan adet 1/1/1 947 

köhne sagir kazgan / müstamel orta tava / kebir ve sagir tava adet 1/1/2 71 

çorba üsküresi /kebir tepsi / orta sini adet 1/1/1 114 

kapaklı sahan / def'a kapaklı sahan adet 1/1 145 

kapaklı sahan / kapaksız sahan / mıkla tava adet 1/3/1 91 

sagir mıkla tava / kapaksız kuşhane / kapaklı kuşhane adet 1/1/1 81 

çekilmiş kum darı ve bir mikdar fasulye tut çavrı  top 4 200 

ağaçtan mamul sini / kendirden mamul çuval ve köhne tekne adet 1/4 111 

bekmez küpü / petek kat / yünden mamul batanniye adet 9/1/2 700 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

el değirmeni / kahve değirmeni / tenevvür eşyası adet 1/1/1 197 

 köhne sanduk / kürek / hırdavat münezzel adet 1/1/1 135 

kevgir / bakraç / köhne üsküre adet 1/2/2 258 

lenger/ hamam leğeni / köhne bakraç adet 1/1/1 181 

köhne ıbrık ma leğeni / Nehhas saplı   2/1 111 

kahve takımı/Kalbur     131 

kapaksız sahan / dakik şa'ber / dakik mısır ve kesme mıcur     235 

hamam havlusu ma boğca adet 5 256 

bir mikdar kiyah     50 

kulplu orta ve sagir kazgan / def'ar kebir ve orta kazgan adet 2/2 275 

sagir tepsi / sagir tava / köhne sagir sini adet 1/1/1 75 

kapaklı sahan / kapaksız sahan adet 1/1 160 

kapaklı kuşhane / orta kapaklı kuşhane terazi ma dara adet 1/1 97 

çekilmiş bir mikdar kum / bir mikdar fasulye / tut çadırı top top   250 

kendir çuval / bekmez hünnap / ağaçtan mamul tepsi /Köhne Küp    1/50/4/9 270 

tabak kat / köhne ma buru/ mangal/ köhne sanduk   1/2/1 405 

köhne ufak kuşhane adet 1 41 

köhne sahan köhne üsküre / lenger adet 1/1 105 

sagir kapaklı sahan / ibrik ma leğen /maşraba adet 1/2/1 160 

Pil/ çinko tabak   2/4 99 

dakik şeber kut / mısır mesmuk önü mucır     106 

Yekün yalnız altıbin kırk kuruş     6040 

        

Minhel İhracat       

mütevvefayı mumaileyh techiz ve tekfini     1000 

Delaliye olup münadiye ait kısım     30 

Delaliyeden olup nizamiyeye ait kısım     90 

Hicaz varakası esmanı      10 

kısam defterine ilsak olunacak nisbi ve makbuz pulları     4,2 

tereke memurlarının masarifi zaruriyeleri     
100 

Resüm Kaydı     
120,1 

kaydiye     
10,1 

Yakün Yalnız bin üç yüz seksen kuruş        

        

Sahh ul baki beynel veresei şeriye       

Yalnız dört bin altı yüz yetmiş kuruş     4670 

        

Hisse-i el beynül kebir merkum şerafeddin     1867 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Hisse-i el ibni sagiri merkum zihni     1867 

Hisse-i el binti kebiretül mezbure     934 

 

vereseden ibn merkum şerafettinin Hissei ersiyei şeriyesi olan 1868 ve binti mezbure nazirenin hissei ersiyei 

şeriyesi bulunan bervechi bala 934 kuruş 17 Mayıs 36 tarihli iki kıta sened mucibince bilverase tamamen ahz ve 

kabz iyedikleri gibi sağgiri mezbur Zihniye dahi hissei Ersiyei şeriyesi olan ber vechi bala 1868 kuruş sağiri 

mezburun nafakasına. sarf etmek itmek üzere vasiyi mezbure nazirenin 17mayıs 36 tarihli bir kıta sened 

mucibince bilvesaye tamamen teslim olunduğu mübeyyen işbu mahalle şerh verildi. 

 

 Sıra No: 365 Sayfa: 119 Numro: 37 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 23.09.1338 / Miladi 10.06.1920 Rumi 28.05.1336 

Fil asıl ERzurum ahalisinden olup Medine-i karahisarı şarkide dokuz numarada mukim polis memurlarından iken 

bundan akdem vefat iden Ahmed Remzi Efendi ibni Abdullahın zahirde varis maruf ve marufesi oldmadığından 

terekesi mu'arefetşer' ile eytam müdürü huzurunda tahrir ve bil müzayade bey olunan eşyayı menkulesi defteridir 

ki bu vechi zikr ve beyan olunur fil yevmi salis aşrin Şabanülmübarek lisene semani sülüseyin ve sülüse min elif. 

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

potin çift adet 1 255 

Kapaksız tencere adet 1 15 

Tencere ma kapak adet 1 85 

Mıhla Tavası/Köhne sahan adet 1/1 35 

Çinko Sahan adet 1 15 

Demir Kaşık adet 2 2,2 

Ufak fincan Tepsisi adet 1 1,2 

Nehas Kefgir adet 1 30 

Köhne Demlik adet 1 1,2 

Köhne yemeni Çift adet 1 2,1 

Bir kutu derununda yağ adet 1 120 

Kahve kutusu adet 1 2,2 

Sabun Kalıp adet 2 32 

limon adet 3 5 

Ferhiye? adet 1 5 

Sim Sifan….. adet … 11 

Biga Tespih adet 1 25 

Sarı Fakfun Şamdan adet 1 12,2 

Çakmak adet 1 2,2 

Tabaka adet 1 5 

Müstağmel Çorap Çift adet 4 40 

Çatal adet 1 3 

Kavurma Dirhem adet 200 20 

Müstağmel fanila don adet 1 5 

Basma entari adet 1 60 

Kutu derinunda sigara Kağıdı adet   22 

 bir miktar…. adet   5 

Bir torba derinunda bir miktar Bulgur adet   25 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Bir miktar Fasülye adet   10 

Orta Ayna adet 1 30 

Fincan/Tabak adet 1/1 6 

bardak adet 1 3 

Gömlek adet 1 50 

Torba adet 1 46 

Yakalık adet 1 2,2 

Boğca adet 1 25 

müstağmel torba adet 1 3 

yastık ma yorgan adet 2 400 

haki ceket adet 1 330 

yemeni çekeceği adet 1 2,2 

hali heybe adet 1 190 

ustura adet 1 60 

pantolon  adet 1 350 

yünden yelek adet 1 20 

kibrit adet 4 5 

Müstağmel cecim adet 1 255 

tütün bir miktar adet   25 

Köhne elbise adet 2 172 

tarak adet 1 5 

çıngırak ve kalem adet 2 5 

nakti mevcut     381,2 

hırdavat     10 

Yekün yalınız üç bin üç yüz on bir guruş on pare     3311,1 

Minhel İhracat       

mütevvefayı mumaileyh techiz ve tekfini     465,1 

Delaliye olup münadiye ait kısım     15 

Delaliyeden olup Hazineye ait kısım     45 

Hammaliye     5 

Hicaz varakası esmanı      10 

Nisbi makbuz pul Esmanı     4,2 

Resüm Kaydı     120,1 

kaydiye     8 

Yakün Yalnız altı yüz yirmi kuruş on para     620,1 

Yalnız iki bin altı yüz doksan bir kuruş   2691 

 

Mütevefayı muma ileyhin terekesi muarefeti şer ile eytam müdürü huzurunda bi'l-müzayede yalnız bey' olunarak 

eşyayın semanı ve nükud-u mevcudu bervechi balada gösterildiği vechile 3311 kuruş on pare baliğ olup bundan 
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masarıfi lazıması olan ber vechi bala 620 kuruş on pare zuhurunda veresesine verilmek ve eceli ahardan talep 

vukuunda gönderilmek üzere eytam nizamnamesinin madde-i mahsusası mucibince eytam sanduğunu teslim 

oldunduğu işbu mahalde şerh verildi. 

 

 Sıra No: 366 Sayfa: 119 Numro: 38 Konu: Nafaka 

 Hicri 01.11.1338 / Miladi 17.07.1920 Rumi 4.07.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Tenkiloğlu Hafız sâbit Efendi ibni Halit bin Abdullah’ın sülbiye-i sağire kızı Zeliha’nın kıbel-i şer’den 

ba-hüccet-i şer’iyye vasî-yi mensûbu ve Medine-i mezkûre mahallâtından Kırkgöz Mahallesi ahâlîsinden 

kadıoğlu Mehmed ibni Durmuş namı kimesne meclîs-i şer’i şerîf-i enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve ifâde-i 

merâm idip kıbel-i şer’den bahüccet-i şer’iyye vasî-yi mensup olduğumu sağire-yi mezbûre Zeliha nafakayı işdâ 

ihtaç ile mutaç olmağla nafakasına sarfa nukud ve aruzundan olmadığından sağire-yi mezbûrenin babası 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyh malından yine Medine-i mezkûre Mahallesi'nden Oynar göl Mahallesinde vaki şarken 

tarîk-i has ve garben bade Müdderis müteveffâ Halil Efendi veresesi ve bade Hanbazzâde Hacı Mehmed Efendi 

tarlaları şimâlen müteveffâ-yı mezbûr Halil Efendi tarlası tarîk-i â’m ve cenûben baden cecezâde müteveffâ 

Ömer Efendi veresi bahçesi ve baden Harinpazâde mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi tarlası ile mahdut bir bab 

menzil ve eşcârı mesmûre ve gayri mesbure havi bir mülk bahçede olan 540 sihâm itibarı ile 126 sihâm hisse-i 

ersiye-i şer’iyyesi sağire-yi mezbûrenin zarureti nafakası içün ale’l-usûl talebine bey'le semeni sağire-yi 

mezbûrenin karar-ı ma'rûfu nafakasına sarfı kıbel-i şer’den bana izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur dedikte 

fi'l-hakîka Ali iş bu vasîyi mezbûr Mehmed Efendi’nin bast eylediği minvâl üzere olduğu yani sağire-yi mezbûre 

Zeliha nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olduğu nafakasını sarfı nükûd aruzundan olmadığı mezkûr Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden Peyazoğlu Arif Ağa ibni Süleyman ve Medine-i mezbûre mahallâtından Orta Mahallesi 

ahâlîsinden Hacı Feyzullah Efendi ibni Feyzullah namı kimesnelerin huzûru şer’de ale’t-tarîki’ş-şehâde ihbârlar 

ve inde’l-şer’i'l-enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince sağir-i mezbûr bahçede salifü’z-zikr hissesinin 

sağire-yi mezbûrenini zarureti nafakası içün ale’l-usûl talebine bey’ ile mezbûre Zeliha’nın kararı ma'rûf 

nafakasını sarfa vasî-yi mezbûr Mehmed Efendi’ye kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

Şuhûdû'l-Hal Orta Mahallesi'nden Hacı Feyzullahoğlu Mehmed Efendi ibni Feyzullah Müftü Mahallesi'nden 

Peyazzâde Arif Ağa ibni Süleyman 

 

 Sıra No: 367 Sayfa: 120 Numro: 39 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 10.11.1338 / Miladi 26.07.1920 Rumi 13.07.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak kıtasına sevk olunan vali elan hayat ve memâtı mechûl olan Ömer Sufioğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed’in 

hali mütebeyyin oluncaya kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım 

ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûrunu kayyumluk uhdesinden 

gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’şehâde vaki olan 

ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan gâibi merkûm İbrahim Ağa'nın sulbi-i kebire oğlu Tevfik 

Efendi gâibi merkûm İbrahim Ağa'nın hali mütebeyyin oluncaya kadar malını hıfz ve tesviyeye-i umûrunu kıbel-i 

şer’den kayyum nasb ve tâyin oldukta mezbûr Tevfik Efendi dahi mezkûr kayyumluğu kabûl ve hizmet-i 

lazımasını kemâ yen baği eda taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Fi'l-yevmi'l-aşer 

min-Zilka’de-i şerîfe li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal: Mahalleyi mezkûre imamı 

cincizâde Ali Efendi ibni Şerîf Bülbül Mahallesi'nden Kadızâde Ahmed Efendi ibni Mehmed Ağa. 

 

 Sıra No: 368 Sayfa: 120 Numro: 40 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 26.11.1338 / Miladi 11.08.1920 Rumi 29.07.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Karagöz Kariyesi sakinlerinden zâtı Medine-i mezkûreye muzâfe Aksu 

Kariyesi ahâlîsinden Keleşoğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed Koca Köseoğlu Hüseyin Ağa namı kimesneler 

târifleriyle ma'rûf olan Sunullah oğlu kerimesi Zeynep Hatun ibnete Ahmed Medine-i mezbûre mahkemesinden 

ma'kûd meclîs-i şer'imizde salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden 

Nalçacı oğlu Rasim Efendi ibni Şerîf muvacehesinde fi'l-hakîka mezkûr Karagöz Mahallesi'nden olup seferberlik 

i'lân üzerine tahtı silah altına alınarak 1330 senesi Kanun-u Evveli’nin üçüncü günü Sarıkamış civarında 

Mecinkert Kariyesi’nde şehidân vefât eden Musluoğlu zevcim Mehmed bin Ömer bin Abdullah’ın zevce-i 

menkûhe-i metrûkesi olduğum cihetle benimle validesi Fatıma binti Osman ve li-ebeveyn er karındaşı İzzet 

mahzarda olup bizden başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsumuz zevci müteveffâ-yı 

merkûm Mehmed’in hayatında işbu hâzır-ı mezbûr Rasim Efendi zimmetinden 36 kuruş alacak hakkım olup 

meblağ-ı mezkûru medyûnu mezbûr Rasim Efendi kıbel-i ahz ve’l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûr benimle 

verese-yi saire-i mezkûresine mevrûs olmağla meblağ-ı mezkûr 36 kuruştan benim hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 
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9 kuruşu hâlâ bana eda ve teslim etmeyüp mezbûr Rasim Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın bi’l-verâse 

matlûbumdur dedikte müdde-i aleyhi mezbûr Rasim Efendi dahi bade’l-istintâk cevabında merkûm Mehmed’e 

cihet-i karzdan ol miktar kuruş deyni olduğunu ikrâr ve ma’ada mezbûre Zeynep Hatun’un bervech-i muharrrer 

da‘vasını yani daisini merkûm Mehmed’in vefât eylediğini verâseyi mezkûr inkâr ettikte müdde-i mezbûre 

Zeynep Hatun'dan bir minvâli meşrûh da‘vasına yani zevc-i merkûm Mehmed’in vefât eylediğini ve verâset-i 

mezkûreye beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i 

Müslimîn’den ve salifü’z-zikr Karagöz Kariyesi ahâlîsinden Yahya oğlu Abdullah Ağa ibni Mustafa Medine-i 

mezbûre muzâfe Yedibekar Kariyesi ahâlîsinden Boyacıoğlu Receb Ağa ibni Yusuf namı kimesneler isitşhad 

oldukta fi'l-hakika fi'l-asıl mezkûr karagöz Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak Musallioğlu Mehmed bin Ömer bin Abdullah namı kimesnenin bi-hesâbı rumi 1330 senesi kanunu 

evveli 10. günü Sarıkamış civarında Mecinkert Kariyesi’nde şehidân vefât eylediği biz cenazesine hâzır 

olduğumuz halde mekabir-i Müslimîne defn olundu ol vechile müteveffâ-yı merkûm zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi zâtı ilmi şer ile ma’lûmumuz olan iş bu müdde-i mezbûre Zeynep Hatun ile validesi kezâlik zâtı ilmi 

şer ile ma’lûmumuz bulunan Fatıma binti Osman ve li-ebeveyn er karındaşı İzzet ve li-ebeveyn er kız karındaşı 

ve yine zâtı ilmi şer ile ma’lûmumuz olan mahzarda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı 

olduğu ma’lûmumuz değildir. biz bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz diye her bir tarafeyn muvâcehesinden 

müteffikül lafz olmağın edayı şehâdet ettikte şâhidan-ı mezbûran usûlü mevzi’asına tatbikan mensup oldukları 

mezkûr Yedibekar Kariyesi ahâlîsinden Keleşoğlu Ahmed Efendi ibni Halil bin Abdullah ve ihtiyar meclis 

azasından Boyacıoğlu Süleyman ibni Durmuş bin Musa mezkûr karagöz Kariyesi imamı Şakir Efendi ibni İsmail 

bin Ahmed ve ihtiyar meclis azasından Mustafa Ağa ibni Abdullah bin Abdurrahman namı müzekillerden ol bara 

varakayı mestûre bade kezâlik Medine-i mezkûre muzâfe aksu Kariyesi ahâlîsinden koca Köseoğlu Receb bin 

Abdullah ve keleşoğlu Molla Mehmed bin Ahmed Halil namı kimesnelerden huzûr şerde ale't-tarîki’ş-şehâde 

lede’t-tezkiye udûlu makbülü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince merkûm Mehmed’in 

bervech-i muharrer vefâtına ve verâsei mezbûrun ber minvâli meşrûhâ verâsetlerine bade’l-hükkâm meblağı 

müddeâsına mezkûr 36 kuruşun müdde-i mezbûre Zeynep Hatun’un hisse-i ersiye-i şer’iyyesi olan 9 kuruşu 

müdddei-yi mezbûre Zeynep Hatun’a hâlâ yedine eda ve teslimi müdde-i aleyhi merkûm Rasim Efendi’ye tenbîh 

olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu 

 

 Sıra No: 369 Sayfa: 120 Numro: 41 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 18.11.1338 / Miladi 03.08.1920 Rumi 21.07.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Sarraçzâde Şükrü Ağa ibni Hacı Ahmed 

Namı Kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde ma’kud meclîs-i şer’i şerîfimizde Medine-i mezbûre 

mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu Rasim Efendi ibni Şerîf muvâcehesinde mezkûr Bülbül 

Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Sarraçzâde Zihni Ağa ibni mezbûr Hacı Ahmed bin 

Abdullah’ın verâseti li-ebeveyni karındaşı olduğum cihetle ancak bana mazharda olup benden başka verâset ve 

terekesine müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsum karındaşım müteveffâ-yı merkûm Zihni Ağa'nın hayatından iş 

bu mezbûr Rasim Efendi'den zimmetinde cihet-i karzdan 50 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru medyûn 

mezbûr Rasim Efendi’ye kıbeli ahz ve'l-istifâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûr 50 kuruşun bana mevrûs olduğu 

meblağ-ı mezkûru hâlâ bana eda ve teslim mezbûr Rasim Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bi’l-verâse 

matlûbumdur deyu da‘va ittükte lede’s-sual müddei-yi mezbûr Rasim Efendi’ye dahi cevabında fi'l-hakîka 

müteveffâ-yı merkûm Zihni Ağayı cihetimizde ol miktar kuruş deyni olmağın ikrâr ve maada müddei mekrum 

Şakiri Ağa'nın bervech-i Muharrer verâset da‘vası inkâr ittikte müddei-yi merkûm Şükrü Ağa'dan bir minvâli 

meşrûhâ verâset müddeâsına mutabık beyine talep olundukta li iceli şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri 

udûlü ahrarı ricâl-i Müslimînden salifü'l-beyân Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Nalband Alioğlu Arif Ağa ibni 

Receb ve Fazlıoğlu Ahmed Efendi ibni Mehmed Namı kimesneler istişhâd olunduklarında fi'l-hakika mezkûr 

Bülbül Mahallesinde iken bundan akdem vefât eden Sarraçzâde Zihni Ağa ibni Hacı Ahmed bin Abdullah’ın 

verâseti li-ebeveyni karındaşı iş bu mezbûr Şükrü Ağayı mazharda olup bundan başka verâset ve terekesine 

müstehikk-i âharı olduğu ma’lûmumuz değildir. Biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz her biri 

tarafeyn muvacehesinde müttefikül lafvz ve’l-mana eda ve şehâdeti şer'iyye ittüklerinde şâhidanı merkûmanı 

usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları Salifü’z-zikr Bülbül Mahallesi imamı Cincizâde Ali Efendi ibni 

Şerîf bin Ali Muhtarı Baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa ibni Ömer bin Abdullah namı müzekkillerden olan ba 

varakayı mestûre ser'an ve bade mezkûr Bülbül Mahallesi'nden Köse Ali Efendi ibni Mehmed bin Ali ve 

Çürükoğlu Abdullah Alim Ağa ibni Hasan bin Hacı Derviş namı kimesnelarden her biri alenen lede’t-tezkiye 

udûl-ü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ibar ihbârlar olunmağın mûcibince mezbûr Şükrü Ağa'nın bervech-i 

muharrer verâsetine bade’l-hükkâm meblağı müddeâyı mezkûr 50 kuruşu müddeiyi merkûm Şükrü Ağa'ya hâlâ 

eda ve teslim ve müddeâyı aley mezbur Rasim Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu. fi'l-yevmi’l-Samin aşer Zilka’de-i Şerîfe li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf 
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 Sıra No: 370 Sayfa: 121 Numro: 42 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 26.11.1338 / Miladi 11.08.1920 Rumi 29.07.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefat eden Etirlioğlu 

Ahmed Ağa ibni Yusuf Abdullah’ın sülbiye-yi sağire oğlu Mehmed ile müteveffâyi merkûm Ahmed Ağa'dan 

sonra vefât eden Sulbiyye-i Kebire oğlu Mevlüd’ün sulbiyye-i Sagire oğlu İhsan’dan her birinin vakti rüşd ve 

sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesfiye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim 

olmağın emânet ile maaruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir 

idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan ihbârları ile 

inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan Sagiran-ı mezbûranın akrabasından ve mahalle-yi mezkûre 

ahâlîsinden müteveffâ-yı evvel mezbûr müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Ağa'nın sulbiyye-i kebire oğlu Şerîf Efendi 

sagîran-ı mezbûran Mehmed ve İhsandan her birinin vakti rüşd ve sidârına kadar mallarını hıfz ve tesfiye 

umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb tâyin oldukta mezbûr Şerîf Efendi dahi isâbeti mezkûreye kabûl ve hizmet-i 

lazıması. Kema yenbaği edayı taahhüt ve iltizâm etmeyin ve ma-vâki’ki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs 

ve aşrin min Zilka’deyi Şerîfeyi li senesi semani ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Mahalle-i 

mezkûreden Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir Mezkur Bülbül Mahallesi muhtarı Baba Ahmedoğlu 

Mehmed Ağa ibni Ömer. 

 

 Sıra No: 371 Sayfa: 121 Numro: 43 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.12.1338 / Miladi 21.08.1920 Rumi 8.08.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Merizoğlu kerimesi Hafize Hatun ibnete Ahmed bin Abdullah’ın verâseti sadriye kebire oğlu Kemal Efendi ibni 

İhsan ve sadriye-i kebire kızı Şefika binti mezbûr İhsan mahzarda olduğunu mezbûr Kemal Efendi Medine-i 

mezbûre mahkemesinde Meclis-i Şer’de takrîr-i ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mihrü zâtı ve 

resimleriyle mehtûm ibrâz eylediği 20 Ağustos 336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîr mezkûru teyid 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşhur üzere olduğunu mahalle-i mezkûre ahâlîsinden mevsûkul kelâm ve 

zevatın Dizdaroğlu Yusuf Ağa ibni Ahmed ve me’zûnoğlu Nazım Ağa ibni Mehmed’in dahi vuku’bulan ihbâr ve 

imzalarıyla inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olmağla bu surette mes’ele-i mirâsları 3 sehmden olup sihâm-ı 

mezkûreden 2 sehmi ibni mezbûr Kemal Efendi’ye ve bir sehmi binti mezbûre Şefika'ya isâbeti iktizâ eylediği 

tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyye-i mezbûr Kemal Efendi ye'dinde i'ta kılındı fi'l-yevmi'l-sâdîs min 

Zilhiccei Şerîfe li-sene semani ve süliseyn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 372 Sayfa: 121 Numro: 44 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.12.1338 / Miladi 02.09.1920 Rumi 20.08.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Çeken Mahallesi mütemekkimlerinden iken bundan akdem vefât eden 

gâib-i mevkûd olarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan demircioğlu hemyar veledi Krikor malı olup 

Nurşin Mahallesinde vaki bir tarafında garib Ali bahçesi ve bir tarafında Kuşoğlu mevsık bahçesi ve bir tarafında 

tarîk ve bir tarafında Nalçacıoğlu bahçesiyle mahdûd ma hane bir kıt’a bahçe el yevm emvâli emiriye me’mûru 

tarafından muhafaza olunmakda ise de ma'ane bi bahçe mezkûru gâib-i merkûm zuhûruna kadar hıfz ve tesfiye 

umûruna kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin ve lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile 

mevzûf ve her vechile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü Medine-i mezkûrede gâib 

mezbûrun ma'ida ve akrabası ve muhafızaya kimsesi bulunmadığı Ermeni Milleti heyet-i ihtiyârisi tarafından 

vürûduna bir kıt’a ilmuhaber mealinden müsteba’n ve zil-i hüccette muharerül esâmiyi Müslimîn huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’i'l-enverde zâhir ve nemâyân olan bahçe merkûmun yine 

müteveffâ-yı merkûmun kızı nikoloğlu kerimesi Şusan binti Krikor gâib-i merkûmun zuhûruna kadar ma hane 

bahçe ve mezkûr hıfz ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin oldukda mezbûr Şusan dahi 

kayyumluku mezkûru kabûl ve hizmet-i lazıması kemâ yen baği edayı taahhüd ve iltizâm etmeği ma-vâki 

bi't-talep ketb olundu.fi'l-yevmi'l-samin aşer mil Zilhiccei Şerîfe li-sene semâne ve süliseyn ve selase mie ve elf 

Şuhûdü'l-hal Biltarıc Kariyesi’nde ivadoğlu Antranik veledi Tanil Orta Mahallesi beyleroğlu Şahnur veledi 

Serup 

 

 Sıra No: 373 Sayfa: 121 Numro: 45 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.12.1338 / Miladi 02.09.1920 Rumi 20.08.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından temurcilik Mahallesi mütemmekinlerinden iken bundan akdem gâibi 

mevkûd olan şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Erzurumluoğlu rubin veledi avalik malı olup mahalle-i 

mezkûrede vaki bir tarafında suhrifi ve bir tarafında iskender hanesi ve bir tarafında dere ve bir tarafında tarîk ile 

mahdûd ma hane bir kıt’a bahçeye el yevm Emvâl emiri me’mûru tarafından muhafıza olunmakta ise de ma hane 
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bahçe mezkûr gâibi merkûmun umûruna kadar hıfz ve tesfiye usûlüne kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin ve 

lazım ve mühim olunmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru kayyumluk 

uhdesinden gelmeğe mukdedir idüğü Medine-i mezkûrede gâib mezbûrun ma'dayı akrabası muhafazaya ehli 

kimesnesi bulunmadığı Ermeni Milleti heyet-i ihtiyâr isi tarafından vürûd iden bir kıt’a ilmuhaber mahallinde 

müsteban ve zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de alettarîk-işşehâde vaki olan ihbârlar ile 

inde’l-şer’i enverde zâhir ve nemâyân olan gâibi merkûm ruyeti ve karındaş müteveffâ miramın kızı Nikoloğlu 

kerimesi Şusan binti Krikor gâib-i mezkûr zuhûruna kadar mahane bahçe mezkûr hıfz ve tesviye-i umûruna 

kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olmağın mezbûre Şusan dahi kayyumluk-u mezkûru kabûl ve hizmet-i 

lazıması kemâ yen baği edayı taahhüd ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin aşer 

Zilhicceyi Şerîfe li-sene semani ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal: Orta Mahallesi'nden Beyleroğlu 

şahnur veledi Serub Pektaric Kariyesi’nden İvadoğlu Antanik veledi Tanil 

 

 Sıra No: 374 Sayfa: 122 Numro: 46 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.12.1338 / Miladi 02.09.1920 Rumi 20.08.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Ermeni Orta Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem gâib-i 

mevkûd olarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Erzurumlu oğlu Krikor veledi Avnik malı olup 

Nurşin Mahallesinde vaki iki taraftan tarîk ve bir taraftan Mehmed Ağa bahçesi ve bir taraftan kuyucu Sahak 

bahçesiyle mahdut ma-hane bir kıt’a bahçede elyevm emvâli emir me’mûru tarafından muhafaza olunmakta ise 

de ma-hane bahçe mezkûru gâib-i merkûmun zuhûruna kadar hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir 

kayyum nasb ve tayini lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru 

kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü Medine-i mezkûrede gâib-i merkûmun maada akrabası ve 

muhafazaya ehli kimesnesi bulunmadığı Ermeni Milleti heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd iden bir kıt’a 

ilmuhaber malından müsteba’n ve zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûr-u şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde 

vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan gâib-i merkûm Krikorun kız karındaşı müteveffâ 

Miram’ın kızı Nikoloğlu kerimesi Şevsan binti Krikor gâib-i merkûmun zuhûruna kadar ma-hane bahçeyi 

mezkûru hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta mezbûr Şevsan dahi 

kayyumluk-u mezkûru kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vaki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin aşer min şehri Zilhiccei Şerîfe li-sene semani ve selâsîn selase mie ve elf 

Şuhudû’l-hal: Orta Mahallesi'nden beyleroğlu şahnur veledi serup Biltaric Kariyesi’nden İvadoğlu İntranik 

veledi Tanil 

 

 Sıra No: 375 Sayfa: 122 Numro: 47 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.12.1338 / Miladi 02.09.1920 Rumi 20.08.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Çeken Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem gâib-i 

mevkûd olarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan ve Demircioğlu Sahak Avhanis veledi Krikor 

malından olup Nurşin Mahallesinde vaki bir tarafında Serkez bahçesi ve iki tarafında tarîk ve bir tarafından terzi 

Krikor bahçesiyle mahdut bir kıt’a bahçe el yevm emvâli emir me’mûru tarafından muhafız olunmakta ise de 

bahce-i mezkûr gâib-i merkûmun zuhûruna kadar hıfz ve tesviyeye umûrunu kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve 

tâyin muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru kayyumluk uhdesinden 

gelmeğe muktedir idüğü ve Medine-i mezkûrede gâibi mezbûrun maada akrabası ve muhafazaya ehil kimsesi 

bulunmadığı Ermeni Milleti heyet-i ihtiyâriyesi tarafından verilen bir kıt’a ilmubaber mealinden müsteban ve 

zil-i hüccette muharrerül esâmi-i kesnik huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile 

inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan gâib-i merkûmun yine müteveffâ miramın kızı nikoloğlu kerimesi 

şusan binti Krikor gâibi merkûm zuhûruna kadar bahçei mezkûru hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den 

kayyum nasb ve tâyin olunmakta mezbûr şusan dahi kayyumluk-u mezkûru kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ 

yen baği eda ve taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin min zilhecce-i 

Şerîfe li-sene semani ve selase ve selâsîn mie ve elf Şuhudû’l-hal Orta Mahallesi'nden beyleroğlu şahnur veledi 

serup Biltariç Kariyesi’nden İvadoğlu İntranik veledi Tanil. 

 

 Sıra No: 376 Sayfa: 122 Numro: 48 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.12.1338 / Miladi 29.08.1920 Rumi 16.08.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Etirlioğlu 

Ahmed Ağa ibni Yusuf bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Arife binti Abdullah ile mezbûr 

Arife'den mütevellid sülbiye-i sağire oğlu Mehmed ve sülbiye-i kebire kızı Binnaz ve zevcesi müteveffâ-yı mahi 

Hatun'dan mütevellidler diğer sülbiye-i kebire oğulları mevlüd ve Şerîf Efendi ve diğer sülbiye-i kebire kızı 

gülbeyaz ve mahzarı ve bade kabelil aksamı merkûm mevlüd dahi vefât edüp verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Güzide binti Mahmûd ile sülbiye-i sağire oğlu İhsan mahzarda olduğu ledel şer'i enverde zâhir ve 
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nemâyân oldukdan sonra sagîran-ı mezbûran Mahmûd ve İhsandan her birinin kıbel-i şer’den ba'hüccet-i şer’iyye 

vasî mensûbları mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Etirlioğlu mezbûr Şerîf Efendi namı kimesne meclis-i şer’i şerîf-i 

enverde bi’l-vesâye takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edüp kıbel-i şer’den mahüccet-i şer'iyye vasî ve mensûbları 

olduğum sagîran-ı mezbûran Mehmed ve İhsan nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac olmalarıyla nafakalarını sarf-ı 

nükûd ve arzumdan nesneleri olmadığından sagîran-ı mezbûranın babaları müteveffâ-i merkûma Ahmed Ağa ve 

mevlüdden mevrûs malları mezkûr Bülbül Mahallesi vaki bir tarafında Hacı oğulu Mehmed tarlası ve iki 

tarafında tarîk ve bir tarafında kırpıklıoğlu Ali hasi ile mahdûd bir bab mülk hanede olan ikiyüz elli altı sihâm 

itibarıyla sagîr-i mezbur Mehmed’in 56 sihâm-ı mezbûr İhsan’ın 49 sihâm-ı hisseyi şaiyaları sagîran-ı mezbûranı 

zaruratı nafakaları içün ale’l-usûl talebine be'yle semenleri sagîran-ı mezbûran Mehmed ve İhsan’ın kararı ma'rûf 

nafakarıının kıbel-i şer’den bana izin verilmek bi’l-vesâye matlûbumdur dedikde fi’l-hakika hal-i vasîyi mezbur 

Şerîf Efendi bast eylediği minvâl üzere sagîran-ı mezbûran nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac olup nafakalarına 

sarfı nükûd ve arzından nesneleri olmadığı mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyârisi tarafından vürûd eden bir kıt’a 

memhurru ilmuhaber mahâlînden mesteba’n olduğu gibi yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden çörekoğlu Salim 

Ağa ibni Şerîf ve Biroğul Mehmed Ağa ibni Şükrü namı kimesnelerin huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki 

olan ihbârlar ile de inde’l-şer’i enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince sagîran-ı mezbûranın hane-i 

mezkûrede olan salüfül zikr hisselerinin sagîran-ı mezbûran Mehmed ve İhsan’ın zarureti nafakaları içün 

ale'l-usül talebine bey' ile semenlerini sagîran-ı mezbûranın karar-ı ma'rûf nafakalarına sarf vasîyi mezbûr Şerîf 

Efendi’ye kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vâki’mittalep ketb olundu fi'l-yevmi'l-râbi’aşer min Zilhicce-yi 

şerîfe li-sene semâni ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal mahalle-i mezkûreden Biroğul Mehmed Ağa 

ibni Şerîf Bülbül Mahallesi'nden Çörekoğlu Salim Ağa ibni Şerîf 

 

 Sıra No: 377 Sayfa: 123 Numro: 49 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 22.12.1338 / Miladi 06.09.1920 Rumi 24.08.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden ve Karahisâr-ı Şarkî jandarma taburu 

efrâdınan iken bundan akdem maktulen vefât iden Haydaroğlu Hüseyin bin Ali bin Abdullah’ın verâseti validesi 

gülşan Hatun ibnete Hüseyin ile li-ebeveyn er karındaşı Ahmed ve li-ebeveyn kız karındaşı Aişe’ye mahzarda 

olduğunu zâtı derûnu vesikâda muharrerü'l-esâmi Ahmed Efendi ve Sadık Ağa târifleriyle ma'rûf ümmi mezbûre 

Gülşan Hatun Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve kariye-yi mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesinde mihri zat ve resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 7.Ağustos.336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber 

mündericâtı takrîri mezkûru teyit eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere idüğü yine kariye-i mezkûre 

ahâlîsinden ve mevsûkul kelâm zevattan Tataroğlu Ahmed Efenndi ibni Halil ve yaşaroğlu Sadık Ağa ibni 

Ahmed’in dahi vuku’bulan ihbâr ve imzaları ile inde'l-şer'il-enver'de tahkîk etmiş olmağla bu surette mes’ele-i 

mirâsları 18 sehmden olup sehmi mezkûreden üç sehmi ümmü mezbûre gülşan Hatun ve on sehmi merkûm 

Ahmed ve beş sehmi ehî mezbûr Aişe’ye isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep ve hüccet-i şer’iyye ümmü 

mezbûre gülşan Hatun yedine i'ta kılındı. Fi'l-yevmi'l-sâni ve’l-aşrin min Zilhicce-i Şerîfe li-sene semani ve 

selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal karyei mezkûreden Yaşar oğlu Sıdkı Ağa ibni Ahmed tamdere 

Kariyesi’nden Tataroğlu Ahmed Efendi ibni Halil. 

 

 Sıra No: 378 Sayfa: 123 Numro: 50 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.01.1339 / Miladi 20.09.1920 Rumi 7.09.1336 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr içün savb-ı şer’i 

enverde savb ve me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde vaki Simoğlu Osman Ağa'nın hanesine varup akdi şer’i âli ittikte ve 

Karahisâr-ı Şarkî’ye tabii Suşehri karasından Temkâr Kariyesi sakinlerinden olup zâtı vesikâda 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan Arapoğlu Ömer ve Osman Ağa ibni Şerîf ve Arapoğlu 

Mehmed Ağa ibni müteveffâ Ya’kûb ve Arapoğlu müteveffâ Ya’kûb Ağa'nın zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Behiyye Hanım ibnete İbrahim ve müteveffâ-yı merkûmun sülbiye-i kebire kızı Samiye Hanım ve diger oğlu 

müteveffâ Molla Yusuf’un zevce-i menkûhe-i metrûkesi ziyneti Hanım ibnete Ali Efendi ve Arapoğlu müteveffâ 

Mehmed Şerîf zevce-i menkûhe-i metrûkesi Aişe Hanım ibnete Abdurrahman ve müteveffâ-yı merkûm Mehmed 

Şerîf Ağa'nın sülbiye-i kebire kızı Zebide Hanımlardan her biri meclisi ma'kûdu mezbûre takrîr-i kelâm ve ifâde-i 

merâm idip Mestarlık tevabiiden Zekazik şehrinde kain olup ersiyei mütevelli olduğum bi’l-cümle akarati 

mevkûfe ile mutasarrıf olduğum emlakin . mevkûfe nezaret etmek üzere fi’l-asl salifü'l-beyân Temkâr Kariyesi 

ahâlîsinden iken halen mezkûr zekazik şehri zermukîm Fatımayı kebirenin mahdûmu olup bundan başka ser 

kimesne bulunmayan yetimoğlu oğlu Osman Ağa ibni İbrahim namı kimesnenin kabûlune mevkûf nazır tayin 

eyledi dediklerinde katibi mûmâ-ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve maen meb’ûs emniye-i şer'ile meclîs-i şer'e 

gelüb alelinha ve takrîri iddükte kıbel-i şer’den dahi tenfîz olunmağın ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-sâdîs min Muharremü’l-haram lise tis'a selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Trabzonlu olup 
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Müftü Mahallesi mukîm Sirseroğlu Mehmet bin Osman mahalle-i mezkûreden Karamollaoğlu Abdullah Ağa 

ibni Ahmed Taş Mahallesi'nden Karamollaoğlu İsmail Ağa ibni Ahmed. 

 

 Sıra No: 379 Sayfa: 123 Numro: 51 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.01.1339 / Miladi 20.09.1920 Rumi 7.09.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden iken bundan altı sene mukaddem 

diyar-ı âhire gidip şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan İsa beyoğlu Nuri bin Halil ile mezbûr Nuri'nin 

li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Ahmed’in sülbiye-i kebire kızı Fatıma ve Zekiyeden her birinin zuhûruna 

kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin ve lazım ve muhim olmağın 

emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir vechile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir 

idüğü mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd eden bir kıt’a ilmuhaber mealinden müsteba’n ve 

zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmî Müslimînin huzûru şer’de alettarîk-işşehâde vaki olmağın ihbârlar ile 

inde’l-şer’il-enverde zâhir ve nemâyân olan gâibun-u mezbûrun amillerine yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden 

İsa Beyoğlu İbrahim Ağa ibni Mehmed gâibun-u mezbûrun Nuri ve Fatıma ve Zekiye’den her birinin zuhûruna 

kadar mallarını hıfz ve tesviye ve umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin oldukta merkûm İbrahim 

dahi kayyumluk uhdesini kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği eda ve taahhüt ve iltizâm etmeğin 

ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs min Muharremü’l-haram li-sene tis'a ve selase ve selâsîn ve mie 

ve elf Şuhudû’l-hal mahalle-i mezkûreden Hancıoğlu A'za Şerîf ibni Süleyman Avutmuş Mahallesi muhtarı 

Kürtoğlu Ali Ağa ibni Süleyman 

 

 Sıra No: 380 Sayfa: 123 Numro: 52 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 08.01.1339 / Miladi 22.09.1920 Rumi 9.09.1336 

Tahkîk-i inde’l-şer’e binaen husûsu atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb olunan ve tahrîr ve faslı içün savb-ı 

şer’i enverde me’zûnen irsâl kılınan mahkemeyi şer’iyyenin Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde vaki Hefafzâde Mehmed Efendi’nin hanesini varup akti meclîs-i şer'i 

âli ettikte Derâli’ye ahâlîsinden olup mahalle-yi mezkûresinde mukîm iken bundan akdem vefât eden 

mütekâidin-i askeriyeden Nakkaş Nail bey ibni Mehmed Efendi ibni Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Naime Hanım ibnete Mehmed Efendi ile sülbiye-i kebire kızları Fahriye ve Nadide Hanımlar ve 

sülbiye-i sagîre kızı Şadiye ve li-ebeveyn er karındaşı olup Molla Derâliyede sakin Ali Rıza Efendi’ye mahzarda 

olduğu inde’l-şeri’l-enverde zâhir ve nemâyân olduktan sonra verese-yi mezbûrundan olup zâtı Medine-i 

mezkûre mahallâtıdan Orta Mahallesi ahâlîsinden Nakkaşzâde bin... Nazif bey ve Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

Mesûdzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi târifleriyle ma'rûf olan zevce-i mezbûre Naima Hanım mecilsi 

ma’kudu mezkûrde yine verese-i mezbûrundan olup zati muarefan mûmâ-şleyh Rıza bey ve İsmet Efendi 

târifleriyle ma'rûf olan binti mezbûre Fahriye Hanım muvâcehesinde müteveffâ-yı mûmâ-ileyh nail bey ibni 

Mehmed Efendi ibni Abdullah’a ibrâz eylediğim bir kıt’a izinname mûcibince üç bin 551 kuruş mihr-i müeccel 

tesmiyesi ile zevci dahlim olup müteveffâ-i mûmâ-ileyh in zimmetinden mütekkarrer ve ma'kûdaleyh mihr-i 

muaccel mezkûr olan 3551 kuruş bana kabûlü’l-eda vefâta edip müteveffâ-yı mûmâ-ileyh in terekesine kızı işbu 

hâzıra-yı mezbûre Fahriye Hanım bi’l-verâse vaziyet olduğu babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyh in terekesinden 

olmak üzere mihr-i müeccel olan mezkûr 3551 kuruşu hâlâ bana eda ve teslimi mezbûre Fahriye Hatun’a tembih 

olunmak matlûbumdur dedikte lede's-sual mûddei-yi aleyh mezbûre Fahriye Hanımdan bu babta fi'l-hakika 

babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin terekesinden vaziyet olduğunu ikrâr ve maada müddei’yi mezbûre Naime 

Hanım’ın bervech-i muharrer ve da‘vayı bi’l-verâse inkâr ettikte müdde-i mezbûre Naime Hanımdan bir minvali 

meşrûhâ da‘vasını mutabık beyyine talep olundukta li-eceli’ş-şehâde meclisi ma'kûdu mezkûre ikame eylediği 

her bir udûl-u ahrâr-ı ricali Müslimînden ve salifü'l-beyân ve Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından ve 

Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Hacıoğlu muhtarı Şevket Ağa ve ibni Süleyman ve Çiftçioğlu Mehmedali Efendi 

ibni Mahmûd namı kimesnelerden her bir ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakika zâtı ilmi şer ile 

ma’lûmumuz olan işbu ledel mezbûre Naime Hanım’ın müteveffâ-yı mûma-ileyh nail bey zimmetinde 3551 

kuruş mihr-i müeccel alacak hakkı olduğu müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin verâseti zevce-i metrûkesi mezbûr Naime 

Hanım ile sülbiye-i kebire kızları Fahriye ve naide Hanımlar ve sulbiye-i sagîre kızları Şadiye li-ebeveyn er 

karındaşlı olup hâlâ Derâlide sakin Ali Rıza Efendi’ye mahzarda olup bunlardan başka verâseti olduğuna şâhidiz 

şehâdet dahi ederiz deyü her biri tarafeyn muvâcehesinde mütttefüküllafz olmağın eda ve şehâdeti şer’iyye 

ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi’asına tatbiken mensup oldukları mezkûr Kızılca Mahallesi imamı 

Mehmed Halis Efendi ibni Şerîf Efendi ibni Hacı Mehmed ve ihtiyar meclis azasından Köseoğlu Mustafa Ağa 

ibni Mehmed bin Abdullah namı müzekillerin olba varakıayı mestûre ser'an ve bade mezkbur Müftü Mahallesi 

ahalsinden Sarı Mehmedzâde Ömer Efendi ibni Salih Efendi ibni Ömer ve marü’l-zikr Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden Mesudzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi ibni Hacı Halil Efendi namı kimesnelerden tarafeyn ve 

şahitlerin hâzır oldukları halde katibi mûmâ-ileyh huzûrunda alenen lede’t-tezkiye udûl ve makbulü’ş-şehâde 



298 
 

 
 

oldukları iş’âr ve ihbâr olundukta müdde-i mezbûre Naime Hanım katibi mûmâ-ileyh huzûrunda bir nahimi şeri 

tahlîf olunmağın mûcibince müdde-i mezbûrenin mihr-i muacceli mezkûru olan 3551 kuruşa vaziyet olduğu 

babası müteveffâyi mûmâ-ileyh nail beyin terekesinden olmak müdde-i mezbûre Naime Hanım hâlâ eda ve 

teslim müdde-i aleyha mezbûre Fahriye Hanım katibi mûmâ-ileyh tarafından tenbih olundukta kıbel-i şer’de dahi 

tenfîz olduğu bi't-tescîl bi’l-iltimâs ilan olundu.  

 

 Sıra No: 381 Sayfa: 124 Numro: 53 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 27.01.1339 / Miladi 11.10.1920 Rumi 28.09.1336 

 

Medine-i Karahisar-ı şarkiyye muzafe toklu ağıl kariyesi ahalisinden iken bundan akdem vefat eden arslanoğlu 

Mehmed Ağa ibni Mustafa bin abdullahın veraseti zevcei menkuheyi metrukeleri gülsüm hanım ibnete süleyman 

ve elif hatun ibnete abdullah ile mezbure elif hatundan mütevellitler sülbiyei kebire oğlu Mustafa ve sülbiyei 

kebire kızı naciye ve mezbure gülsümden mütevellit sülbiyei sagire kızı firdevs mahsarda tashihi mesele-i 

mirâsları 32 sihamdan olup sihamı mezkurdan ikişer sihamdan ceman 4 sihamı zevcetanı mezburtan gülsüm ve 

elife ve 14 sihamı ibni merkum Mustafaya ve yedişer sihamdan ceman 14 sihamı bintanı mezburtan naciye ve 

firdevse isabet eylediği indel şeril enverde zahir ve nemayan olduktan sonra veresei mezburdan zevcetanı 

mezburtan gülsüm ve elif hatunlar ile ibni kebir merkum Mustafa ve binti kebire mezbure naciyenin bil verase 

binti sagirei mezbure firdevsenin vakti rüşt ve sidarına kadar malını hıfz ve tesfiyeye umurunu kıbeli şerden vas'i 

nasb ve tayin olunan sagirei mezburenin reysiyei medeniye i mezkureye muzafe karaköy kariyesi ahalisinden veli 

ahmed oğlu Hasan Ağa ibni süleyman dahi bil vesaye talep ve marifetleri marifet şerle eytam müdiri huzuru ile 

tahrir ve bi’l-müzâyedebey' ve beynel verese bil feraizetü'ş-şer'iyye tevzi' ve taksim olunan terekei mütevefai 

merkumun bervechi ati zikr ve beyan olunur fi'l-yevmi'l-sabi vel aşrin min muharremül haram li sene tis'a ve 

selâsîn ve sülüse mai ve elif 

 

Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

öküz re's çift çift 1 8300 

Def'a öküz re's çift çift 1 9100 

Koyun Re's adet 5 2600 

Kuzu Re's adet 2 200 

Keçi Re's adet 8 2500 

Kancık merkep Re's adet 1 3100 

Erkek merkep Re's adet 1 1400 

Esb Re's adet 1 4500 

İbrik / leğen adet 1/1 100 

nehas sitil adet 1 75 

nehas kebir tava adet 1 20 

nehas sagir tava adet 1 5 

newhas kuşhane adet 2 160 

nehas çorba leğeni adet 2 50 

kapaksız nehas sahanı adet 2 25 

köhne kevgir  adet 1 5 

usta lenger adet 1 10 

maşraba adet 1 5 

kebir tepsi adet 1 35 

köhne tabak kat adet 1 100 

kilim adet adet 3 900 

def'a kilim / kendir çuval adet 1/1 350 

def'a kendir çuval / çuval adet 1/6 230 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

müstamel heybe adet 1 10 

def'a çuval adet 2 60 

ağaç sanduk adet adet 2 170 

ma'a takım dövğen / ma'a takım araba / araba 

urganı adet 1/1/1 
1600 

hanta kile / şa'ir kile / kesmen kile adet 3/4/2 5920 

Def'a hanta kile / şi'ar kile / kesmek kod adet 1/2/8 2080 

saman yük adet 30 300 

Fiğ kod kod 5 150 

hırdavat münezzel adet   200 

Yalnız kırkdörbin ikiyüzaltmış kuruş     44260 

Minhel İhracat       

Eşyayı meb'iyye-i mezkurun delaliyesi olup 

belediyeye verilen     221,2 

Hicaz varakası      10 

Kısam pulu ile makbuz pulu     13 

Kaydiye     132,5 

Resmi     15 

 Kısmet     1100 

Yalnız bindörtyüz yetmişyedi kuruş     1477 

Sahh ul baki beynel veresei şeriye       

Hisse-i zevce-i mezbure gülsüm     2673,38 

Hisse-i el zevce-i mezbure elif     2673,38 

Hissetül ebnül kebir el merkum mustafa     18717,22 

Hissetül bintül kebir el mezbure naciye     9358,31 

Hissetül bintül sağire mezbure Firdevs     9358,31 

Vas'i hücceti harcıyla pulları olup münha     35,2 

 
  

9323,11 

 

Vereseden zevcetanı mezburtan gülsüm ve eliften her birinin hissei ersiye-i şer'iyyeleri olan bervech-i ba'la 2673 

kuruş 38 pare'den cem'an 5347 kuruş 36 pareye mezburtan gülsüm ve elif ve ibni kebir merkum mustafanın hissei 

elisye-i şer'iyyesi bulunan bervechi ba'la 18717 kuruş 22 pareye merkum mustafa ve binti kebire-i mezbure 

naciyenin dahi hisse-i ersiye-i şer'iyyesi olan bervechi ba'ala 9358 kuruş 30 pareye mezbure naciyeden her birini 

11 teşrini evvel 36 tarihli 4 kıt'a senet mucibince bilverase tamamen ahz ve kabz eyledikleri gibi sagire-i mezbure 

firdevsin bervechi bala hissei ersiyei şeriyyesi olan 9323 kuruş 11 pare ol babdaki eytam nizamnamesinin maddei 

mahsusası mucibince eytam sanduğuna teslim olunduğu mübeyyen işbu mahalle şerh verildi. 

 

 Sıra No: 382 Sayfa: 124 Numro: 54 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 25.01.1339 / Miladi 09.10.1920 Rumi 26.09.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Tokluağıl Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Arslanoğlu 

Mehmed Ağa ibni Mustafa bin Abdullah sülbiye-i sagîre kızı Firdevs vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve 

tesviye ve umûrunu kıbel-i şer’de bir vasî nasb ve tâyin lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet 

ile mevzûf ve her vechile umûr ve vesâyet uhdesine gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî 

Müslimînden huzûr-u şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar inde’l-şer’il-enverde zâhir ve nemâyân olan 

sağire-i mezbûrenin daisi müdde-i mezkûreyi muzâfe Karaköy Kariyesi ahâlîsinden Veli Ahmedoğlu Hasan Ağa 
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ibni Süleyman sağire-i mezbûre Firdevs’in vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviyeye umûrunu kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta merkûm Hasan Ağa dahi vesâyet-i mezkûre-i kabûl ve hizmet-i lazımasına 

kema yen bağiy edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki’ bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-aşrin 

min Muharremü’l-haram li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Mezkûr Tokluağıl 

Kariyesi’nden Rıfkıoğlu aza İsmail Ağa ibni Veli Karye-i mezkûreden Durmuş oğlu Aza Ali Ağa ibni Mehmed. 

 

 Sıra No: 383 Sayfa: 125 Numro: 55 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 14.02.1339 / Miladi 28.10.1920 Rumi 15.10.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Mahallâtından Orta Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem Derâliye’ye giderek 

şimdiye kadar hayat ve mematları mechûl olan Hacı Feyzullahoğlu Ahmed Ağa ibni Raşid bin Tahîr ile merkûm 

Ahmed Ağa'nın validesi ve Raife Hatun ibnete Ömer’den her birinin zuhûrlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye 

ve umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile 

mevzûf her vechile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü mahalle-i mezkûrede ihtiyariyesi 

tarafından vürûd iden bir kıt’a memhur ilmuhaberden anlaşıldığı gibi zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmî Müslimîn 

huzûru şer’de alettarîk-işşehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enver zâhir ve nemâyân olan gayibanı 

mezbûranın akrabasından ve mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Hacı Feyzullahoğlu Kâsım Efendi ibni Feyzullah 

gayibani merkûman Ahmed Ağa ve Raife Hatun'dan her birinin zuhûrlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin oldukta mezbûr Kâsım Efendi dahi kayyumluk-u mezkûru kabûl 

ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

Fi'l-yevmi'l-râbi’ aşer Sâferü'l-hayr li-sene tis'a selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal mahalle-i mezkûreden 

Beyazoğlu İbrahim Ağa ibni Ahmed Ağa Orta Mahallesi'nden Hocazâde Mehmed Tevfik Efendi ibni Şakir 

Efendi  

 Sıra No: 384 Sayfa: 125 Numro: 56 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 14.02.1339 / Miladi 28.10.1920 Rumi 15.10.1336 

Fi'l-asıl Deraliye ahâlîsinden olup Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi'nden mukîm iken 

bundan akdem vefât eden mütekâidini askeriyeden Bektaşi Nail Bey ibni Mehmed Efendi ibni Abdullah’ın 

sülbiye-i sagîre kızı Şadiye'nin vakti rüşd ve sidârına kadar emvâlini hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir 

vasî nasb ve tâyin lazım muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf her vechile umûru vesâyet 

uhdesinden gelmeğle muktedir zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi huzûru şer’de alattarîk-i şehâde vaki olan 

ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sağiran-ı mezbûranın validesi mahalle-i mezkûre 

sakinlerinden Hafızzâde kerimesi Naime Hanım ibnete Mehmed Efendi sağire-i mezbûre Şadiye’nin vakti rüşd 

ve sidârlarına kadar malını hıfz ve tesviye umûruna kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım oldukta mezbûr 

Naime Hanım dahi vesâyet-i mezkûreye kabûl hizmet-i lazımasına kema yen bağiy edayı taahhüt ve iltizâm 

etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Fi'l-yevmi'l-râbi’ aşer min Sâferü'l-hayr li-sene tis'a ve selâsîn ve selase 

mie ve elf Şuhudûl hal: Mahalle-i mezkûreden Ömer Sufioğlu Hamdi Efendi ibni Hüseyin Müftü Mahallesi 

imamı Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi. 

 

 Sıra No: 385 Sayfa: 125 Numro: 57 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 05.02.1339 / Miladi 19.10.1920 Rumi 6.10.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Erdüt Kariyesi sakinlerinden zati Kariyesi mezkûreden İnce Hüseyinoğlu 

Şakir Ağa ibni Ali ve Hacı Osmanoğlu Osman bin İbrahim târiflerileriyle ma'rûf olan Mollaoğlu kerimesi Havva 

binti İbrahim meclîs-i şer'imizde kariye-i mezkûre ahâlîsinden Üçdirhemoğlu Ahmed muvâcehesinde bundan 10 

ay mukaddem yani 1335 senesi zarfında müdde-i aleyh Ahmed beni 300 kuruş mihr-i müeccel sahih-i şer’le 

nikâh ve duhûl edip 4 ay nikâhımda iken seneyi hilye Nisan içerisinde talâk-ı selâse ile tatlîk ederek hâlâ ben 

merkûm Ahmed'ın mutalakası isem de merkûmun feraşından hamile olduğumdan vasîyi haml müddetince 

munkazi nafakayı şer’iyyem üç yüz kuruş mihr-i muaccelin tarafımdan müdde-i aleyh Ahmed'e tenbîh olunması 

matlubumdur dedikte merkûm Ahmed dahi cevabında kendisini mezbûre Havva’yı 10 ay mukaddet nikâhı 

sahihe-yi şer’le tezvîc ve duhûl ederek 2,5 mah-ı kadar taht-ı nikâhında bulunduktan sonra mezbûreyi talâk-ı 

selâse ile tatlîk eylediğini mihr-i müeccel olan 250 kuruşu hâlâ zimmetinde ise de mezbûrenin hamli kendi 

feraşından hasıl olmadığı cihetle nafaka hakkında muarızasının münkazı talep eylemekle mezbûr Havva hâzır-ı 

merkûm Ahmed’in talepi ve vech-i meşrûh ile iki yüz kuruşu simi mecideyenin tahsîline ve maada merkûmdan 

tahsîline ve diyecekleri olmadığı lede's-sual isbâtımız ve tarafının sai hallerine nazaran yevmi on beşer kuruşu 

şehri 450 kuruş mezbûre Havva’nın nafakası için had kifayede olduğu zil-i hüccette esâmilerden kesnek 

huzûrundan ale't-tarîki’ş-şehâde ihbârları ile nemâyân olmağın hitaı muarefe olunarak mes’ele yi şer’iyyesi 

müracaat olundukta tenzilen eda olunan iki yüz elli kuruş simi mecidiye mihr-i muaccel merkûm Ahmed’in tahtı 

ikrârında bulunduğu ve nafaka hakkında merkûm Ahmed mezbûre her ne kadar Havva’nın hamlini inkâr etmekte 

ise de bu husûsta mezbûre Havva şer'an hamli ile tastik kılınıcağından mezbûre vaz-i haml eylediği münkazî 
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oluncaya kadar yevmi 15 kuruştan şehri 450 kuruş merkûm Ahmed üzerine farz ve taktir olunup meblağ mezbûr 

Havva Hanım’ın harç ve sarfına ve lede’l-hâce istîdâ’neye ve inde’l-zafr zevc-i merkûm Ahmed’e rücu'na 

mezbûr Havva Hatun’a kıbel-i şer’den izin verilerek bervech-i ikrâr 250 kuruş sim-i akçenin dahi mezbûre Havva 

Hanım i’tasına merkûm Ahmed'e tenbîh olunduğu tescîl olundu. 

 

 Sıra No: 386 Sayfa: 125 Numro: 58 Konu: Nafaka 

 Hicri 28.02.1339 / Miladi 11.11.1920 Rumi 29.10.1336 

Tahkîk-i inde’l-şer’i husûsu atiü’l-beyânın mahallinden istimâ’ ve ketm ve tahîri içün savb-ı şer’i enverde 

me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından 

Bülbül Mahallesi ahâlîsinden vaki İncezâde müteveffâ Şerîf Ağa veresesinin ikâmet eyledikleri haneye varup 

zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn hâzır oldukları halde akti meclîs-i şer'i Ali ettiklerinde mahalle-yi 

mezbûre sakinlerinden ve âti Müslimîn târifleriyle ma'rûf olan İncezada kerimesi Aişe Hatun ibnete Şerîf Ağa 

mahalleyi ma'kûdu mezkrude takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip Medine-i Sivasa tâbî bildeiz? karasından 

bakacak Çavuşlu Kariyesi ahâlîsinden Zühreoğlu zevcim Osman bin Mehmed bundan bir buçuk sene akdem 

benimle mezbûr Osman’ın feraşinden hasıl ve benden mütevellid hicr-ü terbiyesinde bulunan tahminen 3 

yaşından sadri sagîre kızım seher mezkûr bakacak Çavuşlu Kariyesi’nden memleketlim olan iş bu Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî’ye tebdili hava zımnında göndermiş isede zevcim Osman tarih-i mezkûrden ve benimle 

mütearif mezbûre seherden her birimize Hüsnü nafakaya dair bir meblağ göndermediğinin ve benimle sağir 

mezbûre seher nafakaya işdâ ihtyaç ile muhtac olmamız ve zevcim mezbûr Osman özrünü kıbel-i şer’den kararı 

ma’ruf farz ve taktir olunmasını bilisale ve bilhisane matlumumdur dedikte fi'l-hakîka mezbûr Aişe Hatun bast 

eylediği minvâl üzere olduğu ve mezbûrtan Aişe Hatun ve Seher'den her biri nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac 

bulunduğu zikri ati meblağı kadar ma'rûf ittüğü ve zikr olunan esâmiyi Müslimîn ve katibi mûmâ-ileyh 

huzûrunda ve ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar indelşeril enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince 

mezbûre Aişe Hatun katibi mûmâ-ileyh huzûrunda badeltahlîf iş bu tarihi hüccetten itibaren mezbûre Aişe Hatun 

içün yevmi 20 sağire-yi mezbûre seher için yevmi 15 kuruştan ikisine yevmi 35 kuruştan şehri 1050 kuruş 

nafakayı ve kisveyi beha vesair-i levâzımı zaruriyelerini sarf ve lede’l-hâce istîdâ’neye ve inde'l-zafr mezbûr 

Aişe'ye Osman’ın malından rücu mezbûre Aişe Hatun izin verdiğini katibi mûmâ-ileyh ketb ve tahrîr ve meclîs-i 

şer'e gelip ale’l-vuku’ inha ve takrîr ittükte kıbel-i şer’den tenfîz olunmağın ma-vâki bi't-talep ketb olundu 

Şuhudû’l-hal Kızılca Mahallesi'nden Hacı Diyaloğlu Süleyman Ağa ibni Belgüzar Taş Mahallesi'nden 

Nalbantzâde Abdülkadir Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi  

 

 Sıra No: 387 Sayfa: 126 Numro: 1 Konu: Nafaka 

 Hicri 23.04.1339 / Miladi 04.01.1921 Rumi 22.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî muzâfe Tokluağıl Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Ersidan?oğlu 

Mehmed Ağa ibni Mustafa bin Abdullah'ın sulbiyye-i sagîre kızı Firdevsin kıbel-i şer’den ba hüccetü şer'iyye 

vasî nasb ve Medine-i mezkûreye muzâfe ve Karaköy Kariyesi ahâlîsinden sagîri mezbûranın ve vasîsi Veli 

Ahmedoğlu Hasan Ağa ibni Süleyman Medine-i mezbûre mahkemesi meclîs-i şer’i şerîf-i enverde bi'l-vesaye 

takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idüp, kıbel-i şer’den ba hüccetü şer'iyye dahi mensûbu olduğum sagîre-i mezbûre 

Firdevs nafakayı işdâ ihtiyacı ile muhtac olmağla babası müteveffâ-yı merkûme Mehmed Ağa'dan mevrûs 

malından olmak üzere kadar maaruf nafakanın karz ve takdir olunması bi’l-vesâye matlûbumdur dedikte 

fi'l-hakîka hali vasîyi mezbûr Hasan Ağa'nın bast eylediği minvâl üzere olduğu ve sagîre-i mezbûre Firdevs 

nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac olunduğu ve zikri ati meblağ kadar maarif iddüğü zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûr-u şerde ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve 

nemâyan olunmağın mucibince iş bu tarih vesikâdan itibaren babası mütevaffa-yı mezbûr Mehmed Ağa'dan 

mevrûs malından olmak üzere sagîre-i mezbûre Firdevs şehri 200 kuruş nafaka kisve beha levâzımı zaruriyesine 

harc ve sarf ve lede'l-hâce istîdâ’ne ve inde'l-zâfr sagîre-i mezbûrenin malından rücuu vasîyi mezbûr Hasan 

Ağa'ya kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin min şehril 

Rebiü’l-âhire li-sene tis'a selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l kariye-yi mezkûreden Bozoğlu Hasan bin 

Veliiddin. Karaköy Kariyesi’nden Veli Ahmedoğlu İsmail Efendi ibni Yusuf. 

 

 Sıra No: 388 Sayfa: 126 Numro: 59 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 10.03.1339 / Miladi 22.11.1920 Rumi 9.11.1336 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Ermeni Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

vefât eden teba’yı devleti aliyyenin Ermeni Milletinden Çavartlioğlu Varkan veledi isadur veledi Etamek verâseti 

merkûm vartanın vefâtından kaç sene sonra ihtida’eden zevce-i metrûkesi mühtediye Fatıma İnayet binti 

Abdullah ile Anası Serma binti Yavs ve Sülbiyeoğlu Erşak ve Sulbiyye-i kızı Şenurik'e mahzarda ve bade 

kıbel'il-aksama mezbûre dahi vefât edip verâseti oğlununoğlu merkûm Erşak ve oğlunun kızı mezbûre Şenurik'e 
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mahzara ve bade kıbeli’l-aksam merkûm Erşak dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre 

Şenurike'ye mazharda olduğu zevce-i mühtediye mezbûre Fatıma inayet Medine-i mezkûre mahkemesi meclîs-i 

şer'de takrîr ve Medine-i mezkûre mahallâtından İslam Bülbül Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinden mihri zâtı ve 

resimler ile mehtûm ibrâz eylediği 4.Teşrîn-i Sani 336 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtında takrîr-i mezkûru 

teyit eylemiş verâset mezkûre vech-i meşrûh üzere ittüğü yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden mevsûkü'l-kelâm 

zevattan Boyacıoğlu Abdullah Ağa ibni Şerîf ve Çiftçioğlu Şerîf Ağa ibni Durmuş dahi vuku’bulan ihbârlar ve 

imzalar ile inde'l-şer'il-enverden tahkîk etmiş olmağla bu suretle mes’ele i mirâsları bi'l-münasebetü'ş-şer'iyye 72 

sehmden olup sehmi mezkûrden 9 sihâm mütevaffâi evvel merkûm Vartanın zevcesi muhtediye mezbûre Fatıma 

İnayete ve 63 sehmi kızı mezbûre Şenurik'e isâbet iktizâ eylediği tescîl ve i‘lâm iş bu hüccetü şer'iyye mezbûre 

Fatıma İnayet yedine i'ta kılındı fi'l-yevmi'l-aşer min rebuyyül evvele li-sene tisa ve selâsîn ve selase mi elf 

Şuhûdü'l-hal Mahalle-i mezkûreden Çiftçioğlu Şerîf Ağa ibni Durmuş Bülbül Mahallesi'nden Sobacıoğlu 

Abdullah Ağa ibni Şerîf. 

 

 Sıra No: 389 Sayfa: 126 Numro: 60 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 09.03.1339 / Miladi 21.11.1920 Rumi 8.11.1336 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Harîkzâde Hüseyin Ağa ibni Tevfik Efendi’nin verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Sabire Hatun ibnete 

Hüseyin ile babası mezbûr Tevfik Efendiyi mahzarda olduğu zevce-i mezbûre Sabire Hatun Medine-i mezbûre 

mahkemesinde meclis-i şer’de takrîr mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâr isinin mihr zatı ve resimleri ibrâz ile 

eyledüğü 14 teşrîn sâni 336 tarihinde bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûru teyid eylemiş verâset-i 

mezkûre vech-i meşrûh üzere ittüğü yine Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

mevsûkü'l-kelâm zevattan Küçük Mehmedoğlu Ömer Efendi ibni İbrahim ve diğer Mancıoğlu Ahmed Ağa ibni 

Hüseyin dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile sâbit olmuş olmağla bu suretle tashîh-i mes’ele mirâsları 4 sehmden 

olup sihâm-ı mezkûrdan bir sehmi zevce-i mezbûre Sabire Hatun'a ve 3 sehmi dahi ümmü mezbûr Tevfik 

Efendi’ye isâbet-i iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyyei mezbûre Sabire Hatun yedine i'ta 

kılındı fi'l-yevmi'l-tâsi’ min şehri Rebiü’l-evveli li-sene sitte tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal 

mahalle-i mezkûreden Kirmancıoğlu Ahmed Ağa ibni Hüseyin Bülbül Mahallesi'nden Küçük Mehmed oğlu Ali 

Efendi ibni İbrahim Efendi 

 

 Sıra No: 390 Sayfa: 127 Numro: 2 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 23.04.1339 / Miladi 04.01.1921 Rumi 22.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Tomtomoğlu Temel bin Abdülaziz namı 

kimesne Medine-i mezkûre Mahallesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde mezbûre eytâm müdüri Hacı Mehmed 

Efendi mahzarında takrîr-i kelâm edip Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan on sene akdem bila veled veledi 

vefât eden Zaim Hacı Memişoğlu Süleyman Efendi ibni Şükrü terekesi ol vakit sağir olmamla tarafı şer’den tahrîr 

ve hisse-i ersiye-i şer’iyyem olup li-eceli'l-edana eytâm sanduğuna teslim kılınan 2800 kuruşla zikri olunan 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan bir buçuk sene akdem diyar-ı ahire bulunmamla kezâlik tarafı şer'den 

tahrîr ve hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 827 kuruş ve 38 pare sanduk-u mezkûreye teslim olunmuştu. yine elyevm 

314 tevellüdlü olup 22 yaşına vasıl olmamla beraber umûrumu eda edecek rüşte malik bulunduğumdan meblağ-ı 

mezbûrun sandık-ı mezkûrdan hâlâ bana eda ve teslimi Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh 

olunmağın matlûbumdur dedikte lede's-sual mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka 

meblağ-ı mezbûr 2800 kuruş merkûm Temel'in daiy-i müteveffâ-yı mezbûr Süleyman Efendi'den 827 kuruş 38 

pare babası müteveffâ-yı merkûm Abdulaziz Ağa'dan mevrûs malı olup eytâm sanduğunda mevcûd olduğu içün 

merkûm Temel'in Rüştü kendisince mechûl olduğunu beyân ettikte fi'l-hakîka hâlâ mezbûr Temel'in bast eylediği 

minvâl üzere olduğu zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn huzûr-u şerde ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan 

ihbârları ve 334 tevelüdlü olduğu ol babdaki istîdâ’sı zuhûrunda muharrer nüfus müdürinin derkenârından 

anlaşılmış hâlâ 22 yaşını mütecaviz olduğu hâlâ dahi tahkîk etmeğin mezkûr 3327 kuruş 38 parey ol babdaki 

Eytâm Nizamnamesi'nin maddeyi mahsûsası ahkamına tevfikan merkûm Temel'e teslimi müdüri mûmâ-ileyh 

Hacı Mehmed Efendi'ye tenbîh olunduğu tescîl ve bi't-talep ketb olundu. Şuhudû’l-hal: Bülbül Mahallesi Muhtarı 

Baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer Müftü Mahallesi'nden Hacı Hafız Abdülhalim Efendi ibni 

Ahmed Efendi 

 

 Sıra No: 391 Sayfa: 127 Numro: 3 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 23.04.1339 / Miladi 04.01.1921 Rumi 22.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye sevkında kain ve galasında her sene hasr-ı camii Şerîfi dört kıyye bal mumundan 

iki adet Berat ikad ile fazlası mütevelli olanlara meşrut bulunan Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül 

Mahallesi'nden Avareoğlu Mustafa Ağa evkafından olup Medine-i mezbûre sevkınde vaki tarafları Ziya Efendi 
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ve Mustafa dükkanları ve tarîk-i âm ile mahdut bir bab vakf dükkan ezkaza zayi olan bir kıt'a vakfiye mucibince 

bi’t-tevlit mutasarrıf olan evlad-ı vakıfdan Avareoğlu Mehmed Ağa'nın bundan akdem vefâtıyla mezkûr dükkan 

tevlit-i münhal kalarak kaza-yi mezkûrun derdest sicilatında mukit ve kazıyesi olup ancak mezkûr dükkanın 

kadim olan evlad zükuru meşruta olup evladı va vakıftanda olanların meşrutiyet üzere tasarrufları müteamil 

olmağla iş bu baisü'l-vesikâ Evaraoğlu Hamdi Ağa dahi müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ağa'nın sulbi-i kebire 

oğlu olup bundan başka evlad ve zükur-u vakıfdan kimesnesi olmadığı bervech-i teammül kadim mezkûr 

dükkanın meşruta lehi olduğu Medine-i mezkûre mahkemesinde münakid meclîs-i şer’i şerîfte evkaf me’mûru 

Tevfik Efendi hâzır olduğu halde ehli vukufu bi-garzi Müslimînden salifü'l-beyân Bülbül Mahallesi imamı 

Cincizâde Ali Efendi ibni Şerîf ve muhtarı Baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer namı kimesnelerin 

ihbârlarıyla zâhir ve müttehakkik olmağın mûcibince mezkûr dükkanın ber vech-i muharrer müteveffâ-yı mezbûr 

Mehmed Ağa'nın vefâtıyla ve oğlu mezbûr Hamdi Ağa uhdesinde bir vech-i teamül kadim-i evladiyet ve 

meşrutiyet üzere tevcîhi iktizâ eylediği ma-vaki bi't-talep ketbolundu. Fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin Rebiü’l-âhir 

li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 392 Sayfa: 127 Numro: 4 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 21.05.1339 / Miladi 31.01.1921 Rumi 18.01.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât teba’-yı 

devlet-i âliyenin Ermeni Milleti nisvanından Midillioğlu kızı ve Barun Vartaoğlu Avanis zevcesi Asik binti 

Artin'in veledi Etamek verâsetini sadriye-i kızı Nartuhi ...ve Şugagan mahazarda bade kıbel'il-aksam binti 

mezbûre Nartuhi dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn er kız karındaşı mezbûrat Pevayurunif ve Şagagan mahzarda 

bade’l-kıbel'il-aksamı mezbûre Yevayir dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er karındaşları mezbûrtan Azinif ve 

Şugan mahzarda bade’l-kıbel'il-aksamı mezbûre Aznif dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre 

mahzarda bade kıbel'il-aksamı mezbûre Şugagan dahi vefât idüp verâseti sadriyeoğlu Hurine mahzarda olduğu 

merkûm . mezbûre mahalle-i meclîs-i şer'de takrîri ve kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mihrizatı ve 

resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 22. Kanun-ı Sani.1337 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtında takrîri 

mezkûru teyit etmiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu yine karyei mezkûre mütemekkinlerinden 

teba’yı devleti müşar-ı ileyhin milleti merkûmasından Enkıroğlu Vartiris veledi Tarus ve kezâlik Medine-i 

mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden ve yine teba’yı devleti müşar ileyh in milleti 

merkûmasından Beyleroğlu Şahnur veledi Servik dahi vaki olan ihbâr ve imzalar ile lede'ş-şer’il-enver'de tahkîk 

etmiş olduğu tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye merkûm Hurin yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-hâdî 

ve'l-aşrin min cemâzi-yel-evvel li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 393 Sayfa: 128 Numro: 5 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 22.05.1339 / Miladi 01.02.1921 Rumi 19.01.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi sakinlerinden vaki ma'rûf Haffafzâde kerimesi Naime 

Hanım ibnete Mehmed Sufi Efendi eytâm Müdüri Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu halde (lev'a) mezkûr 

kazaya (Ahmed zâhir) Efendi mahzarında ikrârı tam ve takrîr-i kelâm idüp eytâm Edanât sandığundan ve 

ba-hüccet-i şer’iyye vasî-i mensûbesi olduğum sadriye-i sagîre kızım Şadiye binti müteveffâ Nail bey'in 

malından ve mûmâ-ileyh yedinden 8907 kuruş yirmi pareye ve otuz altı mah-ı temamında 2405 kuruş 

bade't-tesviye eylemek şartıyla üç sene vade ile istîdâ’ne ve kabz ve umûruma sarfle istihlâk eylediğim sekiz bin 

dokuz yüz yedi kuruş yirmi pare ile altmış mah-ı zarfında ödemek üzere beş sene vade ile kezâlik sağirei 

mezbûrenin malından Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ ve kabz eylediğim hâlâ saat-i semaninden dahi dört bin 

altı kuruş otuz beş pare kimin menheyşül mecmu’on iki bin dokuz yüz on dört kuruş on beş parede zimmetimde 

sandıku mezkûre vacibü'l-eda ve lazımü'l-kaza cem'an deynim olup bervech-i bala taahhüt eylediğim tekasittan 

her hangi bir senet taahhütüm vechi tediye eylemez ise hulûlacle intizar edilmek yine tekasid-i bakiye muaccel 

halini iktisab eylemek şerait-i mukarrere icabından olmağla gerek şeraite riayet etmediğim ve gerekse ve 

a'dasıyla münkazîye olubda ve deyn-i mezkûru tesviye eylemediğim surette tahsîli içün inde’l-iktizâ sarf-ı icap 

idüp huzûr ve ve harc i‘lâm ve sevm-i tahsîli ve pul ve sair mesârif-i lazıması i'taya ve vadeyi ihtiyatiyenin 

..sından sonra bala devri şeri mürûr idicek eyamın rih-i mülzem tesbitindeki temasa sanduğu teberrean eda ve 

bi’l-cümle sarfiyat ve vakıasıyla bana rücu’ levayı mezkûre eytâm Müdüri (hacı Mehmed Efendi) (müfti) (asım) 

Efendiler tebliğleri vuku'nda yerlerine tâyin olunacak zevat-ı mevzun kıldığım deyni mezkûrun rih-i ve mesârifi 

tesfiyesinde hâzır bulunan mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Haffazâde Mehmed ve Sufi Efendi ibni Mustafa 

Efendi ve Bülbül Mahallesi'nden Mesûdzâde İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi ve Taş Mahallesi'nden Kadızâde 

Sami Efendi ibni Hacı ... Efendilerin kefîl olmalarını emer eyledim dedikte küfelayı merkûmdan ve deyni 

mecmû’ mezkûr ile medyûnu merkûm tarafından iş bundan dolayı medinesi içün icab idip meblağı sairenin 

edasını tarafından bi’l emri ve'l-kabûl kefaleti mutlaka sahihe şer'iyye ile müteakiben vekil ve zamin 

olduğumuzdan maada emin-i heyet emni cihetil kefaleti'l-mezkûre dini meblağı mecmû’ mezkûrdan her birimiz 
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aharın zimmetine lazım gelen meblağı dahi kezâlik tarafından bi’l emrü-kabûlü başka başka ve zaminiz dedikte 

ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. Fi'l-yevmi'l-sâni ve’l-aşrin cemâzi-yel-evveli li-sene tis'a selâsîn ve selase mie ve 

elf Şuhûdü'l-hal Orta Mahallesi'nden Hacı Feyzullah Efendi Kâsım Efendi ibni Feyzullah Kütküt Mahallesi'nden 

Ağca Hasanoğlu Zihni onbaşı ibni Hüsnü 

 

 Sıra No: 394 Sayfa: 128 Numro: 6 Konu: Nafaka 

 Hicri 26.05.1339 / Miladi 05.02.1921 Rumi 23.01.1337 

Fi’l-asıl Derâli’ye ahâlîsinden olup Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesinde mukîm iken 

bundan akdem vefât eden mütekâid-i askeriyeden Büyükbaş Nail bey ibni Mehmed Efendi ibni Abdullah’ın 

sülbiye-i sagîre kızı Şadiye’nin kıbel-i şer’den ba hüccet-i şer’iyye vasî mensûbesi mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden mahalle-i mezkûre sakinlerinden zâtı yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Haffafzâde Mehmed 

Efendi ibni Mustafa Efendi ve Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi târifleriyle ma'rûf olan Naime 

Hanım ibnete Mehmed Efendi meclîs-i şer’i şerîf-i enverde bi'l-verâse takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm idip kıbel-i 

şer’den ba-hüccet-i şer'iyyede vasî mensûbesi olduğum sadriye sagîre kızım mezbûre Şadiye nafakaya işdâ 

ihtiyac ile muhtac olmağla sağirei mezbûrenin babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyh nail beyden mevrûs malından 

olmak üzere kararı ma'rûfu nafakanın farz ve takdiri olmak bi'l-vesâye matlûbumdur dedikte fi'l-hakîka hal vasî-i 

mezbûre Naime Hanım'ın bast eylediği minvâl üzere olduğu ve sağire-i mezbûre Şadiye nafakaya işdâ ihtiyaç ile 

muhtac bulunduğu zikr-i ati nafakanın karar-ı ma'rûf ittüğü zil-i vesikâda muharrerrül esâmi Müslimîn huzûru 

şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olmağuın mûcibince iş bu 

tarihi hüccetten itibaren babası mütevaffâ-yı mûmâ-ileyhin mevrûs malından olmak üzere sağire-i mezbûre 

Şadiye içün şehri dört yüz kuruş nafaka ve kisve-i beha vesair levâzımı zaruriyesinden harç ve sarfa ve 

lede’l-hâce istîdâ’na ve inde'l-zafr sağiran-ı mezbûrun malına bervech-i vasî mezbûre Naime Hanım’a kıbel-i 

şer’den izin verilmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu.Fi'l-yevmi'l-sadis ve’l-aşrin min cemâzi-yel-evveli li-sene 

tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: mahalle-i mezkûreden Harinpazâde Kâsım Efendi ibni 

Abdullah Efendi Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi. 

 

 Sıra No: 395 Sayfa: 128 Numro: 7 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 11.05.1339 / Miladi 21.01.1921 Rumi 8.01.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

mütekâidin-i askeriyeden Yüzbaşı Ahmed Hamdi Efendi ibni Mehmed Efendi ibni İbrahim Efendi’nin sülbiye-i 

sagîre kız Lütfiye’nin vakt-i rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesfiye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb 

ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u vesâyet 

uhdesinden gelmeğe muktedir ittüğü zîl-i hüccette muharerü'l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer'de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sağire-i mezbûrenin 

li-ebeveyn halası Medine-i mezkûre mahallâtından Kırkgöz Mahallesi sakinlerinden medine Hanım ibnete Hacı 

Mustafa Efendi sağirei mezbûre Lütfiye'nin vakdi rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesfiye-i ve umûrunu 

kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta mezbûre medine Hanım dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i 

lazımasına kemâ yen baği edayı tahhüt ve iitizam etmeğin ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. Fi'l-yevmi'l-hadi aşer 

Min cemazilye'l-evvel li sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal mahalle-i mezkûreden Topçuoğlu 

Mehmed Efendi ibni Hasan Kızılca Mahallesi Muhtarı Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman 

 

 Sıra No: 396 Sayfa: 128 Numro: 8 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 21.05.1339 / Miladi 31.01.1921 Rumi 18.01.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

mütekâidin-i askeriyeden Yüzbaşı Ahmed Hamdi Efendi ibni Mehmed Efendi ibni İbrahim Efendi’nin sülbiye-i 

sagîre kızı Merzukanın vakdi rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrunu kıbel-i şer’den bir vasî nasb 

ve tayin lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr-u vesâyet 

uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zîl-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde 

vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan sagîre mezbûrenin min kıbelü'l-ümmü ceddesi 

Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesinde mukîm Emine Penbe Hanım ibnete Süleyman Ağa 

sağire-i mezbûre Merzukanın vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer’den vasî ve 

nasb ve tâyin olundukta mezbûre Emine Penbe Hanım dahi vesâyet-i mezkûre kabûl ve hizmet-i lazımasına kema 

yenbegi eda ve taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-vahid ve’l-aşrin min 

cemâzi-yel-evvele li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdu'l-hal: Mahalle-i mezkûreden Topçuoğlu 

Mehmed Efendi ibni Hasan Kızılca Mahallesi muhtarı Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman. 

 

 Sıra No: 397 Sayfa: 129 Numro: 9 Konu: Veraset ( Miras )  
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 Hicri 22.05.1339 / Miladi 01.02.1921 Rumi 19.01.1337 

Fi'l-asıl Derâliye ahalisinden olup medeniye-i karahisar-ı şarki mahallatından müfti mahallesinden mukim iken 

bundan akdem vefat eden mütekaidi askeriyenin Büyükbaş Nail Bey ve ibni mehmed efendi ibni Abdullahın 

veraseti zevcei menhukei metrukesi naime hanım ibni mehmed efendi ile mezbure naime hanımdan mütevellit 

sülbiye-i sagire kızı şadiye ve kendüsünden mukaddem vefat eden zevcesi nafia hanımdan mütevellideler ve 

sülbiyei kebire kızları mezkur müfti mahallesinde mukîm Fahriye Hanım ve medeniye-i erzincan mahallatından 

molla güzel mahallesinde sakin nadiye hanım ve salifül beyan ve Derâliyede mükim ebeveyn karındaşı Ali Rıza 

efendiye münhasıra ve tashihi mesele-i mirâsları 72 sihamdan olup sihamı mezkureden 9 sihamı zevcei mezbure 

naime hanıma ve 16'şar sihamdan cem'an 48 siham binatı mezburat şadiye ve fahriye ve nadiye hanımlara ve 15'er 

sihamı dahi gaibi mezbur Ali Rıza efendi'ye isabet eylediği inde'l-şer'il-enverde zahir ve nemayan oldukdan sonra 

sagireyi mezburenin veresei mezburundan zevcei mezbure naime hanım ile sagireyi mezbure şadiyenin kıbeli 

şerden ba bahü hücceti şeriyye vas'i mensubesi mezbure Naime hanım bil verase bil vesaye ve binti kerime 

hazire-i mezbure fahriye hanım'ın bil verase ve binti kebire mezbure nadiyede hanımın mezkur erzincan 

kadılığından mustafa 1338 senesi zikade-i şerifenin 22. günü tarihiyle mevruhe bir kıta hücce-i şerriyei mucibince 

vekili şer'isi Karahisar-i şarki mektebi idadisi mülk müdürlüğünden müstakdem sufi efendi ibni emrullah 

efendinin dahi bil vekale talep ve marufetleriyle marifet şer'le eytam müdiri huzuruyla tahrir ve bil müzayede bey 

ve beynel verase bil farizetü'l-şer'iyye tevzi ve taksim olundukda müteveffa-yı mumaileyhdir ki ber vechi ati zikri 

beyan olunduğu fil yevmit sani vel aşrin min cemaziyel evveli li sene tis'a ve selâsîn ve selase miye ve elif. 

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Mihraplı yanı Halısı adet 1 340 

Yan acem halısı adet 1 4400 

Ufak orta halısı adet 1 4075 

Müstamel halısı adet 1 1005 

Seccade halı adet 1 3025 

Müstamel seccade halı adet 1 805 

Seracil halı heybe adet 1 670 

Şabak kilim adet 1 805 

Kürt kilimi adet 1 1610 

At eyeri ma dizgin adet 1 730 

Nehas Menkul adet 1 505 

tepsi adet 1 70 

bakraç adet 1 75 

kuşhane adet 1 275 

def'a kuşhane adet 1 230 

sahan  adet 2 250 

Def'a sahan  adet 2 205 

üsküre adet 1 40 

Sacdan mamul soba ma menkul adet 3 335 

Küçük kürk adet 1 455 

Pantolon ma yelek adet 2 450 

müstamel kaban adet 1 310 

Haki ceket pantolon adet 2 751 

sim kabcı adet 1 800 

müstamel don adet 2 150 

iç fanilası adet 2 270 

ipek fason entari adet 4 145 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

dantelli sagir yastık yüzü adet 2 52,2 

ince ipek kuşak adet 1 135 

peştamal müstamel peşkir adet 2 212,2 

kebir ketenden mamul abıdest peşkiri adet 1 120 

çifte hasdan sofra bezi adet 1 120 

beyaz sedir örtüsü adet 1 120 

pencere perdesi adet 3 220 

müstamel kadife pantolon adet 1 170 

tiftik Çorap Eldiven adet 2 75 

nehas su tası adet 1 41 

mushaf-ı şerif adet 1 260 

cüzdan defter adet 4 50 

sim köhne saat adet 1 150 

fırça adet 1 62,2 

adet taş Çiçek adet 1 45 

Müstağmel Ustura adet 1 15 

altın saat adet 1 1205 

beşi bir yerde lirayı osmani adet 1 3050 

ufak köhne ba tespih adet 1 250 

taş tespih adet 1 50 

sedef tespih adet 1 11 

demir indi tespih adet 1 55 

mercan tespih adet 1 130 

sim sigara çubuğu adet 1 180 

def'a sim sigara çubuğu adet 1 211 

sim sigara ağızlığı adet 1 110 

sim sigara çubuğu adet 1 125 

Siyah köhne ba sigara ağızlığı adet 1 211 

Def'a sim sigara ağızlığı adet 1 25 

sim saat köstek adet 1 500 

sagir sim saat köstek adet 1 205 

sim kibrit kabı adet 1 45 

sim mihr adet 1 50 

sim temur hindi ağızlık adet 1 20 

kepenk  adet 1 72,2 

ve ba kulan … adet 1 130 

sim kalem adet 1 51 

gözlük adet 1 5 

sim düdük adet 1 25 

sim kordon adet 1 50 

sim düğme adet 21 185 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

altun küpe adet 2 120 

altun küpe yüzük adet 3 270 

sim yüzük adet 2 25 

fertlü çiçek adet 4 585 

bafon mihr  adet 1 10 

iğne ve kaşık adet 2 25 

dökme kmordon adet 1 10 

hırdavat adet   30 

defa hırdavat adet 1 16 

çorap adet 16 200 

eldiven adet 4 100 

altun küpe adet 2 710 

çeviz kahve kutusu  adet 1 80 

al peşkir adet 10 215 

ceviz çekmece adet 1 208,2 

altun bilezik çift adet 1 5421 

nehas sefer tası adet 1 200 

çinko üsküre  adet 1 10 

güğüm adet 2 300 

köhne pamuk yorgan adet 1 20 

köhne iskemle adet 3 50 

müstamel meret  adet 1 200 

portatif karyola adet 1 150 

nakti mevcudu evrakı naktiye adet   4600,1 

defa nakti mevcut nikel ve mecidiye adet   348,1 

yalnız kırksekizbin üçyüz seksenbir kuruş yirmi pare      48381,2 

        

Minhel İhracat       

Mütevefayı muma ileyh Techiz ve tekfini     3000 

Mihri müsebbeb el zevceyi mezbure naime Hanım 

Şehade Mehmed Ali Efendi ve Şevket Ağa ledel 

tezkiye Velhilafü'l-hüküm     3551 

Eşyai Mebiyei Mezkurun Delaiyesi olup Belediyeye 

verilen     217 

Eşyayı mezkurun Nakliyei icraatı     80 

Hicaz varakası Esmanı     10 

Kısam Karine İlsak olunan nisbe ve makbuz Pulları     26 

Kaydıyye     124,2 

Resmi Kısmet     1027,1 

Yalnız Sekiz bin kırk beş kuruş yirmi pare     8045,2 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

        

Sahh ul baki el taksim beynel verese       

Yalnız kırk bin üç yüz otuz altı kuruş     40336 

Hisse-i zevce-i mezbure Naime Hanım     5042 

Hisse-i el binti kebir el mezbure Fahriye Hanım     8963,2 

Hisse-i el binti kebir el mezbure Nadiye Hanım     8963,2 

      56 

      8907,2 

        

Hisse-i el binti sağir el mezbure Şadiye Hanım     8963,2 

Hissei elhac el gaibül Merkum Ali Rıza Efendi     8403,2 

 

Vereseden zevcei mezbure naime hanımın hisse-i ersiye-i şeriyyesi olan bervechi bala 5042 kuruş mezbure 

naime hanım ve binti kebire mezbure fahriye hanımın hisse-i ersiye-i şeriyyesi berverchi bala 8963 kuruş 20 pare 

ve mezbure fahriye hanım ve diğer binti kebire mezbure nadiyede hanım dahi hisse-i ersiye-i şeriyyesi olan 

kezalik ber vech-i bala 8963 kuruş 20 pareyi mezbure nadiye hanımın vekili mumaileyh Hakkı efendi'nin her biri 

1.Şubat.1337 tarihli 3 kıta senet mucibince bil verase ve bi'l-vekale tamamen ahz ve kabz eyledikleri binti sagire-i 

mezbure şadiyeden bervech-i ba'la 8907 kuruş 20 pare ile gaibi mezbur Ali Rıza Efendi'nin dahi hisse-i ersiye-i 

şer'iyyesi bundan bervech-i bala 8403 kuruş 20 pare ol babdaki eytam nizamnamesinin madde-i mahsusası 

mucibince eytam sanduğuna teslim olunduğu mübeyyen iş bu mahalle şerh verildi. 

  

Sıra No: 398 Sayfa: 130 Numro: 10 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 28.05.1339 / Miladi 07.02.1921 Rumi 25.01.1337 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Emiroğlu 

Muharrem Ağa İbni Mehmed bin Abdullah'ın Sulbiyye-i Sagira oğulları İsmail ve Mustafa ve Sulbiyye-i Sagire 

kızı Hanım'dan her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesfiye-i ve umûrlarını kıbel-i şer’den 

bir vasî nasb ve tayini lazım ve mühim olduğundan emânet ile ma'ruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile 

umûru Vesayet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zili hicette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûr-i şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyan olan sagîr-i merkûmun 

akrabasından ve mezkûr Nurşin Mahallesi İmamı Abdulkadirzâde Mevlüt Efendi ibni Hacı İbrahim Efendi 

sagîran-ı mezbûran İsmail ve Mustafa ve Hanım'dan her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve 

tesfiye-i umûruna kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta mûmâ-ileyh Mevlüt Efendi dahi vesâyet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb 

olundu fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşrin min Cemazie’l-evvel li-sene tisa’ ve selâsîn ve selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal 

Mahalle-i mezkûreden Kemdaoğlu Kâsım Ağa İbn'i Ömer Ağa Nurşin Mahallesi'nden İshakoğlu Mustafa Ağa 

İbni Hasan. 

 

 Sıra No: 399 Sayfa: 130 Numro: 11 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 22.05.1339 / Miladi 01.02.1921 Rumi 19.01.1337 

 

Medeniye-i Karahisar-ı şarkî mahallatından kızılca mahallesi ahalisinden iken bundan akden vefat eden 

mütekaddin-i askeriyye kadı zade yüzbaşı ahmed hamdi efendi ibni mehmed efendinin veraseti sülbiye-i kebire 

kızı fatıma hanım ve sülbiye-i sagire kızları mezbur lütfiye velesa'ileri Kadızâde asım efendi ve şükri efendi ibni 

ibrahim efendi münhasırda ve tashih-i mesele-i mirâsları 18 sihamdan olup siham-ı mezkurdan 4 sihamdan 

cem'an 12 sihamı bintanı mezburtan Fatıma ve Huriye ve Lütfiye'ye isabet eylediği ledel şeril enverde zahir ve 

nemayan olduktan sonra vereseden ümmü mumaileyh asım efendi ve şükrünün ve binti kebire-i mezbure Fatıma 

Hanımdan ve her biri bilverase ve sagiranı mezburtan Merzuka ve lütfiyenin bahücceti şeriyye mensubları emine 

pembe ve medine hanımlardan her birinin dahi bi'l-vesaye talep ve marifetleri marifet şer ile eytam müdiri huzuru 

ile tahriri bi'l-müzayede beynel verese bil vesika-i şeriyye takrir ve taksim olunan tereke-i müteveffa-yı 

mumaileyhdir ki ber vechi ati zikr olunur fil yevmil sani vel aşrin min cemaziyel evveli li sene tisa ve selâsîn ve 

selase ve mie elif 
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Muhteviyatı Birim Miktar Kuruş 

Nehas sahan Kapaklı adet 1 130 

Kevgir adet 1 35 

tepsi adet 1 75 

Lenger adet 1 35 

Cevriye Üsküresi adet 1 2500 

Abdest legeni adet 1 30 

üstünden kaplı kazgan adet 1 130 

Ağaç Sanduk adet 1 25 

Defa Yüzlü Köhne sanduk adet 1 30 

Mısır Kod/ Fi Kod 45 56,1 

Saman Yük yük 4 200 

Caket/papak adet 1 420 

Pantolon adet 1 350 

Ustura adet 1 30 

Yıkanmış şır kod kod 4 184,2 

Bıykanecak şır Kod Beheri fi kod 31 155 

Fasulye kod kod 83 83 

Nargile adet 1 100 

Camuş Re's adet 2 6150 

Nakdi Mevcut     2850 

Yalnız on üç bin dörtyüz yetmiş üç kuruş otuz pare     13473 

        

Minhel İhracat       

Mütevefayı muma ileyh Techiz ve tekfini     2600 

Eşyai Mebiyei Mezkurun Delaiyesi olup Belediyeye verilen     47 

Mezbur camusların üç günlük ağlafiyesi     150 

Hicaz varakası Esmanı     10 

Kısam defterine İlsak olunan nisbe ve makbuz Pulları     26 

Kaydıyye     29 

Resmi Kısmet     241 

yalnız üç bin doksan dokuz kuruş beş pare     3099,5 

Sahh ul baki el taksim beynel verese       

Hisse-i el binti kebir el mezbure Fatıma Hanım     2083,2 

Hisse-i el binti sağir el mezbure Merzufte      2083,5 

Hisse-i el binti sağir el mezbure lütfiye      2083,5 

Hisse-i el ümmü muma ileyh asım efendi     1562 

Hisse-i el ümmü muma ileyh Şükrü Bey     1562 

 

Veraset-i binti kebire mezbure fatıma hanım hisse-i ersiye-i şeriyyesi olan bervechi bala 2803 kuruş 10 pareyi 

mezbure fatıma hanım ve ümmü mumaileyh asım efendi ve şükri beyin hisse-i ersiye-i şeriyyeleri bulunan 

bervechi bala 1562 kuruş 17'şer buçuk pareden cem'an 3124 kuruş 30 pareye mumaileyhima asım efendi ve şükri 

beyden her biri 1.Şubat.1338 tarihi 3 kıt'a senet mucibince bil verase-i tamamen ahz ve kabz eyledikleri gibi 

sagirtan-ı mezburtan ba-varaka lütfiyenin kezalik hisse-i ersiye-i şeriyyeleri olan bervechi bala 2042'şer kuruş 10 

pareden cem'an 4084 kuruş 20 pareye sagirtanı mezburtanın karar-ı maruf nafakalarına sarf itmek üzere vasi 

mensubeleri mezburtan Emine Penbe ve Medine hanımlar 2.şubat tarihli 2 kıta sened senet mucibince bi'l-verase 

tamamen ahz ve kabz eyledikleri mübeyyen iş bu mahalle şerh verildi. 

 

 Sıra No: 400 Sayfa: 131 Numro: 12 Konu: Veraset ( Miras )  
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 Hicri 08.06.1339 / Miladi 17.02.1921 Rumi 4.02.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden telgraf ve 

posta muhabere me’mûrluğundan mütekâid Halil Efendi ibni Abdullah bin Abdurrahman verâseti sülbiye-i 

sağire oğlu nusret Efendi ve sülbiye kebire kızı Zehra Hanım mahzarda olduğu ibni mezbûr nusret Efendi 

Medine-i mezkûre mahkemesinede meclîs-i şer'de takrîr ve mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mihri zâtı 

resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 14.Şubat.337 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûr tediye 

eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu yine Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden mevsûkü'l-kelâmzevattan Kerim Efendizâde Hacı Mehmed Efendi ibni Sadık Efendi ve 

Nurşin Mahallesi ahâlîsinden kemdaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer dahi vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde 

tahkîk etmiş olmağla bu surette mes’ele-i mirâsları üç sihâmdam olup sehmi mezkûreden iki sehmi ibni mezbûr 

Nusret Efendi’ye ve bir sehmi binti mezbûre Zehra Hanım’a isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep ve iş bu 

hüccet-i şer’iyyei mezbûr nusret Efendi’ye i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-samin min cemaziyel ahire li-sene tis'a ve 

selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 401 Sayfa: 131 Numro: 13 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.06.1339 / Miladi 15.02.1921 Rumi 2.02.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kütküt Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacıoğlu 

Abdullah Ağa ibni Osman bin Abdullah’ın sülbiye-i sagîre oğulları Osman ve Ahmed’den her birinin vakdi rüşd 

ve sidârlarına kadar hıfz ve tesviyeye ve umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve muhim olmağın 

emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru vesâyet uhdesinde muktedir idüğü zil-i hüccette 

muharrerü’l-esâmi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki lazım ve ve mühim olmağın emânet ile 

ma’ruf istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir iddüğü zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-işehâde vaki olan ihbârlar ile lede’l-şeril enverde zâhir 

nemâyân olan sağiran-ı merkûmanın akrabasından ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesi 

ahâlîsinden Ümmioğlu Ahmed Ağa ibni Şerîf sağiran-ı mezbûran Osman ve Ahmed’in vakdi rüşd ve sidârlarına 

kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukta mezbûr Ahmed dahi 

vesâyet-i mezkûre kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği taahhüt ve iltizâm etmeye ma-vâki bi't-talep ketb 

olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis min cemaziyel ahire li-sene tis'a selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal: Kütküt 

Mahallesi'nden Hüddamoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Ahmed Mahalle-i mezkûreden Hacı Hasanoğlu Zihni Onbaşı 

ibni Şerîf. 

 

 Sıra No: 402 Sayfa: 131 Numro: 14 Konu: Vakıf 

 Hicri 02.05.1339 / Miladi 12.01.1921 Rumi 30.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî sevkinde kâin şarken Bektaş Rüştü Bey vakıf arsası garban Beldi arsası vesikâda kain 

şimâlen Gercanislioğlu Nikola mağazası ve çarşu hamamı cenûben tarîk-i âm ile mahdut ve sahibü’l-hayrat 

Hocazâde Elhac Mehmed Efendi evkafından olup galesinden mesarif-i tamiri bade’l-ihrac nısf-i Orta 

Mahallesinde vaki sübyan mektebinde ma'lûm olanlara ve nasife ahri mütevelli vakıfa meşruta bulunan bir bab 

ve 1331 senesi senei devriyesinde zuhûr olan harîkde hâlâda muhterik olan bir kıt’a ve vakfiye ma’mul beha 

mûcibince bi't-tevliye mutasarrıf olan evlad-ı vakıftan Mehmed Efendi’nin bundan akdem bila veled ve vefâtıyla 

mezkûr vakfı furun tevlid münhal kalmakla evkaf dairesi tarafından bi'l-müdahele hilaf-ı şartı sarf eylemkte 

olduğu vakfı mezkûrun hâlâ derusta mukid ve vakfiyesi dahi olmayup ancak mezkûr furunu minne’l-kadim evlad 

evlad ve evlad-ı zikuruna kebirine mütenaen bade batını meşruta olduğu cihetle evladı vakıfta olanların 

meşrutiyet üzere tasarrufları müteammil olmağla iş bu baisü'l-vesikâ Hocazâde Tevfik Efendi ibni Bâkır Efendi 

dahi müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Mehmed Efendi'nin ümmizâdesi olup bundan başka evladı zikürü vakıftan 

kimesnesi olmadığı bervech-i tamül kadimi mezkûr fürunun meşruta lehmi olduğu Medine-i mezkûre 

Mahallesinde ma’kud meclîs-i şer’i şerîfte hâlâ evkaf me’mûr vekili Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu halde ehli 

vukufu bi gayri müslüminden ve salifü'l-beyân Orta Mahallesi ahâlîsinden Alibaşzâde Muhittin Efendi ibni Arif 

ve Medine-i mezkûrenin Müftü Mahallesi imamı Hacı Ali Efendizâde Hafız Abdullah Halim Efendi ibni Ahmed 

namı kimesneler ale't-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârlar ile zâhir ve mütehakkik olmağın mûcibince mezkûr 

furunun bervech-i muharrer müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Mehmed Efendi'nin bila veled vefâtıyla Ümmizâdesi hâzır 

mûmâ-ileyh Bahaaddin Tevfik Efendi uhdesinde bervech-i teammul kadimi evladiyet ve meşrutiyet üzere tevcîh 

ve iktizâ eylediği tescîl ve ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâni min cemâzi-yel-evveli li-sene tis'a ve 

selâsîn ve mie ve elf 

 

 Sıra No: 403 Sayfa: 132 Numro: 15 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 29.05.1339 / Miladi 08.02.1921 Rumi 26.01.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden zati mahalle-i mezkûre ahâlîsinden 
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rebanoğlu etem Ağa ibni Hüseyin ve karaAhmedoğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed namı kimesnelerin târifleriyle 

ma'rûf olan Şeyhoğlu kerimesi Zekiye Hatun ibnete Hacı Osman Medine-i mezkûre mahkeme-i şer’iyyesinde 

ma'kûd meclis-i şerimizde salifü'l-beyân Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden ve zikri ati müteveffânın 

emucezâdelerinden Abdulkadirzâde mevlüd Efendi ibni Hacı İbrahim Efendi muvâcehesinde mezkûr Avutmuş 

Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bi heabi Rûmî 332 senesi Kanun-u 

Sâni'sinin 10. günü Erzincan hastahanesinde eceli mev’udi ile vefât eden Sefaettinoğlu zevcim remzi Ağa ibni 

Ali'nin hayatında iş bu mûmâ-ileyh mevlüd Efendi zimmetinde hüccet-i karzdan seksen kuruş alacak hakkı olup 

meblağ-ı mezkûr benimle sülbiye-i sağire oğlu Süleyman'a mevrûs olup benden başka verâseti olmadığından 

meblağ-ı mezkûr seksen kuruştan benim hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan on kuruş hale bana eda ve teslimi hâzır-ı 

mûmâ-ileyh mevlüd Efendi’ye kıbel-i şer’den temlik olunmak bi’l-verâse matlûbumdur dedikde lede's-sual 

mûmâ-ileyh Mevlüd Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka merkûm Remzi Ağa'ya hüccet-i mezkûrdan ol mikdar 

kuruş deyni olduğunu tav'en ikrâr edüp ancak merkûm Remzi'nin bervech-i muharrer vefât eylediğini inkâr ettik 

de müdde-i mezbûre Zekiye Hatun'dan ve zevc-i merkûm remzi Ağa'nın bir minvâli meşrûhâ vefât eyledüğünü 

mutabık beyine talep olundukda li eceli'ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i 

Müslimînden ve salifü'l-beyân Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden Karaahmedoğlu Ahmed ibni Mehmed ve 

Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Çorakoğlu Salim Ağa ibni Şakir’den her birinin 

ale’l-infirâd istişhâd oldukda fi'l-hakîka salifü’z-zikr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lânı 

üzerine taht-ı silaha alınarak ilmi şerile ma’lûmumuz olan iş bu müdde-i mezbûre Zekiye Hatun’un zevci 

Sefaittinoğlu remzi Ağa ibni Ali bi-hesâbı Rûmî 332 senesi Kanun-u Sânisinin onuncu günü Erzincan 

hastahanesinde eceli mevidiyle vefât eyledi. biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her biri 

tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve istişhâd-ı şer'iyye ettikleri şâhidan-ı mezbûranın usûlü 

mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları salifü'l-beyân Avutmuş Mahallesi muhtarı fikretoğlu Ali Ağa ibni 

Süleyman bin İbrahim ve ihtiyar meclis azasından hancıoğlu Şerîf Ağa ibni Süleyman bin Hasan ve mezkûr 

Bülbül Mahallesi imamı cincizâde Ali Efendi ibni Şerîf bin Ali ve Şerîf ve muhtar baba Ahmedoğlu Mehmed 

Ağa ibni Ömer bin Ahmed ve ihtiyar meclis azasından fazlıoğlu Mehmed Ağa ibni Mahmûd bin Abdullah namı 

müzekkillerden ser'an ve bade mezkûr Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden debanoğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin bin 

Abdullah ve yine Medine-i mezbûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden nebi Efendioğlu Asım Efendi 

ibni Şakir bin Abdullah namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede't-tezkiye udûlü 

makbulü'ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince mezbûr remzi Ağa'nın bervech-i muharrer vefât 

eylediğine bade’l-hükkâm meblağı müddeâsını mezkûr seksen kuruşun müdde-i mezbûre Zekiye Hatun’a hisse-i 

ersiye-i şer’iyyesi olan mezkûr on kuruş müdde-i mezbûr Zekiye Hatun’a hâlâ eda ve teslimi müdde-i aley 

mûmâ-ileyh mevlüd Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-tâsi’ 

vel aşrin min cemâzi-yel-evveli li-sene tis'a ve süliseyn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 404 Sayfa: 132 Numro: 16 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.06.1339 / Miladi 26.02.1921 Rumi 13.02.1337 

 

Medeniye-i Karahisar-ı şarkî mahallatından müfti mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Ebil 

oğlu müteveffa mehmed zevcesi fatıma hatun ibnete Abdullah bin Abdurrahman'ın veraseti sadriye-i kebire 

oğulları olup el yevm silah altında bulunan mustafa kemal ve mahmud ve Cemal'a mahzarda tashih-i mesele-i 

mirâsları 3 sihamdan olup siham-ı mezkureden 1 sihamdan cem'an 3 sihamı binunu gaibunu mezburun mustafa 

kemal ve mahmud ve cemale isabet eylediği inde'l-şeril enverde zahir ve nemayan olduktan sonra müteveffa-yı 

mezburun terekesi marifet şer ile tahrir ve eytam müdiri huzuru ile bi'l-müzayede bey ve beynel verese 

bi'l-farizatü'l-şer'iyye tevzi ve taksim olunan tereke-i mütevefai mezburedir ki bir vechi ati zikr olunur fil yevmil 

sani vel aşrin min cemaziyel ahire li sene tisa ve selâsîn ve selase ve mie ve elif 

 

MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

Kelamı Kadim adet 1 60 

Tuluk adet 1 10 

döşek yorgan adet 1 126 

müstağmel çini adet 1 5,2 

çeket adet 1 315 

müstağmel bohça adet 1 13 

müstağmel dastar adet 1 70 

köhne çerket adet 1 15 
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MUHTEVİYATI BİRİM MİKTAR KURUŞ 

müstağmel cecim adet 1 182 

balta adet 1 37 

köhne bir kat tabak adet 1 50 

köhne sakiye adet 1 5 

köhne bir müstağmel yelek adet 1 25 

çuval ve torba adet 1 12 

köhne keser adet 1 2 

bugday mucur  mucur 2 80 

bir torba derununda bir miktar yarma adet 1 45 

bir torba derununda bir miktar fasulye adet 1 22 

bir torba derununda bir miktar ……. adet 1 40 

müstağmel çuval ve derununda bir miktar dekık adet 1 150 

köhne maşrapa adet 1 22 

müstağmel usta kazganı adet 1 89 

köhne al kazgan adet 1 ……. 

müstağmel kebir tava adet 1 25 

köhne sahır tava adet 1 5 

müstağmel sabir bakraç adet 1 36 

müstağmel ufak kuşhane adet 1 70 

müstağmel evrak adet 1 7 

köhne bakır parça adet 1 55 

………………. adet 1 200 

……………………. adet 1 6 

mal tane inek reis adet 1 3405 

defa mevcut sim mecidiye/çarık adet 1 45 

defa nakti mevcut evradı naktiye adet 1 9035 

yalnız onüçbin üçyüz elli kuruş yirmi pare adet   13350,2 

Minhel İhracat adet     

mütefevai mezburenin techiz ve tekfinini adet   980 

Eşyai Mebiyei Mezkurun Delaiyesi olup Belediyeye verilen adet   22,2 

eşyi mezkuru nakliye icrası adet   55 

Hicaz varakası Esmanı adet   10 

Kısam defterine İlsak olunan nisbe ve makbuz Pulları adet   16 

Mezbur ineğin üç günlük ağlafiyesi ve han icratı olup Katırcı Şeyhi 

Arif ağaya verilen adet   45 

Kaydıyye adet   29 

Resmi Kısmet adet   330,2 

yalnız bin dörtyüz doksan dört adet   1494 

Sahh ul baki el taksim beynel verese adet     

yalınız on iki bin sekiz yüz elli altı kuruş yirmi pare adet   12856,2 

Hisse-i el gaib merkum Mustafa Ağa adet   4285,2 

Hisse-i el gaib merkum Mahmut adet   4285,2 

Hisse-i el gaib merkum Cemal adet   4285,2 

 

mütevefai mezburun terekesi marifet şer ile tahrir ve eytam müdiri huzuru ile bi'l-müzayede bey' olunarak iş bu 

semani ile eşya-i semaniyle nakd ve mevcudu balada gösterildiği vechile 14.350 kuruş 20 pareye baliğ olup 

bundan marsaf-ı lazıması olan ber verchi bala 1494 kuruş bi't-tenzil mütebaki mezkur 12.855 kuruş 20 parenin 

gayibunu mezburun mustafa kemal ve mehmed ve cemal'in zuhurlarında hisseleri olup balada muharr 4285 kuruş 

25 pare verilmek üzere eytam nizamnamesinin maddei mahsusası mucibince eytam sanduğuna teslim olunduğu 
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mübeyyen şerh verildi. 

 

 Sıra No: 405 Sayfa: 133 Numro: 17 Konu: Vakıf 

 Hicri 21.07.1339 / Miladi 31.03.1921 Rumi 18.03.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî de ashabı hayrattan müteveffâ Kör Ya’kûboğlu Ömer Ağa'nın kendi emvâl ve 

emlakinden Medine-i mezkûre sarfında olan kaim bir tarafında Çinbioğlu Molla Mehmed kani ve bir tarafında 

Selimdarzâde Şerîf Efendi müşterekleri kahvehanesi bir tarafında tarîk-i âm ile mahdût elyevm muhterik arsa 

halinde kadime birer bab Sarraç ve Çıkrıkçı dükkanları ile bir bab berber dükkanını Fatih camii Şerîfinde otuz bir 

adet kandil i’kad olunmak ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Kütküt Mahallesinde vaki bir tarafında 

Küçük Mehmedoğlu Şerîf bahçesi ve bir tarafında Hacı Damatoğlu Mustafa bahçesi ve bir tarafında nehricari ve 

bir tarafında tarîk-i hâs ile mahdut eşcârı mesmûre ve gayri mesmurelü bir kıt’a bahçe derûnunu vaki’ bir bab 

menzilini de Tamzaradan ceryan iden neihri üzerinde ve bahçei mezkûrun civarındaki hamrin? tamir ve termimi 

icab kılınmak üzere hâlâ hayatında yani tarihten doksan sene mukaddem vakfı sahihi şer ile vakf idüp tevlidine 

dahi olan kendisüne ve kendüsünün vefâtından sonra evladı zikiruna ve evladı zikuru olmadığı takdirde kebiri 

karındaşı Hüseyin’e ve bade vefâtı zikür ve anası mesavi olarak mezbûr Hüseyin’in evlat ve evlat ve evladı şart 

idüp ve vakfı mezbûr Ömer Ağa ile mezbûr Hüseyin’in vefâtları ve mezbûr Ömer Ağa'nın evladı zikürü anası 

bulunmaması hasebiyle vakfı mezkûre mezbûr Hüseyin’in iki nefer sülbiye-i kızları Aişe Penbe ve turunç 

bahüccet-i şer'iyye ve berati Ali ber müddeti mütevellid olduktan sonra mezbûrtandan Turuncun dahi vefâtıyla 

hissesi sadriye kızı Zebide’ye tevside idilmiş ve mezbûrtan Aişe penpe ve Zebide’den bi’l ahirde vefâtleriyle 

bermuceb-i şart ve vakfı vetamil kadimi tevlit mezkûrenin temamı ve üç yüz on beş senesinden ve mezbûre 

Aişe’nin sadriye-i kebire mahdûmu Karslıoğlu Şa’ban Ağa'ya tevcîh idilmekle mezbûr Şa’ban Ağa tevliti 

mezkûre ile emlakı mevkûfeye tarihi mezbûrdan mutasarrıf iken bundan üç mahı mukaddem vefât iderek tevliti 

mezkûre münhal kalup ibrâz olunan beratı Şerîfe ve hüccet-i şer'iyye mûcibince evlad ve vakıftan olanlarda 

meşrutiyet üzere tasarrufları müteamil olmağla iş bu baisül vesikâ mezbûr Şa’ban Ağa'nın sülbiye-i kebire kızı 

gülperi Hatun’un evladı anası ve kazadan vakıftan olup müteveffâ-yı mezbûr Şa’ban Ağa'nın mezbûre Gülperi 

Hatun'dan başka evladı zükür ve anastan kimesnesi olmadığı ve bervech-i taamül kadimi mezkûr dekakin ve ma 

hane baiyei mevkûfe tevlitin meşruta lehimi olduğu Medine-i mezbûre mahkemesinde ma’kud meclîs-i şer’i 

şerîfte hâlâ evkaf me’mûru Hacı Mahmûd Efendi hâzır olduğu halde ehli vukufu bigayri Müslimînden ve 

salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Müezzinoğlu Kâsım ve 

mahit? Efendiler ibni Ömer Efendi namı kimesnelerin alattarîk-i şehâde vuku’bulan ihbârları ile zâhir ve 

mütehakkik olmağın mûcibince vakfı mezkûr üç bab dükkan ve mâ-hane bir kıt’a bahçe tevlitinin bervech-i 

muharrer müteveffâ-yı mezbûrun vefâtlarıyla hâzıre-i mezbûre Gülperi Hatun uhdesinde mahzaran bir vech-i 

tamül kadim evladiyeti meşrutiyet üzere tevcîh iktizâ eylediği tescîl ve ma-vâki’bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-hadi ve ve’l-aşrin min şehril Recebü’l-ferd li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 406 Sayfa: 133 Numro: 18 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 23.07.1339 / Miladi 02.04.1921 Rumi 20.03.1337 

 Medine-i Karahisâri Şarkî’ye Muzaffe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’-i Devleti Aliye'nin Ermeni Milletinden ve Vasîloğlu Ağya veledi Hamik veledi Etamek verâseti sulbiyye-i 

kebire kızı Hefniye mahzar da olduğu binti mezbûre Hefniye Medine-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i şer'de 

takrîr ve kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mühri zâtı ve resimler ile mehtûm ibrâz eylediğü 10.Mart.337 

tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîr-i mezkûru te'yid eylemiş verâset-i mezkûre vech meşrûh üzere 

olduğu yine kariye-yi mezkûre mütemekkinlerinden ve her biri teba’i Devleti müşarüileyh millet-i 

merkûmesindan Ekinlioğlu Aynuk veledi Aypek ve Medine-i mezbûre muzâfe Biltaric Kariyesi’nden İvadoğlu 

Antranik veledi Tanil'in dahi Vuku bulan ihbâr ve imzalarıyla inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olduğu tescîl ve 

bittallep işbu hüccet-i şer’iyyeye mezbûr Hefniye yedine i'ta kılındı, fi'l-yevmi'l-sâlis ve’l-aşrin şehri Recebül 

Ferd li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 407 Sayfa: 133 Numro: 19 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 03.07.1339 / Miladi 13.03.1921 Rumi 28.02.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Nasroğlu Ahmed Ağa ibni Şa’ban bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Behiyye Hatun ibnete 

Mehmed ile sülbiye-i kebire oğullaru Şa’ban ve Zihni ve sülbiye kebire kızı Zekiye mahzarda olduğunu zevcatanı 

mezbûrtan mezbûre Penbe Hatun Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîri ve meclisi Mahalle-i 

mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mihr-i zâtı ve resimlerimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 2.Şubat.337 tarihli bir 

kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûru tediye eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu ve 

yine Medine-i mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden ve mevsûku'l-kelâm zevattan Babaahmed 
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Ağaoğlu muhtar Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Çiftcioğlu Mehmed Ali Efendi 

ibni Mahmûd’un dahi vuku’bulan ihbârlar ve imzaları ile inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş ve ol vechile tashîh-i 

mes’ele mirâsları Seksen sehmden olup sehmi mezkûreden beş sehmden cem'an on sehmi zevcetanı mezbûrtan 

Behiyye ve Penbe Hatunlara ve yirmi sekizer sehmden cem'an elli altı sihâm ebnanı merkûman Şa’ban ve 

Zihni'ye ve on dört sehmin binti mezbûre Zekiye'ye isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i 

şer’iyyeyi mezbûre Penbe Hatun yed-ine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-sâlis min şehri Recebü'l-ferd li-sene tis'a ve 

selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 408 Sayfa: 134 Numro: 20 Konu: Nafaka 

 Hicri 19.08.1339 / Miladi 28.04.1921 Rumi 15.04.1337 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallaltından Nurşin Mahallesi sakinlerinden Zat-ı Mahalleyi mezkûre ahâlîsinden 

Miktaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer ve Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Kadir Namı Kimesneler târifleriyle ma'rûf olan Ağaoğlu kerimesi Nefise Hatun 

ibnete Receb meclîs-i şer’i şerîfi Enverde takrîr-i kelâm edip yine Medine-i mezbûre mahallâtından Kavaklar 

Mahallesi ahâlîsinden zevc-i mutlakım Nazırzâde Hasan Efendi ibni Ali'nin feraşınden hasıl ve benden 

mütevellid olup bi hakku'l-hezane hâlâ hicri terbiyemde bulunan tahminen 3 yaşında İhsan'ın asıl malı olmayıp 

olmayup nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olmakla sagîr-i merkûmun babası mûmâ-ileyh Hasan Efendi üzerine 

kıbel-i şer’den karar ma'rûf nafakayi farz ve takdir olunması bi'l-hizane matlûbumdur dedikte fi'l-hakika hâlâ 

mezbûre Nefise Hatun'un bast eylediği minvâl üzere olduğu ve sagîri mezbûr İhsan nafakayi işdâ ihtiyaç ile 

muhtac olup şehri 200 kuruş nafakanın karar-ı ma'ruf ittüğü zil-i hüccete Muharrerül ve esâmi-yi Müslimînin 

huzûri şerde ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyan olmağın mûcibince 

işbu tarihi hüccetten itibaren babası mûmâ-ileyh Hasan Efendi malından olmak üzere sagîri mezbûr İhsan içün 

şehri 200 kuruş nafakadan kisve beha vesair levâzım-ı zaruriyeleri harc ve sarf ve lede’l-hâce istîdâ’ne ve 

inde'l-zafr babasi mûmâ-ileyh Hasan Efendi'nin malına rücu’mezbûre Nefise Hatun'a kıbel-i şer’den izin 

verilmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ aşer min Şa’ban'il-muazzam li sene tis'a ve selâsîn ve 

selase mie ve elf Şuhûdü'l-hal Bülbül Mahallesi'nden Ezbiderlioğlu Hamdullah Ağa İbni Kadir Nurşin 

Mahallesi'nden Kemdaoğlu Kâsım Ağa İbni Ömer. 

 

 Sıra No: 409 Sayfa: 134 Numro: 21 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.08.1339 / Miladi 04.05.1921 Rumi 21.04.1337 

 Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’yi Devlet-i Aliyye’ninErmeni Milletinden Ekinlioğlu Agop veledi Buzik veledi Etamek verâseti zevce-i 

metrûkesi Serap binti Evhancan ile sülbiye oğulları Artin ve Hacitur ve sülbiye kızları Azaduhi ve İmastiye 

mahzarda ve bade kıbelü'l-kısma mezbûre serap dahi vefât idüp verâseti sadriye oğulları merkûman Artin ve 

Hicitur ve sadriye kızları mezbûrtan azaduhi ve İmastiye mahzarda bade’l-kıbel'il-aksamı merkûm Artin dahi 

vefât idüp verâseti li-ebeveyn er karındaşı merkûm hacitur ve li-ebeveyn kız karındaşları mezbûrtani Azaduhi ve 

imastiye mahzarda ve bade kıbeli’l-merkûm Hacitur dahi vefât idüp verâseti li-ebeveyn er kız karındaşı 

mezbûrtan Azaduhi ve İmastiye ve liebeveyn ümmisi İnuk veledi merkûm Buzike mahzarda bade 

kıbeli’l-aksama mezbûre Buzike dahi vefât idüp verâseti kız karındaşı mezbûre İmasti ve merkûm İnuka 

mahzarda ve bade kıbeli’l-aksama mezbûre İmasti dahi vefât idüp verâseti içün İnuk'a mahzarda olduğu merkûm 

İnuk dahi Medine-i mezkûre Mahallesinde takrîr ve karyei mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mihri zâtı ve resimleri 

ile mehtûm ibrâz eylediği 27.Nisan.337 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîr-i mezkûru teyit eylemiş ve 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu mezkûr Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden ve Denkıroğlu 

Havrin veledi sivakaya ve yine mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi mütemekkinlerinden Beyleroğlu 

Şahnur veledi Servik dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olduğu tescîl ve 

bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyyede merkûm İnuk yedinde i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-hamis ve’l-aşrin min 

Şa’banı’l-muazaam li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 410 Sayfa: 134 Numro: 22 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 26.08.1339 / Miladi 05.05.1921 Rumi 22.04.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

mütekâidini askeriyeden Hamamcızâde mülâzimı evvel Zülfikar Efendi ibni Ali bin Abdullah’ın verâseti 

sülbiye-i kebire oğulları Kamil ve Fahri ve Fikri ve sülbiye-i kebire kızı mehmure Hanım mahzarda olduğu 

mezbûr Fikri Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve Medine-i mezkûre mahallâtından 

Orta Mahallesi ahâlîsinden mevsûkü'l-kelâm zevattan Cemiloğlu Ahmed Efendi ibni Hacı Abdullah'ın ve yine 

Medine-i mezkûra mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Kemdaoğlu Kâsım Ağa Ömer dahi vuku’bulan 

ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş olmağla bu surette mes’ele-i mirâsları yedi sehmden olup 
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sehmi mezkûrden ikişer sehmden cem'an altı sehmi binun-u mezbûrun Kamil ve Fahri ve Fikri Efendiler ve bir 

sehmi binti mezbûre Sehure Hanım’a isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyye mezbûr fikri 

Efendi yedine i'ta kılındı. Fi'l-yevmi'l-sadis ve ve’l-aşrin min Şa’banü'l-muazzam li-sene tis'a ve selâsîn ve mie ve 

elf 

 

 Sıra No: 411 Sayfa: 134 Numro: 23 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 27.08.1339 / Miladi 06.05.1921 Rumi 23.04.1337 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Kanberoğlu kerimesi Nazife Hatun ibnete Ahmed bin Abdullah'ın verâseti sadri kebire oğlu Hacı Ahmed Efendi 

ibni Hacı Şakir ve sadri kebire kızı kadriye binti mezbûr Hacı Şakire mahzarda olduğu ibni mezbûr Hacı Ahmed 

Efendi Medine-i mezkûr mahkemesinde meclîs-i şer’de takrîr ve mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâr iyesinin 

mihr-i zat ve ve resimler ile mehtûm ibrâz eylediği 28.Nisan.337 tarihli bir kıt’a il mübarrer mündericâtında dahil 

takrîr ve mezkûru tediye eylemiş ve yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden mevsûkü'l-kelâm zevattan imamzâde 

Asım Efendi ibni Hacı Ömer ve Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdülkadir'in dahi vuku'bulan ihbârlar ve 

imzalar ile inder şer il enverden tahkîk etmiş olmağla iş bu surette mes’ele-yi mirâsları üç sehmden olup sehmi 

mezkûrden iki sehmi Hacı Ahmed Efendi'ye ve bir sehmi binti mezbûre Kadriye'ye isâbet ikitiza eylediği tescîl 

ve bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye ibni mezbûr Hacı Ahmed Efendi yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-sâbi’vel aşrin 

min Şa’banil muazzım li sene selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 412 Sayfa: 134 Numro: 24 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 03.09.1339 / Miladi 11.05.1921 Rumi 28.04.1337 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Kütküt Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden avcıoğlu 

Mustafa Ağa ibni Yusuf bin Abdullah'ın sülbiye-i sağire oğlu Mehmed vakdi rüşd ve sidârına kadar malını hıfz 

ve tesviye-i umûrunu kibeli şerden bir vasî nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet 

ile mevzûf ve her vecihle umûr-u vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-yi 

Müslimîn huzûr-u şerde ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan 

sagîr-i merkûmun validesi mahalle-yi mezkûre sakinlerinden muarifettü'z-zat Nalçacıoğlu kerimesi Hayriye 

Hatun ibnete İbrahim sagîri mezbûr Mehmed'in vakti rüşd ve sidârına kadar malını hıfz ve tesviye-i umûrunu 

kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin olundukta mezbûre Sabire Hatun’dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve 

hizmet-i lazımasına kema yen bağiy eda ve tahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu 

fi'l-yevmi'l-sâlis min Ramazanü’l-mübârek li-sene tis'a selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhûdu’l-hâl: Kütküt 

Mahallesi'nden hocazâde Tevfik Efendi ibni Bakır Efendi mahalle-yi mezkûreden Hacı fazıl Efendioğlu Kâsım 

Efendi ibni Feyzullah Efendi 

 

 Sıra No: 413 Sayfa: 135 Numro: 25 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 04.09.1339 / Miladi 12.05.1921 Rumi 29.04.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Oruçoğlu Ömer bin müteveffâ Süleyman 

nam kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'i şerîf-i enverde Medine-i mezbûre eytâm müdîri 

vekîli Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrîr-i kelâm idüb mezkûr Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden iken bundan 

on sene mukaddem vefât iden Oruçoğlu babam Süleyman Ağa bin Ömer'in terekesi ol vakt sağîr olmamla taraf-ı 

şer'den tahrîr ve hisse-i ersiyye-i şer'iyyem olub li-ecli'l-edamne Eytâm Sandığı'na teslîm kılınan 1080 kuruş 25 

para sanduk-u mezkûra teslîm olunmuş idi. Ben el-yevm 316 tevellüdlü olub 21 yaşına vasıl olmamla beraber 

umûrımı idare idecek rüşde malik bulunduğumdan meblağ-ı mezkûru sanduk-u mezkûrdan hâlâ bana eda ve 

teslîme müdîr vekîli mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi'ye tenbîh olunmak matlûbumdur didikde lede's-sual 

vekîl-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahî cevabında fi'l-hakîka meblağ-ı mezkûr 1080 kuruş 25 para 

merkûm Ömer'in babası müteveffâ-yı mezbûr Süleyman Ağa'dan mevrûs malı olub eytâm sandığında mevcûd 

olduğunu ancak merkûm Ömer'in Rüşdü kendisince mechûl olduğunu müdafa'ten beyân ittikde fı'l-hakîka hal-ı 

mezbûr Ömer'in bast eylediği minvâl üzere olduğu zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esamî-i Müslimînin 

huzüru'ş-şer'de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki’olan ihbârları ve 316 tevellüdlü olduğu ol babdaki istîdâ’ası zahrinde 

muharrer nüfus müdîrinin der-kenarından anlaşılmış ve hâlâ 20 yaşını mütecaviz olub rüşd hali dahî tahakkuk 

itmeğin mucebince mezkûr 1080 kuruş 25 parayı ol babdaki Eytâm Nizamnamesi'nin madde-i mahsûsası 

ahkamına tevfîken merkûm Ömer'e teslîme vekîli mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh olunduğu tescîl ve 

bi't-taleb ketb olundu. Fi'l-yemi'r-rabi’min şehri Ramazani'l-mubareke li-sene tis'a selâsîn ve selase mie ve elf 

Suhüdu'l-hal:Nurşin Mahallesi'nden olub Ahvarcık Kariyesi’nde mukîm Kaltakcı oğluTahsin bin Mehmed 

Ahvarcık Kariyesi’nde Peykâroğlu Nuri bin Hasan 

 

 Sıra No: 414 Sayfa: 135 Numro: 26 Konu: Veraset ( Miras )  



316 
 

 
 

 Hicri 21.04.1339 / Miladi 02.01.1921 Rumi 20.12.1337 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden bundan akdem vefât eden İbiloğlu 

İbrahim Ağa ibni Hasan bin İbrahim’in verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Feride binti kara Alioğlu Ali ile 

sülbeyi sağireioğlu Mehmed ve mahzarda bade kıbel'il-aksamı merkûm Mehmed dahi vefât edüp verâseti 

validesi mezbûre Feride ile li-ebeveyn karındaşı Salim bin Çerkez Tatar hane mahzarda badehi kıbbeli’l-aksamı 

mezbûre Feride dahi vefât edip verâseti zevce-i metrûkesi merkûm çerkez Tatar hanı ile merkûm Çerkez Tatar 

hanın feraşından hâsıl sadroğlu mezbûr Salim mazhardan bade kıbeli'l-aksamı merkûm Çerkez Tatar hanı dahi 

vefât edüp verâseti sulbiyye-i oğlu merkûm Salim mahzarda ve bade-kıbeli’l-aksam merkûm Salim dahi vefât 

edüp versati zir hem cihatıyla kendisünden vefât edüp li-ebeveyn Dayısı Karaalioğlu Abdulkadir ibni Ali 

sulbiyye-i kebir oğlu Abdulaziz Efendi sulbiyye-i kebire kızı Zekiye Hanım ve yine kendüsünden mukaddem 

vefât eden li-ebeveyn Karaalioğlu Durmuş bin Ali'nin sulbiyye-i kebire kızları Gülsüm ve Kamile Hanımlar 

mahzarda olduğu mezbûre Gülsüm Hanım Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîri ve mahalle-yi 

mezkûre heyet-i ihtiyârısinde mihri zaat ve resimlerle mehtûm ibrâz eylediği 19.Nisan.337 tarihli bir kıt’a 

ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûr te’yid eylemiş ve verâset-i mezkûre vech meşrûh üzere olduğu mezkûr 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden ve mevsûkü'l-kelâm zevattan Şeyhzâde ve Hadi Efendi ibni Hacı Ömer Efendi ve 

yine Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Seyyid Alizâde Zinhi Efendi ibni İbrahim 

dahi vuku bulunan ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer'il-enverde tahkîk etmiş ve ol vech ile tashîh-i mes’ele mirâsları 

bin münasebetü'ş-şer'riye terti 480 sehmden olup sehmi mezkûrdan 192 sehmi mezbûr Abdulaziz Efendi’ye 96 

şar sehmden cem an 288 sihâm mezbûrat Zekiye ve Gülsüm ve Kamile Hanımlara isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve 

bi't-talep iş bu hüccet-i şer’iyye mezbûr Gülsüm Hanım yedine i'ta kılındı fi'l-yevmi'l-hâdîs ve'l-aşrin min şehri 

Rebiü’l-âhir li sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 415 Sayfa: 135 Numro: 27 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.10.1339 / Miladi 13.06.1921 Rumi 31.05.1337 

Medine-i Karahisâri Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’yı Devlet-i Aliyye’ninErmeni Milletinden manasoğlu sevkiyas veledi Evhanis veledi Etamek verâseti 

zevce-i metrûkesi Nazali binti Haçek ile sulbiyye-i kebire kızları Virgene ve Miram’a mahzarda olduğu 

marifetü'z-zat zevce-i mezbûre Nazali Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve kariye-yi 

mezkûrde heyet-i ihtiyâriyesinin mihri zaat ve resimleri ile mehtûm ibrâz eyledüğü 6. Haziran.337 tarihli bir kıt’a 

il muharber mündericâtı takdiri mezkûr tediye eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu yine 

kariye-yi mezkûre mütemekkinlerinden teba’yı devlet muşarü-ileyhin milleti merkûmasından Enkıraoğlu Avadis 

veledi Turus ve Medine-i mezbûre mahallâtından Orta Mahallesi mütemekkimlerinden kezâlik teba’i devleti 

müşar ileyh in millet merkûmasından Bekleroğlu şahnur veledi Serupun dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile 

lede’l-şer’il-enverden tahkîk etmiş olmağla ol vech ile tashîh-i mes’ele mirâsları 16 sihamdan olup sehmi 

mezkûreden 2 sehmi zevce-i mezbûre Nazali'ye ve 7 şer sehmden cem-an 14 sehmi bintânı mezbûrtan Virgene ve 

Mirame isâbeti iktizâ eylediği tashîh tescîl ve iş bu hüccet-i şer’iyye zevce-i mezbûre Nazali yedine i'ta kılındı. 

fi'l-yevmi'l-sâdîs min Şevvâli'l-mükerrem li sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 416 Sayfa: 136 Numro: 28 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.10.1339 / Miladi 13.06.1921 Rumi 31.05.1337 

Medine-i Karahisâri Şarki’ye muzâfe Ene Kariyesi ahâlîsinden olup Derâliye’de Hammalat sanatıyla sakin iken 

bundan akdem vefât eden Abbasoğlu İbrahim Ağa ibni Osman bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Gülfidar Hatun ibnete Mehmed ile hâlâ Derâliyede sakin sulbiyye-i kebire oğlu Hüseyin ve Kariye-yi 

mezkûrede sakinler sulbiyye-i kebire kızları Türkmen ve Turunca mahzarda olduğu marifetü’z-zaat binti 

mezbûre Türkmen Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'den takrîr ve Kariye-yi mezkûre heyet-i 

ihtiyâresinden mihri zat ve resimlerile mehtûm ibrâz eylediği 13.Haziran.1337 tarihli bi’l kıt’a ilmuhaber 

mündericâtı takrîri mezkûr teyid eylemiş verâset-i mezkûre dahi vech-i meşrûh üzere olduğu yine Kariye-yi 

mezkûre ahâlîsinden mevsûku'l-kelâm zevattan Kepekçi Ömer Ağa ibni Hüseyin ve Veli Hüseyinoğlu Zihni Ağa 

ibni Hasan dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer-il enverden tahkîk etmiş olmağla ol vech ile tashîh-i 

mes’ele mirâsları 32 sehmden olup sehmi mezkûreden 4 sehmi zevce-i mezbûre Gülfidar Hatun’a ve 14 sehmi 

ibni merkûm Hüseyin'e 7 şer sihamandan cem'an 14 sehmi bintân-ı mezbûrtan türkmen ve turunca isâbeti iktizâ 

eylediği tescîl ve iş bu hüccet-i şer’iyye mezbûre türkmen yedine i'ta kılındı. fi'l-yevmi'l-sâdîs min 

Şevvâli'l-mükerrem li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 417 Sayfa: 136 Numro: 29 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 08.10.1339 / Miladi 15.06.1921 Rumi 2.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’yi Devlet-i Aliyye’nin 
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Ermeni Milletinden iken bundan akdem vefât eden Denkraoğlu nursisi veledi markat veledi Etamek verâseti 

zevce-i metrûkesi miram binti karamet ile sülbiye oğulları Kezarusi kendi ve ehanı sulbiyye-i kızları Turvint ve 

Hurseke mahzarda bade kıbel'il-aksamı mezbûre Miram dahi vefât edüp verâseti sadriye oğulları merkûmun 

Kazar vehayin ve sadriye kızları mezbûrtan Turvint ve Havarsek mahzarda bade kıbeli’l-aksanı merkûm kızar 

dahi vefât edüp verâseti zevce-i metrûkesi levsak.. binti enun ile sülbiye oğlu Entranik tahsîl ve bade 

kıbeli’l-aksama merkûm sevkine?? dahi vefât edüp verâseti li-ebeveyn karındaşı merkûm ahani ve li-ebeveyn kız 

karındaşları mezbûrtan Turvint ve Havarsek mahzarda bağde kıbeli’l-aksam merkûm vacan dahi vefât edüp 

verâseti li-ebeveyn kız karındaşları mezbûrtan Turvint ve Havarsek ve karındaşı müteveffâ-yi merkûm 

Kızarakoğlu mezbûr Antranik mahzarda bade kıbeli’l-aksam mezbûre surun dahi vefât edüp verâseti kız 

karındaşı mezbûre Havarsek ve karındaşı müteveffâ-yi merkûm Kazarek mezbûr antranik mahzarda ve bade 

kıbeli’l-aksam mezbûrede Hevarsikte vefât idüp verâseti kız karındaşı müteveffâ-yi merkûm Kızarekoğlu 

mezbûr Antranik mahzarda olduğunu müteveffâ-yı merkûm Kezarek zevcesi mua’refetüzzat mezbûre Livasınuş 

Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takdir-i Kariye-yi mezkûrede heyet-i ihtiyâr iyesinin mihrizatı 

ve resimleri ile mehtûm ibrâz ettikleri 5 Mayıs 337. 37 tarihli bir kıt’a ilmuhaber münderacatın takrîr-i mezkûru 

teyit eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu yine kariye-yi mezkûre mütemekkimlerinden 

Ekpinlioğlu Eynuk veledi Apik ve Medine-i mezbûre mahallâtından orta Mahallesi mütemekkinlerinden 

Beyleroğlu Şahnur veledi Serubik dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile lede’l-şer’-il enverde tahkîk etmiş 

olmağla ol vech ile tashîh-i mes’ele mirâsları bi’l münasebetü’ş-şer’iyye 64 sehmden olup sehmi mezkûreden 2 

sehmi mezbûre Luşanuşa ve 62 sehmi merkûm Antranike isâbet iktizâ eylediği tescîl ve bi’t-taleb iş bu hüccet-i 

şer’iyyei mezbûre Luşanuş yedine i'ta kılındı fi'l-yevmi’l-samin min Şevvâlin mükerrem li senesi tisa’ ve selâsîn 

ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 418 Sayfa: 136 Numro: 30 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 08.10.1339 / Miladi 15.06.1921 Rumi 2.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden ve teba’yi Devlet-i Aliyye’nin 

Ermeni Milletinden iken bundan akdem vefât eden Enkraoğlu Turus veledi Avak veledi Etamek verâseti zevce-i 

metrûkesi Miram binti Agop ile sübiye oğulları avak ve Nazırit Artin ve pervant ve ivadis sülbiye kızı Nazaliye 

mahzarda ve bade-kıbeli’l-aksamı mezbûre Miram dahi vefât idüp verasti sadriye oğulları merkûmun avak ve 

nazırit ve Artin ve yervant ve avadis ve sadriye kızı mezbûre nazaliye ve bade-kıbeli’l-aksam merkûm avak dahi 

vefât idüp verâseti lil ebeveyn el kız karındaşı merkûmun nazarit verâsetlerini ve avadis mezbûr nazaliye 

mahzarda ve bade-kıbeli’l-aksamı merkûm nazarit dahi vefât idüp verâseti lil ebeveyn el karındaşı merkûman 

Artin ve virant ve avadis li-ebeveyn el karındaşı mezbûre nazalıye mahzarda bade-kıbeli’l-aksada merkûm Artin 

dahi vefât ve verâseti li-ebeveyn el karındaşları merkûman Yervanit ve Avadis ve li-ebeveyn kız karındaşı 

mezbûre nazalıye mahzarda bade-kıbeli’l-aksamı merkûm Bervanit dahi vefât idüp verâseti liebeveyn el kız 

karındaşı merkûm avadis li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Nazali’ye mahzarda bade-kıbeli’-aksamı mezbûre 

Nazali’ye dahi vefât idüp verâseti liebeveyn er karındaşı merkûm avadis mahzarda olduğu mezbûr avadisi ve 

Medine-i meküre mahkemesinde meclîs-i şer'den takrîr ve kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyârıyesinin mihrizatı ve 

resimleri mehtûm ibrâz eylediği 21 Mayıs 337 tarihli bir kıt’a ilmuhaber münderacatın takrîrleri ile teyit eylemiş 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu yine kariye-yi mezkûre mütemekkinlerinden ekinlioğlu eynuk 

veledi Artin ve Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi mütemekkinlerinden Bekleroğlu Şahnur veledi 

seruk dahi vuku’bulan ihbârlar ve imzalar ile lede'l-şer’il enverde tahkîk ettiği olmağla ol vech ile tashîh-i 

mes’ele mirâsları bi’l münasebetü'l-şer'iyye 27.720 sehmden olup sehmi mezkûrü tamamen mezkûre tima beha 

merkûm avadise isâbeti iktizâ etmekle tescîl bi'-t-talepiş bu hüccet-i şer'riyede merkûm avadis yedine i'ta kılındı 

fi'l-yevmi’l-samin min Şevvâli’-mükerrem li sene tisa ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 419 Sayfa: 136 Numro: 31 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 23.10.1339 / Miladi 30.06.1921 Rumi 17.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden ağca imamoğlu Salim ibni Mehmed Ağa 

namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'-el şerîf enverde medeniye-i mezbûre eytâm müdir 

vekili Hacı Mehmed Efendi mahzarında takrîr-i kelâm edip mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden iken bundan akdem 

vefât eden Ağca imamoğlu pederim mezbûr Mehmed Ağa ibni Salih'in terekesinden ol vakit sağir olmamla tarafı 

şer’de tahrîr ve hisse-i ersiye-i şer’iyyemden olup li ecelin edana eytâm sandığına teslim kılınan 1488 kuruş 22 

pare ile yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden iken bundan 2 sene mukaddem vefât eden Ağca imamoğlu 

li-ebeveyn karındaşım mecnûn Hüseyin'den hisse-i ersiye-i şer’iyye isâbet eden 375 kuruş 5 pare sanduk-u 

mezkûrde mahfuz olup ben el yevm 317 tevellüdlü olup 21 yaşına vasıl olmamla beraber umûrunu idare edecek 

rüşte malik bulunduğum meblağ-ı mezkûrun 863 kuruş 27 pareyi sanduk-u mezkûreden hâlâ bana eda ve teslim 

Müdüri mûmâ-lileyh Hacı Mehmed Efendi yedinde olmak matlûbumdur dedikte lede's-sual vekili mûmâ-lileyh 
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Hacı Mehmed Efendi dahil cevabında fi'l-hakîka meblağ-ı mezkûr 1488 kuruş 22 pare merkûm Salim Ağa'nın 

babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ağa'dan 375 kuruş 5 pare karındaşı müteveffâ-yı merkûm Hasan'dan 

mevrûs malı olup eytâm sandığında mevcûd olduğunu ikrâr ve ancak merkûm Salim Ağa'nın Rüştü kendisince 

mechûl olduğu müdafi beyân ettükte fi'l-hakîka hali mezbûr Rasim Ağa'nın bast eylediği minval üzere olduğu 

zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan ihbârlar ile 317 tevellüdlü 

olduğu ol babtaki istîdâ’ zâhirinde muharrer nüfûs müdirinin derkenârından anlaşılmış ve hâlâ yaşını mütecâviz 

olup Rüştü dahi tahakkuk etmekliğin mucibince mezkûr 1863 kuruş 27 pareyi ol babtaki Eytâm Nizamnamesi'nin 

maddeyi mahusası i'tasına tevfikan merkûm Rasim Ağa'ya teslim vekil-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye 

tenbîh olunmağın tescîl ve bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sâlis aşrin min Şevvâli'l-mükerrem li sene tis'a ve 

selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal kariye-yi mezkûreden Henuloğlu Mustafa Ağa ibni Ömer Karaağaç 

Kariyesi’nden Hacıoğlu Ahmed Efendi ibni Said.  

 

 Sıra No: 420 Sayfa: 137 Numro: 32 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 28.10.1339 / Miladi 05.07.1921 Rumi 22.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Ebiloğlu 

müteveffâ Mehmed zevcesi Fatıma Hatun ibnete Abdullah ibni Abdurrahman'ın verâseti sadriyeyi kebireyi 

oğulları Mustafa Kemal ve Mehmed ve Cemal’e mahzarda olduğu mezbûr Mustafa Kemal Medine-i mezkûre 

mahkemesinde meclis şer'de takrîri ile mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâresinden beher zati ve resimleri ile 

mehtûm ibrâz eylediği 21.Haziran.337 tariihli bir kıt’a ilmuhaber mündericatı mezkûrü teyit eylemiş verâset-i 

mezkûre zevc-i meşrûh üzere olduğu yine mahalle-yi mezbûre ahâlîsinde vech-i mevsûku'l-kelâm zevattan Hacı 

Ali Efendizâde Hafız Abdulhalim Efendi ibni Ahmed ve teba’i ve Müteba’p? oğlu ma’ruf Ağa Hasan'ın dahi 

vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile inde'l-şer'il enverden tahakkuk etmiş olmağla bu suretle tashîh-i mes’ele mirâsları 

3 sehmden olup sehmi mezkûreden birer sehmden cem an 3 sehmi bünun-u mezbûr Mustafa Kemal ve Mehmed 

ve Cemal'e isâbeti iktizâ eylediği tescîl bi't-talep iş bu hüccet-i şer'iyye merkûm Mustafa Kemal yedine i'ta 

kılındı. fi'l-yevmi’l-samin aşrin min Şevvâli'l-mükerrem li sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. 

 

 Sıra No: 421 Sayfa: 137 Numro: 33 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 16.10.1339 / Miladi 23.06.1921 Rumi 10.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine askere sevk 

olunan Kaltakçıoğlu Hüsni ve Zühti Ağalar ibni Şerîf bin Abdullah namı kimesnelerin şimdiye kadar hayat ve 

mematları mechûl olduğundan gâibanın merkûman vürûdlarına değin mallarının hıfz ve tesviye-yi umûrlarına 

kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin lazım ve muhim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her 

vech ile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idiğü zil hüccette muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn 

huzûru şer'de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ve mahalle-yi mezkûr heyet-i ihtiyâresi tarafından vürûd 

eden bir kıt’a ilmuhaber mealinden müsteba’n olan gâibanı mezbûranın akrabasından ve yine mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden Kaltakçıoğlu İbrahim Efendi ibni Ahmed mezbûran Hüsnü ve Zühtü Ağaların vürutlarına 

değin mallarına hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta mezbûr İbrahim 

Efendi dahi kayyumluk-u mezkûrü kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edâ-yı taahhüt ve iltizâm etmeğin 

ma-vâki bi talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs aşer min Şevvâli'l-mükerrem li senesi tis'a ve selâsîn ve selase mie 

ve elf. Şuhudû’l-hal: Orta Mahallesi'nden Alibaşzâde Muhittin Efendi ibni Arif Nurşin Mahallesi'nden Alioğlu 

Hasan Çavuş ibni Mehmed Ağa 

 

  

Sıra No: 422 Sayfa: 137 Numro: 34 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 15.10.1339 / Miladi 22.06.1921 Rumi 9.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine askere 

sevk olan Emiroğlu Ahmed Çavuş ibni şerfi bin Hüseyin’in şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl oldugunda 

gaip Ahmed Çavuş’un vürûduna değin malını hıfz ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin 

lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru kayyumluk uhdesinden 

gelmeğe muhtedir zil-i vesikâdan muharrerü'l-esâmi Müslimun huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan 

ihbârlar ile ve mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyârisi tarafından vürûd eden bir kıt'a memhur ilmuhaber mealinden 

müsteba’n olan merkûmun zevcesi yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden muharefetü'z-zat Emine Hatun ve 

Mustafa gâibin Ahmed Çavuş’un vürûduna değin malını hıfz ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer’den kayyum nasb 

ve tâyin olunmağın mezbûr Emine Hatun dahi kayyumluk hizmet-i lazımasını kabûl ve kemâ yen baği eda-yı 

taahüt etmeyi ma-vaki bi't-t-talep ketb olundu.fi'l-yevmi'l-hamis aşer min Şevvâli'l-mükerrem li-sene tis'a ve 

selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal: Mahalle-i mezkûreden Ya’kûb Efendizâde Hacı Ahmed Ağa ibni... 

Kavaklar Mahallesi'nden Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa 
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 Sıra No: 423 Sayfa: 137 Numro: 35 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 29.10.1339 / Miladi 06.07.1921 Rumi 23.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden gâib 

mevkûd olarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Ebiloğlu Ahmed ve Cemal ve Mahmûd bin Mehmed 

bin Abdullah’ın sağirun-un zuhûrularına kadar mallarının hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum 

nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru 

kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir iddüğü zil-i hüccette muharrerü'l-esâmiyi Müslimîn huzûru şer’de 

ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ve mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâr iyesi tarafından vürûd eden bir kıt’a 

memhur ilmuhaber mealinde müsteba’n olan gâibanı merkûman er karındaşı Ebiloğlu Mustafa Kemal Ağa ibni 

mezbûr Mehmed gâibunu merkûm Ahmed ve Cemal ve Mahmûd'dan her birinin mallalarının hıfz ve tesviye ve 

umûrlarının kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta mezbûr Mustafa Ağa dahi kayyumluk mezkûrü 

kabûl ve hizmet-i lazıması kemâ yen baği edayı taahüt etmeyi ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ 

aşrin min Şevvâli'l-mükerrem li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. şuhûdûl al Mahalle-i mezkûreden 

Mevtebaboğlu Ma'rûf Ağa ibni Hasan Müftü Mahallesi imamı Abdülhalim Efendi ibni Ahmed Efendi 

 

 Sıra No: 424 Sayfa: 138 Numro: 36 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 20.10.1339 / Miladi 27.06.1921 Rumi 14.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kütküt Mahallesi ahâlîsinden iken seferberlik i'lân üzerine askere sevk 

olunarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Arpanoğlu Ali bin Abdullah’ın vürüduna değin malını hıfz 

ve tesviye-i umûruna kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile mauruf ve 

istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeye muktedir ittüğü zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki'ş-şehâde vaki olan ihbârlar ve mahalle-yi mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd eden bir kıt’a memhur ilmuhaber mealinde müsteban olan gâiban-ı 

merkûman Medine-i mezkûre mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Mihmanoğlu Haydar Ağa ibni Yusuf 

nam-ı kimesne gâibi merkûm malından vürûdlarına değin malını hıfz ve tesviye-i umûrunun kıbel-i şer’den bir 

kayyum nasb ve tâyin olundukta mezbûr Hayri Ağa dahi kayyumluk-u mezkûru kabûl ve hizmet-i lazımasını 

kemâ yen baği edayı taahüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu . fi'l-yevmi'l-aşrin min 

Şevvâli'l-mükerrem li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf. Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Hüddamoğlu 

Mehmed Ali Ağa ibni Ahmed Kütküt Mahallesi'nden Kara Hasanoğlu muhtar Şerîf Ağa ibni Ali 
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 Sıra No: 425 Sayfa: 138 Numro: 37 Konu: Nafaka 

 Hicri 29.10.1339 / Miladi 06.07.1921 Rumi 23.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinelerinden zâtı Medine-i mezkûre Orta 

Mahallesi ahâlîsinden Ali Paşazâde Muhyiddîn Efendi bin Ali ve Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Ezbedirlioğlu 

Abdullah Ağa bin Abdulkadir ta'rifleriyle mu'arrefe olan Vekilharcoğlu kerîmesi Melek Hatun binti Mehmed 

meclîs-i şer'i şerîf-i enverde takrîr-i kelâm ve ifade-i meram idüb mezkûr Biroğul Mahallesi ahâlîsinden olub 

seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak el-yevm hayat ve memâtı mechûl olan Koçoğlu Halîl bin Abdullah 

nam kimesne vefât eyledi zannıyle yine mezkûr Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Lütfüllah oğlu Kamil bin 

Abdurrahman nam kimesneyi kabûlü havî tezvîc ve tenkîh olunmuş isemde zevc-i evvelim Halîl'in vefât itmeyüb 

gâib olduğunu hükümet-i seniyyeye i'tibar olunması üzerine merkûm Kamil'den tefrîk olunup merkûm Kamil'in 

feraşinden hasıl ve benden mütevellid olub hâlâ hicr ve terbiyemde bulunan dokuz aylık sadr-ı sağîr oğlum Hasan 

nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac olmağla sağîr-i merkûm Hasan içün babası merkûm Kamil üzerine karar-ı ma'ruf 

nafaka farz ve takdîr olunması bi'l-hisse matlûbumdur didikde fı'l-hakîka hal-i mezbûre Melek Hatun'un bast 

eylediği minvâli üzere olduğu sağîr-i merkûm Hasan nafakaya işdâ ihtiyac ile muhtac bulunduğu ve sağîr-i 

mezbûr Hasan için babası merkûm Kamil üzerine tarafeyn'in sa'd-i hallerine nazaran zikr-i atî meblağ kadar-ı 

ma'ruf ittüğü zeyl-i hüccetde muharrerü'l-esamî-i Müslimînin huzûr-ı şer'de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki’olan 

ihbârları inde'ş-şer'i'l-enverde zâhir ve nemâyân olmağın mucebince iş bu tarîh-i vesîkadan i'tibaren babası 

mezbûr Kamil üzerine sağîr-i merkûm Hasan için şehrî 200 kuruş nafaka ve kisve beha ve sair levâzım-ı 

zaruriyyesine harc ve sarfa ve lede’l-hâce istîdâ’neye inde'z-zafr babası mezbûr Kamil'in malına rucü'a mezbûre 

Melek Hatun üzerine verilmeliğin ma-vâki’bi't-taleb ketb olundu. Fi'l-yevmi't-tasi’ve'l-'işrîn min şehri 

Şevvâli'l-mükerrem li-sene tis'a ve selâsîn ve selase mie ve elf Suhüdu'l-hal Bülbül Mahallesi'nden Ezbiderlioğlu 

Abdullah Ağa bin Abdulkadir Orta Mahallesi'nden Alibaşzâde Muhyiddin Cafer bin Arif 

 

 Sıra No: 426 Sayfa: 138 Numro: 38 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 01.11.1339 / Miladi 07.07.1921 Rumi 24.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Seraycık Kariyesi sakinlerinden Medine-i mezkûre Kariyesi’nden 

Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Hulûsîoğlu Nepaz Ağa ibni Durmuş ve Kürüs?oğlu Zihni Ağa ibni Mehmed namı 

kimesne târifleriyle ma'rûf olan Şeyhoğlu kerimesi Turunç Hatun ibnete Receb Medine-i mezkûre 

mahkemesinde makûd meclîs-i şer'imizde mezkûr Saraycık Kariyesi ahâlîsinden Kesikoğlu Arif ibni İbrahim 

muvâcehesinde salifü'l-beyân Saraycık Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak 

bi-hesâbi Rûmî 332 senesi kanunu evveli içerisinde Erzincan ile Erzurum arasında samsat deresi namı mevkiide 

ecel mev'ide ile vefât eden Güllüoğlu zevcim Tahîr ibni Muharrem’in hayatında işbu merkûm Arif Ağa 

zimmetinden hüccet-i karzdan 144 kuruş alacak hakkı olmağın meblağ-ı mezkûr benimle sulbiye-i sagîre kızları 

ziynet ve Parlak ve li-ebeveyn er karındaşı Hamdiye mevrûs olup bizden başka verâsetine müstehikk-i âharı 

olmadığından meblağ-ı mezkûr 144 kuruş semeni hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 18 kuruşu hâlâ bana eda ve 

teslime hâzır-ı mezbûr Arif Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunması bi'l-verâse matlumdur dedikte lede's-sual 

merkûm Arif Ağa cevabından fi'l-hakîka merkûm Tahîre binti mezkûreden ol miktar kuruşu deyni olduğu tav'an 

ikrâr ve i’tirâf edip ancak mevrûsum Tahîr'in bervech-i muharrer vefât eylediğini inkârı müddeâsını turunc 

Hatun'dan merkûm Tahîrin bervech-i muharrer vefât ettiğini bervech-i muharrer mutabık beyyine talep 

olundukta li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden ve salifü’z-zikr 

Ahvarcık Kariyesi’nden balada mezbûre turunc Hatun zatını arifan olan mezbûr .. ve Kürd Hasanoğlu Mehmed 

Ağa nam-ı kimesneler ale'l-infirâd istişhâd olduklarında mezkûr Saraycık Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik 

ilanı üzerine silah altına alınan Güllü oğlu Tahîr namı kimesnenin Erzurum mevkisinde Erzincan ile Erzurum 

arasında ecel-i mevud ile vefât eylediği cenazesi mekâbir-i Müslimîne defn olundu bizler bu husûsa zat-i ilmi 

şer’ile ma’lûmumuzdur iş bu hâzırayı mezbûre Turunc Hatun ibnete Receb ile sulbiye-i sagîre kızları ziynet ve 

parlak hisse-i ersiye-i şer’iyyeleri mahzarda olup bunlardan başka verâsetleri olduğu ma’lûmumuz değildir biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz her bir tarafı muvâcehesinde müttefikü'l-lafz olmağın eda ve 

şehâdet-i şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi’asına tatbikan mensup oldukları mezkûr Ahvarcık 

Kariyesi muhtarı Bekâroğlu Mehmed Ali Ağa ibni Hüseyin bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından temkaroğlu 

Durmuş Ağa ibni Hasan bin Abdurrahman namı müzekillerden ol ba varaka-yı mestûre ser'an bade marü'l-beyân 

Seraycık Kariyesi ahâlîsinden Kesikoğlu Durmuş Ağa ibni Şerîf ve Feyzullah ve kezâlik Medine-i mezkûre 

mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Çorakoğlu Salim Ağa ibni Mehmed Ali bin Mustafa namı 

kimesnelerden tarafeyn muvâcehesinden iş’âr ve hâzır oldukları halde alenen lede't-tezkiye udûl-ü 

makbulü'ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince merkûm bir minvâli meşrûhâ vefât ettikte 

bade’l-hükkâm meblağı müddeâya mezkûr 144 kuruştan müdde-i mezbûre turunc Hatun'un hisse-i ersiye-i 

şer’iyyesi olan mezkûr 18 kuruş müdde-i mezbûre Turunc Hatun’a hâlâ eda ve teslim olmadığı müdde-i aleyhi 

merkûm Arif Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu.  
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 Sıra No: 427 Sayfa: 139 Numro: 39 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 07.11.1339 / Miladi 13.07.1921 Rumi 30.06.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Karakutzâde Hasan Efendi ibni Hacı Osman ibni Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i meturekesi Emine 

Hatun ibnete Hacı Halil Efendi ile sulbiyye-i kebire oğulları Rıza ve Hamdi ve Nuri ve Ziya ve Muharrem ve 

Cemal Efendilere mahzarda oldugu mezbûr Cemal Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de 

takrîr ve mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâresinin mihri zaatı ve resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 

11.Temmuz.37 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takdiri mezkûr teyyit eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i 

meşru üzere ettüğü yine Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden mevsûkü'l-kelâm ve 

zevattan Cincizâde Ahmed Efendi ibni Said ve Kütküt Mahallesi ahâlîsinden Uğurluzâde Mehmed Efendi ibni 

Hüseyin’in dahi vuku’bulan ihbâr ve imzaları ile inde’l-şer’il-enverde tahkîk etmiş olmağla bu suretle tashîh-i 

mes’ele mirâsları bi-hükmi’l-ferâiz'i-l şerhiye 48 sehmden olup sıhami mezkûrden 6 sehmi zevce-i mezbûre 

Emine Hatun’a ve 7 şer sehmi cem-an 42 sehmi binunu mezbûrun Rıza ve Hamdi ve Nuri ve Ziya ve Muharrem 

ve Cemal Efendilere isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi't-talep iş bu hücreti şerhiye-i mezbûr Cemal Efendi yedine 

i'ta kılındı.fi'l-yevmi'l-sabi min Zilka’de-i Şerîfe li-sene tisa vesülüseyin ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 428 Sayfa: 139 Numro: 40 Konu: Nikah  

 Hicri 06.09.1339 / Miladi 14.05.1921 Rumi 1.05.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kırkgöz Mahallesi sakinlerinden vaki Medine-i mezkûre muzâfe 

Karaağaç Kariyesi ahâlîsinden Kurtoğlu Mehmed Ağa ibni Mustafa ve yine Medine-i mezbûre mahallâtından 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi târifleri ile mauruf olan 

Keçecioğlu kerimesi Hava binti İlyas Medine-i mezkûre mahkemesinden meclis şerimizden kezâlik Medine-i 

mezkûreye muzâfe Alişar Kariyesi ahâlîsinden Tombuloğlu Cemal bin Ömer muhacesinde bu tarihden 3 sene 

mukaddem validem Kesikoğlu zevcesi Yeter Hatun tarafından iş bu hâzır-ı merkûm Cemal’i hâlâ sagîr-inde bil.. 

zevci inkah etmiş merkûm Cemal dahi ol vech ile tezvîc ve nikâh eylediği tarihi mukkadem 3 gün mukatdem il 

Halime olup yine tarihi istîdâ’ne 2 gün sonra dahi ilka olduğum bi cihetle mezkûr nikâhı kabûl itmedim ve hıni 

buluğunda kimesyene birşey demediysemde elyevm iş bu nikâhı kabûl itmediğümden validem mezbûre yeter 

Hatun hâzır-ı merkûm Cemal beyân esinde bi’l-velâye akt edilen nikâhın feshiyle târifine hükm olunması 

oluması matlûbumdur dedüğü deyu da‘va itmeğin mûcibince mes’ele yi şer’iyyesi lede’l-müraca müddei-yi 

mezbûre Havva tarafından verilen arzuhalde tarihi istîdâ’ne 3 gün mukaddem akile ve baliğ olduğunu i’tirâf 

etmiş iken merafe-i şer’iyye esnasında tarihi arzuhalinden 2 gün sonra büluğa ifadesi yek diğerine münakız 

oldugu gibi mezbûre Havva esnayı bulugunda hiç ki mesneye haber vermediğini beyân ıyla şer'an iktizâ eden 

ikame-i şuhûda esnayı buluğunda teşebbüs etmediği bu suretle i’tirâfı vechile hâzır-ı merkûm Cemal’e zevciyet 

ve nikâhı Rıza oldugu anlaşılmağla ve hâzır-ı merkûm Cemal’e bu husûsta sual-ı şer dahi tevcîh etmekten 

mezbûre Havva’nın buyuğca şerhi hâzır merkûm Cemal’e karşu tasdih ittiğü feshi nikâh da‘vasıyla vuku’bulan 

maruzasının hükmü şer ile hak olduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi’l-sâdîs min şehri Ramazan il mübârek 

li-sene tisa sülüseyin ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 429 Sayfa: 139 Numro: 41 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 24.11.1339 / Miladi 30.07.1921 Rumi 17.07.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem diyar-ı âhire 

giderek tehdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Tunçuoğlu kerimesi refika Hatun ibnete Hüseyin bin Hacı 

Bekirin zuhûruna değin malını hıfz ve tesviye umûruna kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tayini lazım ve mühim 

olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeye 

muktedir idüğü zil-i vesikâda muharrer-ül esâmiyi Müslimîn huzûru şer’de ale'-t-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbâr 

ile inde’l-şer’-il enver de zâhir ve nemâyen olan gâibe-i mezbûre Refika Hatun’un akrabasından ve mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden Topçuzâde Hafız Mustafa Efendi ibni Hacı Ya’kûb gâibeyi mezkûre refika Hatun’un 

zuhûruna değin malını hıfz ve tesviye umûruna kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin oldukta mezbûr Hafız 

Mustafa Efendi dahi kayyumluk mezkûrü kabûl ve hizmet-i lazıması kema yen bağiy eda-i taahüt ve iltizâm 

etmeğin ma-vaki bi't-talep ketb olundu fi'l-yevmi'l-râbi’ve'l-aşrin min Zilka’de-i Şerîfe li-sene tis'a selâsîn ve 

selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Topçuoğlu Mehmed Ağa ibni Hasan Kızılca 

Mahallesi’nden Müezzinzâde Kazım Efendi ibni Ömer 

 

 Sıra No: 430 Sayfa: 139 Numro: 42 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 27.11.1339 / Miladi 02.08.1921 Rumi 20.07.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Alizâde 
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İshak Efendi ibni Mehmed bin Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Adile Hatun ibnete Mustafa ile 

sulbiyye-i kebire oğulları Mustafa ve Mehmed ve Mahmûd ve sulbiyye-i kebire kızı sakine Hatun mazharda 

olduğu binti mezbûre sakine Hatun'dan Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'den takrîrve takrîr ve 

kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâresinin mihri zâtı ve resimleri ile mehtum ibrâz eylediği 8 Temmuz 337 tarihli bir 

kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîr-i mezkûrü teyit eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşru üzere olduğu yine 

kariye-yi mezkûre ahâlîsinden ve mevsûkul kelâm zevattan Bölukoğlu Arif Ağa ibni Hasan ve Hacı Mehmedoğlu 

Hacı Ali Ağa ibni Mehmed dahi vuku’bulan ihbârları imzalar ile inde’l-şer’rin enverlden tahkîk etmiş olmağla ol 

vech ile tashîh-i mes’ele mirâsları 80 sehmden olup sehmi mezkûrden 1 sehmi zevce-i mezbûre Adile Hatun’a ve 

2 sehmden ceman 6 sihâm mezbûrun Mustafa ve Mehmed ve Mahmûd’a ve 1 sehmi binti mezbûre sakine 

Hatun’a isâbet ve iktizâ eylediği şahitler ve bi’t-taleb iş bu hüccet-i şer’iyye mezbûre sakine Hatun yedine i'ta 

kılındı. fi'l-yevmi'l-sabi aşrin min Zilka’de-i Şerîfe li tisa sülüseyin ve selase mie ve elf  

 

 Sıra No: 431 Sayfa: 139 Numro: 43 Konu: Vekalet  

 Hicri 27.11.1339 / Miladi 02.08.1921 Rumi 20.07.1337 

Karahisâr-ı Şarkî sancağının Bülbül Mahallesi ahâlîsinden manifatura ticâreti ile iştigal eden Sabuncuzâde 

Mustafa Efendi ibni elhac Mehmed Efendi meclis-i şer’-i Şerîfte yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

Sabuncuzâde Ali Efendi mahzarında hâlâ hayat ve sıhhatinde cem-i tasarrufat kavlisi masrunaftan(?) olduğu 

halde takdiri kelâm idüp ben bi-emrullahiteale vefâtından sonra nükûd ve aruz ve sim ve zir ve tecület ve akarı ve 

araz ve bi’l-cümle terkatimden zuhûr edecek duyunatımı bade’l-tesviye tereke-i bakiyemin halinde tenkuhun 

Nazire Hanım ibnete Hacı Şerîf Efendi ile sülbiye oğulları Talha ve Tal’at ve behim Efendi.. sulbiyye-i kebire 

izin ve muzâffer ve Hanımlar ile bunlardan böyle feraşımdan hasıl olacak .. Ali ve Feyzullah tevzi ve tesfim ve 

evlatlarımın vakti rüşd ve sidârlarına değin mallarımı ve hiraseti ve umûr-u lazımalarını tesviye ve ru’yeti .. 

mûcibince istikâmet indinde Müslim olan biraderim Ali Efendiyi kabûlünü habi ve diğer biraderim galip aynil 

meclis Osman Efendiyi kabûlüne muvakıfa .. içtimaen ifai vesâyet etmek üzere her birine tarafımdan vasî ve 

muhtar nasb ve tâyin eyledim hükümet ve eytam müdirleri hükkâm-ı şer’i ve diğer devail-i verese-i 

mûmâ-lileyhin emvâl ve akarat-ı mevrûsu ve arzı ve intikallerını hibe ve vesâyete dair olan 1295 senesi 

Rebi’ül-evvelin 14. tarihinde Musa’dıf ve 1294 senesi Martı’nın 7. günü tarihiyle destûrun 4.cildinde 

muharrerü’l-emsâl-i İslam-ı terekesi hakkındaki fıkra ve umûru teftikan alsa müdahale etmemelerine de ve 

vasîyet eyledim evlatlarım mûmâ-lialeyh bi'l-cümle mezkûr emvâllerinin vasî muhtarların mûmâ-ileyh Ali ve 

Osman Efendiler idare ve ru'yet ve tesviye ideler anlara tefvîz eyledim dedikte hâzır mûmâ-lialeyh Ali Efendi 

dahi bervech-i muharrer vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasına kema yen bağiy edayı taahüt ve 

iltizâm etmeyi ma-vâki’ bi’t-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-sabi’ ve’l-aşrin min Zilka’de-i Şerîfe li senetis a 

vesülüseyin ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Bülbül Mahallesi'nden incezâde Ali Efendi ibni Şerîf Ağa 

Mahalle-i mezkûreden Sarı Mehmedzâde Hulûsî Efendi ibni Rıza Efendi Müftü Mahallesi'nden Harinpazâde 

Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi 

 

 Sıra No: 432 Sayfa: 140 Numro: 44 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 27.11.1339 / Miladi 02.08.1921 Rumi 20.07.1337 

Karahisâr-ı Şarkî Sancağı'nın Bülbül Mahallesi ahâlîsinden manifatura ticâretiyle iştigal iden Sabuncuzâde Ali 

Efendi bin El-Hac Mehmed Efendi meclîs-i şer'i şerîfde yine mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Sabuncuzâde 

Mustafa Efendi mahzarında hal-i hayat ve sıhhatinde cemi'-i tasarrufat-ı kavliyyesi mu'teber ve nafiz olduğu 

halde takrîr-i kelâm idüb : Ben bi-emrullahi Teala vefâtımdan sonra nuküd ve’aruz ve sîm ve zer ve tahvîlat ve 

akar ve arazi ve bi'l-cümle terkatımdan zuhûr idecek duyunatımı ba'de't-tesviye tereke-i bakiyemi halen zevce-i 

menkûhem Nazire Hanım bint-i Abdulkadir ile sulbi sağîr oğlum Mahmûd ve Muammer Efendiler ve sulbiye-i 

sağîre kerîmelerim Bakiye ve Fevziye Hanımlar ile bundan böyle feraşimden hasıl olacak bi'l-cümle veresem 

beynlerinde Ali ma ferzullahi tevzi’ve taksîme ve evladlarımın vakt-i rüşd ve sidârlarına deyin mallarını hıfz ve 

hırâsete ve enveli lazımalarını tesviyen ve ru'yete muktedir ve her vech ile istikâmeti indimde müsellem olan 

biraderim Mustafa Efendi'yi kabûlünü havî ve diğer biraderim gâib-i innel-meclîs Osman Efendi'yi kabûlüne 

mevkûfen ve münziran ve müctemian îfa-yı vesâyet itmek üzere her birini tarafımdan vasî muhtar nasb ve ta'yîn 

eyledim. Hükümet ve Eytâm Müdîrleri ve hükkâm-ı şer'î ve diğer devair-i verese-i mûmâ-ileyhîmin emvâl ve 

akarat-ı mevrüse arazî-i müntekallilerini hibe ve vasîyyete dair olan 1295 senesi Rebîu'evvelinin 14. Tarihine 

müsâdif ve (1294) senesi Mart'ının 7. Günü tarihli düstürun 4. Cildinde muharrer ehl-i İslam terekesi hakkındaki 

fıkra ve emre tevfîkan asla mudahale etmemelerini de vasîyyet eyledim. Evladlarım mûmâ-ileyhimîn bi'l-cümle 

mezkûr emvâllerini vasî-i muhtarlarım mûmâ-ileyh ima Mustafa ve Osman Efendiler idare ve ru'yet ve tesviye 

ideler onlara tefvîz eyledim didikde hâzır-ı mûmâ-ileyh Mustafa Efendi dahî bervech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazimesini kema yenbeğî eda-yı ta'ahhüd ve iltizâm itmeğin ma-vakai bi't-taleb ketb 

olundu. Fi'l-yevmi's-sabi’ ve'l-aşrîn min zilka'de-i şerîfe li-sene tis'a ve sülüsîn ve selase mie ve elfSuhüdu'l-hal 
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Bülbül Mahallesi’nden incezâde Ali Efendi ibni Şerîf Ağa Mahalle-i mezkûreden Sarı Mehmedzâde Hulûsî 

Efendi ibni Rıza Efendi Müftü Mahallesi'nden Harinpâzade Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi 

 

 Sıra No: 433 Sayfa: 140 Numro: 45 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.12.1339 / Miladi 23.08.1921 Rumi 10.08.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

arzumanoğlu Hacı İbrahim Ağa ibni Hasan bin Mehmed’in sülbiye-i sagîre kızları Seher ve Fatıma’dan her 

birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarının hıfz ve tesviye-i umûrlarının kıbel-i şer’den bir vasînaz tâyin 

lazım ve mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru vesâyet uhdesinden 

gelmeğe muktedir idüğü zil-i hüccette muharrer-ül esâmi-i Müslimîn huzûru şerden ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan 

ihbârlar ile inde’l-şer’-il envarde zâhir ve nemâyen olan sağirtanı mezbûrtanın akrabasından ve mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden tabanoğlu ibni Hüseyin sabirtanı mezbûrtan seher ve Fatıma’dan her birinin vakti rüşd ve 

sidârlarına kadar mallarının hıfz ve tesviyeye umûrlarının kebbeli şerden bir vasînaz tâyin olundukta mezbûr 

Ethem Ağa dahil vesayat-i mezkûr kabûl ve hizmet-i lazıması kema yen bağiy edayı taahhüt iltizâm etmeğin 

ma-vâki’ bi-t’talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-samin aşrin min Zilhücce-yi Şerîfe li sene tisa sülüseyin ve selase 

mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Hancıoğlu Hasan Ağa ibni Yusuf Avutmuş Mahallesi'nden 

Celepoğlu Halil Efendi ibni Derviş 

 

 Sıra No: 434 Sayfa: 140 Numro: 46 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 18.12.1339 / Miladi 23.08.1921 Rumi 10.08.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine askere 

sevk olunarak şimdiye kadar hayat ve mematı mechûl olan arzumanoğlu Dursun ve Mehmed ve Yusuf 

Ağalarından Hacı İbrahim ağalardan her birinin vurütlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i 

şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech 

ile umûru kayumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idiğü zil-i hüccette muharrer-ül esâmiyi Müslimun huzûru 

şer’de ale't-traki'ş-şehâde vak-i olan ihbârları ile inde'l-şeri'l-enverde zâhir ve nemâyen olan gâibunu 

merkûmunun akrabasından ve mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden tabanoğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin gâibun-u 

mezbûr Dursun ve Mehmed ve Yusuf Ağalardan her birinin vurüdlarına kadar mallarının hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin oldukta mezbûr Ethem Ağa dahi kayyumluku mezkûru kabûl ve 

hizmet-i lazımasına kema yenbağiy edayı taahhüt ve iltizâm etmeyi ma-vâki bi't-talep ketb olundu 

fi'l-yevmi'l-samin aşer min Zilhicceyi Şerîfe li-sene tis'a selâsîn ve selase mie. Şuhudû’l-hal: Mahalle-i 

mezkûreden Hancıoğlu Hasan Ağa ibni Yusuf Avutmuş Mahallesi'nden Celepoğlu Halil Efendi ibni Derviş 

 

 Sıra No: 435 Sayfa: 141 Numro: 47 Konu: Nafaka 

 Hicri 09.12.1339 / Miladi 14.08.1921 Rumi 1.08.1337 

tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husûs-u atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrir-i için Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkîde kain Fatih Sultan Mehmed han hazretlerinin camii Şerîfi odasına bi’z-zat gidilerek akdi 

meclîs-i şer'i âli olundukta medeniye-i mezkûre mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden zâtı zil-i hüccette 

muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn târifleri ile ma’ruf olan Mansurzâde müteveffâ Said Efendi zevcesi Zekiye Hanım 

ibnete Mehmed meclis-i ma’kudu mezkûrde Medine-i mezbûre eytam Müdüri vekili Hacı Mehmed Efendi bi 

vesai takdiri kelâm ve ifâde-i merâm edüp kıbel-i şer’den ba hüccet-i şerhiye vasîi mensûbeleri olduğum sadrı 

sağir oğlum Muammer ve sadriye-yi sagîre kızım Sacide binatı mensuroğlu müteveffâ Said Efendi her birinin 

Dersâdette eytam sandığundan mevcûd olup şimdiye kadar bir tarafa edana edilmeyen mebaliğ sağiran-ı 

mezbûran içün emini misliyle ile emlak iştirâ’ olunması sağiran-ı mezbûran haklarından her vech ile evla ve enfa’ 

oldugundan meblağın mezkûr ile sağiran-ı mezbûran için emlak iştirâ’sına kıbel-i şer’den bana izin verilmiş 

bi’l-vesâye matlubumdur dedikte vekil mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi cevabında sağiran-ı mezbûran-ı 

meblağ-ı mezkûrları sanduk-u mezkûre mevcûd bulunduğu ve sene-i mezkûrede ve bir tarafa eda edilmediği 

ifade ve beyân ettikte fi'l-hakîka hali işbu vasîi mezbûre Zekiye Hanım’ın bast eylediği minvâl üzere oldugu ve 

sağiran-ı mezbûranın sanduk-u mezkûrede bulunan mebaliğinden sağiran-ı mezbûran için semeni misli ile emlak 

ve iştirâ’ olunması sağiran-ı mezbûran hakkında her vechi ile evla ve enfa olunduğu mahalle-yi mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesi tarafından verâse eden bir kıt’a memhur ilmuhaber mealinden müsteban oldugu gibi yine zil-i 

vesikâda muharrerü'l-esâmi-i Müslimînin meclisi ma'kûdu mezkûrde ale’t-tarîk-i şehâde vaki olan ihbârların 

inder şer-il envarde zâhir ve nemâyân olmağla ol babtaki eytam nizamnamesinin 13. maddesinin fıkrayı ahiresi 

mûcibince sağiran-ı mezbûran muammer ve sacidenin eytam sandıgında mevcûd olup bir tarafa edana edilmeyen 

meblağdan sağiran için semeni misli ile emlak iştirâ’ sına vasî mezbûre Zekiye Hanım’ın kıbel-i şer’den izin 

verilmeğin ma-vâki’bit’talepket olundu. Fi'l-yevmi’l-tâsi’ min Zilhüccet-i Şerîfe li senetis asülüseyin ve selase 

mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Topçuoğlu Mehmed Efendi ibni Hasan Kızılca Mahallesi 
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Çiftçioğlu Mehmed Ali Efendi ibni Mahmûd. 

 

 Sıra No: 436 Sayfa: 141 Numro: 48 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 10.01.1340 / Miladi 13.09.1921 Rumi 31.08.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden iken bundan hindi sene akdem 

diyar-ı ahire giderek şimdiye kadar hayat ve mematları mechûl olan Hacı Osman kızı Emine ve Şerîfe ve Sabire 

Hatunlar binatı mütevefı Şükrü bin Mehmedden her birinin zuhûrlarına değin mallarını hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile 

mevzûf ve her vech ile umûru kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idiği mahalle-yi mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesi tarafından vürut iden bir kıt’a memhur ilmuhaber malından müsteba’n olduğu gibi zil-i vesikâdan 

muharrerü'l-esâmiyi Müslimun huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’i-l enverde 

zâhir ve nemâyen olan gâiban-ı mezbûrtan Emine ve Şerîfe ve Sabire Hatunların akrabasından ve mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden imamzâde Hafız Arif Efendi ibni Durmuş gâiban-ı mezbûrattan her birinin zuhûrlarına 

değin mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarının kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin eyledikte mezbûr Hafız Arif 

Efendi dahi kayyumluku mezkûrü kabûl ve hizmet-i lazımasını kema yenbağiy edayı taahüt ve iltizâm etmeğin 

ma-vaki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi’l-aşer min Muharremü'l-haram li-sene erbain selâsîn ve selase mie ve 

elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden Abdulkadirzâde Mevlüt Efendi ibni elhac İbrahim Efendi Avutmuş 

Mahallesi'nden tabanoğlu Ethem Ağa ibni Hüseyin. 

 

 Sıra No: 437 Sayfa: 141 Numro: 49 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 10.01.1340 / Miladi 13.09.1921 Rumi 31.08.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden Ağca imamoğlu Hasan Ağa ibni Mehmed 

Ağa namı kimesne meclîs-i şer’-i şerîfi enverde Medine-i mezkûre eytam müdir vekili Hacı Mehmed Efendi 

mahzarında takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edüp mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Ağca imamoğlu pederim mezbûr Mehmed Ağa ibni Salih’in terekesi ol vakit sağir olmamla tarafı şerden tahrîr ve 

hisseyi şer’iyyem olup li hiccelil edana eytam sandıgına teslim kılınan 1488 kuruş 16 pare ile yine mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden iken bundan 2 sene mukatdem vefât eden ağca imamoğlu li-ebeveyn erkarındaşım mecnûn 

Hüseyin’den mevrûs olup hisse-i ersiye-i şer’iyeme isâbet eden 375 kuruş 5 pare ki cem’an 1863 kuruş 25 pare 

sanduk-u mezkûre mahfuz olmağla. Beyne’l-yevm 310 tevellüdlü olup 22 yaşına vasıl olmamla beraber 

umûrumu idare edecek rüşte malik bulunduğundan meblağ-ı mezkûr 1863 kuruş 20 pareye sanduk-u mezkûrden 

hâlâ bana eda ve teslime müdüri mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte 

lede’s-sual vekili mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka meblağ-ı mezkûr 1488 kuruş 16 

pare merkûm Hasan Ağa babası mütevaffâ-i mezbûr Mehmed Ağa'dan 375 kuruş 5 pare karındaşı müteveffâ-yı 

merkûm Hüseyinden mevrûs mal olup eytam sandugunda mevcûd olduğu ikrâr edüp ancak merkûm Hasan 

Ağa'nın Rüştü kendisince mechûl oldugu müdafi-i beyân ettikte fi'l-hakîka hali mezbûr Hasan Ağa'nın bast 

eylediği minvâl üzere olduğu zil-i hüccette muharrelül esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vaki-i 

olan ihbârları ve 315 tevellüdlü olduğu o babtaki esnada zâhirir muharrer nufus müdiriyetinin derkenârında 

anlaşılmış ve hâlâ 22 yaşına vasıl olup Rüştü hali dahi tahkîk etmeğin mûcibince mezkûr 1863 kuruş 20 pare ol 

babtaki eytam nizamnamesinin maddeyi mahsûsası ahkamına tevfikan merkûm Hasan Ağa'ya hâlâ teslime vekili 

mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye tenbîh olunduğu bi tescîl ve bi talepket olundu. fi'l-yevmi'l-aşer 

min-Muharremü’l-haram li-sene erba’sülüseyin ve selase mie ve elf kula Kariyesi’nden kalenderoğlu süleymen 

Ağa ibni Kâsım Taş Mahallesi ahâlîsinden Dervişoğlu İsmail Ağa ibni Ahmed. 

 

 Sıra No: 438 Sayfa: 142 Numro: 50 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 28.01.1340 / Miladi 01.10.1921 Rumi 18.09.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden Kurtzâde Hüseyin Efendi ibni Hasan’ın 

verâseti zevcehi menkûheyi metrûkesi Cemile Hanım ibnete Hacı Şerîf ie sülbiye oğlu Hikmet Efendi’ye 

mahzarda oldugu zaatı derûn ve vesikâda muharrer ül esâmi Hasan ve Kâsım Efendiler târifleri ile muarif olan 

vech ile mezbûre Cemile Hanım Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve mahalle-yi mezkûre 

heyet-i ihtiyâresinin mihri zaat ve resimleri ile mehtun ibrâz eylediği 17 Eylül 337 tarihli bir kıt’a ilmuhaber 

mündericâtı takrîri mezkûru teyyit eylemiş ve verâset-i mezkûre vech-i meşru üzere ediğü yine mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden mevsûk-ul elkam zavatdan Kurtzâde Hasan Efendi ibni Ahmed Efendi ve kezâlik Medine-i 

mezbûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinde Harinpazâde Kâsım Efendi ibni Abdullah Efendi dahi 

vuku’bulan ihbâr ve imzalar ile inde’l-şer’-in emvâlde tahkîk itmiş olmağla bu suretle mes’ele-i mirâsları 8 

sehmden olup sehmi mezkûreden 1 sehmi zevce-i mezbûre Cemile Hanım’a ve 7 sehmi ibni mezbûr Hikmet 

Efendi’ye isâbet iktizâ eylediği tescîl ve bi talep iş bu hüccet-i şer’iyye mezbûre yedhine i'ta kılındı. 

fi'l-yevmi'l-samin aşrin Muharremü’l-haram li-sene erba’ selâsîn ve selase mie ve elf 
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 Sıra No: 439 Sayfa: 142 Numro: 51 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 28.01.1340 / Miladi 01.10.1921 Rumi 18.09.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât edenhacı Alizâde 

Ya’kûb Efendi ibni Mehmed bin Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre oğulları fahrettin nurettin ve selahattin her birinin 

rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb tâyin lazım ve mühim 

olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf her bir vech ile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğle tahkîk 

ettiği kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâresi tarafından vurut eden bir kıt’a mehmuru ilmuhaber malından 

müsteba’n olduğu gibi zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmiü Müslimînin huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde 

vuku’bulan ihbârlar ile inde’l-şer’-il envarde zâhir ve nemâyân olan sağiran-ı mezbûrun valideleri yine kariye-yi 

mezkûre sakinlerinden ma'rûfetül zat Zehra Hatun ibnete Hacı Mustafa sagîr-i mezbûr fahrettin nurettin ve 

selahattin her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarının hıfz ve tesviye-i umûrlarının kıbel-i şer’den vasî 

nasb ve tâyin oldukta mezbûre Zehra Hatun dahi vesâyet-i mezkûreye kıbbeyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ 

yen baği eda-yı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin ve’l-aşrin 

Muharremü’l-haram li-sene erba’sülüseyin ve selase elf Şuhudû’l-hal: Kariye-yi mezkûreden Hasan ketb 

Hudazâde Nazım Efendi ibni Osman Tamazara Kariyesi’nden Şişmanzâde Mustafa Efendi ibni Hacı İbrahim. 

 

 Sıra No: 440 Sayfa: 142 Numro: 52 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 02.02.1340 / Miladi 05.10.1921 Rumi 22.09.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Tamzara Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

teba’-yı devlet-i âliye’nin Ermeni Milletinden Manas namı diğeri Kaşteroğlu Artin veledi evhanis veledi Etamek 

veresati li-ebeveyn karındaşları Krikor ve sevkiyas mahzarda bade kıbeli’l-aksama merkûm Krikor dahi vefâtı 

idüp verâseti lil ebeveyn karındaşı merkûm evkiyaz mahzarda bade-kıbeli’l-aksamı merkûm sevkiyas dahi vefât 

edüp veresat-i zevce-i metrûkesi Nazili binti Hicek ile sulbiyye-i kebire kızları virgin ve perak mahzarda olduğu 

derûnu vesikâda isimleri mezkûr Ali Osman ve Mustafa Ağalar târifleri ile muarefe zevce-i mezbûre Nazili 

Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâresinin mihrizat ve 

resinleriyle ibrâz eylediği 27 Eylül 337 tarihli bir kıt’a memhur ilmuhaber mündericeatı takrîri mezkûru teyid 

eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu yine kariye-yi mezkûre ahâlîsinde mevsûk el kelâm 

zevatdan zaimoğlu Ali Osman Ağa ibni Salih ve Zaimoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed dahi vuku-u bulan 

ihbârların imzarları ile inde’l-şer’-il enver tahkîk-i etmiş ve tashîh-i mes’ele mirâsları 16 sehmden olup sehmi 

mezkûreden 2 sehmi zevce-i mezbûre Nazili’ye ve 7 şer sehmden cem-an 14 sehmi büntânı mezbûrtan Virgin ve 

Miraka isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi’t-talep iş bu hüccet-i şer’iyye mezbûre Nazili yedine i'ta kılındı. 

fi'l-yevmi'l-samin min Sâferü'l-hayr li-sene erba’sülüseyin ve selase elf 

 

 Sıra No: 441 Sayfa: 142 Numro: 53 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 23.02.1340 / Miladi 26.10.1921 Rumi 13.10.1337 

Medeniyeti Karahisâr Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden olup bundan 20 Sene mukaddem 

diyar-ı âhire giderek şimdiye kadar hayat ve memati mechûl olan Hergelioğlu zevci Zerbab Hatun ibnete 

Abdullah bin Abdurrahman ile mezbûr Zerbab Hatun’un sadri kebire kızı Penbe binti Şerîf bin Abdullah'ın her 

birinin zuhûrlarına değin mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir Kayyum nasb ve tâyin lazım ve 

mühim olmağın ve emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir vechile umûru kayyumluk uhdesinden 

gelmeğe Kadir idüğü mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd iden bir kıt’a ilmuhaber 

mündericâtından mealinden müsteban olduğu zil-i vesikâ da muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de vaki 

olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olan mezkûr Bülbül Mahallesi muhtarı Baba Ahmedoğlu 

Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer gaibtan-ı mezbûrtan Zerbab Hatun her birinin zuhûrlarına değin mallarını hıfz ve 

tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta mezbûr Hacı Mehmed Esat dahi 

kayyumluku mezkûru kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin Ma-vaki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis aşrin min şehri Sâferü'l-hayr li-sene erbain ve selâsîn ve selase mie ve elf 

Mahalle-iyi mezkûrden Çörekoğlu Salim Ağa İbni Mehmed Ali Ağa Bülbül Mahallesi'nden Nurbaranoğlu 

Mehmed Ağa ibni Osman  

 

 Sıra No: 442 Sayfa: 143 Numro: 54 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 02.03.1340 / Miladi 03.11.1921 Rumi 21.10.1337 

Medine-i Karahisâr-ı şark-i mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden cacazâde 

Niyazi Efendi ibni Hacı Mustafa Efendi ibni haşim Efendi’nin sulbiyye-i sagîre oğulları Hayri ve Hacı Mustafa 

ile müteveffâ mezbûr Niyazi Efendi’nin li-ebeveyn karındaşı sagîre kız karındaşı sagîre Dursuneden her birinin 

vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve 
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mühim olmağın emânet ile ma’uruf ve istikâmet ile mevzûf ve her bi vech ile umûru vesâyet uhdesinde gelmeğe 

iddia ettüğüm mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâr iyesi tarafından vürud eden bir kıt’a memhur ilmuhaber 

mealinden müsteban oldugu gibi zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şerde 

vuku’bulan ihbârlar ile inde’l-şer’-il enver zâhir ve nemâyen olan sağirun-u mezbûrunun akrabasından Bülbül 

Mahallesi ahâlîsinden nurettinzâde hilmi Efendi ibni Mahmûd Efendi sağiran-ı mezbûrun Hayri ve Hacı Mustafa 

ve Dursune nin her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarının hıfvz ve tesviye ve umûrlarının kıbel-i 

şer’den vasî nasb ve tâyin eyledikte mezbûr hilmi Efendi dahi vesâyet-i mezkûreye kıbbeli ve hizmet-i lazıması 

kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-sâni min şehri rebuül 

evvel li-sene erba’sülüseyin ve mie ve elf Şuhudû’l-hal Bülbül Mahallesi'nden Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa bin 

Abdulkadir Orta Mahallesi'nden Ali başzâde Muhittin Efendi ibni arif. 

 

 Sıra No: 443 Sayfa: 143 Numro: 55 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 29.03.1340 / Miladi 30.11.1921 Rumi 17.11.1337 

Hususi ati-ül beyân ın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr için savb-ı şer’il-enverde me’zûnen bi’l-iltimâs irsâl 

kılınan mahkemeyi şer’iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi. Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü 

Mahallesinde vaki Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi hanesine varıp zili vesikâda muharrer ül esâmi-i Müslimîn 

hâzır oldukları halde akdi meclîs-i şer'i Ali ettikte Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi sakinlerinden 

olup bundan 15 sene mukaddem Derâliyeye giderek Aksaray civarında hor hor da sofular Mahallesinde 6 

numaralı hande mukîm iken bundan 4 sene akdem vefât eden Divergeli yüzbaşı müteveffâ Ali Efendi zevcesini 

Mahi Hatun ibnete Hasan bin Abdullah’ın verâseti sadriye kebire oğlu olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak elyevm hayat ve memâtı mechûl olan Hasan Efendi ve sadire-yi kebire kızları Mine Medine-i mezbûre 

mahallâtından Bülbül Mahallesinde sakin Şefika ve Abide Hanımlar bununu bu mûmâ-ileyh Ali Efendi’ye 

mahzarda olduğu zati derûnu hüccette isimleri muharrer Kâsım ve Mehmed Efendiler târifleri ile mauruf olan 

binti mezbûre Şefika Hanım meclisi ma’kudu mezkûrde takrîr ve salifü'l-beyân Orta Mahallesi heyet-i 

ihtiyârisinin Mihrizâde ve resmiyeleri ile mehtûm ibrâz eylediği bir kıt’a memhur ilmuhaber mündericatı . takrîri 

mezkûrü teyit eylemiş verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu Müftü Mahallesi ahâlîsinden 

mevsukü’l-kelâm zevatın Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi ve Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

Kara Kurtzâde Mehmed Efendi ibni Ethem Efendi’nin katibi mûmâ-ileyh huzûrunda vuku’bulan ihbâr ve 

imzaların lede’l-şer-il enverde tahkîk etmiş olduğu vech ile tashîh-i mes’ele mirâsları 4 sehmden olup sehmi 

mezbûreden 2 sehmi ibni mezbûr Hasan Efendi’ye ve 1 sehmi cem-an 1 er sehmi cem-an 2 sehmi bintânı 

mezbûrtan Şefika ve Abide Hanımlara isâbeti iktizâ eylediği katibi mûmâ-ileyh malından mahallinden ketb ve 

tahrîr ve maen meb-uz zu emnayi şer le meclîs-i şer egelip alel vuku’inha ve takrîr ettikte kıbel-i şer’den dahi 

tenfist olundugu tescîl ve bit talep iş bu hüccet-i şer’iyye binti mezbûr Şefika Hanım yedine i'ta kılındı. 

fi'l-yevmi'l tâsi’ ve’l-aşrin min şehri Rebiü’l-evvel li-sene erba’ selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 444 Sayfa: 143 Numro: 56 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 29.03.1340 / Miladi 30.11.1921 Rumi 17.11.1337 

Medine-i Karahisâr-ı şark-i mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Yazaroğlu Süleyman Ağa ibni Osman bin Abdullah’ın sulbiyye-i sağiraoğlu Muharrem ve esmandan her birinin 

vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir vasî nasb ve tâyin lazım ve 

mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her bi vech ile umûru vesâyet uhdesinde gelmeğe 

muktedir. mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd eden bir kıt’a memhur ilmuhaber mealinden 

müsteba’n oldugu zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde vuku’bulan 

ihbârlar ile inde’l-şer’-il enver zâhir ve nemâyen olan sağirun-u mezbûranın akrabasından ve yine mahalle-yi 

mezkûre ahâlînden kara Alizâde Kazım Efendi ibni Osman Ağa sağiran-ı mezbûran Muharrem ve İsmail in her 

birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar mallarının hıfvz ve tesviye ve umûrlarının kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin 

olundukta mûmâ-ileyh te Kazım Efendi dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmetini kabûl ve hizmet-i 

lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-tâsi’ vel 

aşrin min şehri rebuül evvel li-sene erba’sülüseyin ve mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden baba 

Ahmedoğlu muhtar Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer Bülbül Mahallesi'nden hancizâde imam Ali Efendi ibni Şerîf. 

 

 Sıra No: 445 Sayfa: 144 Numro: 57 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.03.1340 / Miladi 21.11.1921 Rumi 8.11.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe cuc Kariyesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem vefât feft olan 

teba’-yı devlet-i âliyenin Ermeni Milletinden sehakoğlu kefurk veledi Sahak veledi Etamek verâseti sülbiye 

oğulları Artin ve Nişhan ve sülbiye kızı ve deşkuhiye mahzarda ve bade kıbelil aksada mezbûre Deşhuki dahi veft 

olup verâseti sadriye-yi kebire oğlu Entranyan veledi Tanile mahzarda oldugu mezbûr Antranyan Medine-i 
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mezbûre mahkemesinde meclis şerde takrîr ve kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinin mihri zâtı ve isimleri 

mehtûm ibrâz eylediği 19.Teşrîn-i sâni.337 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtı takrîri mezkûrü teyyid eylemiş 

verâset-i mezkûre vech-i meşrûh üzere olduğu kariye-yi mezkûre ahâlîsinden ve mevsûku’l-kelâm vefâtından 

Güllüoğlu Süleyman bin Mehmed ve Veli Ahmedoğlu Mehmed bin Hasan dahi vuku’bulan ihbârlar ve 

imzalarıyla inde’l-şer’-il enver tahkîk itmiş olmağla ol vech ile tashîh-i mes’ele mirâsları bir 

münasebetü’ş-şer’iyye 5 sehmden olup sehmi mezkûrdan 2 şer sehmi cem’an 4 sihâm mezbûrat Artin ve Nişan 

ve bir sehmi merkûm Artranyan’a isâbeti iktizâ eylediği tescîl ve bi’l talep işbu hüccet-i şer’iyye merkûm 

Entranik yedine i'ta kılındı. Fi’l-semani Rebiü’l-evvelin li-sene erba’ sülüseyin ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 446 Sayfa: 144 Numro: 58 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 05.04.1340 / Miladi 06.12.1921 Rumi 23.11.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şark-i mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Diverkellizâde Hüsnü Efendi ibni müteveffâ Ali Efendi ibni 

Abdullah’ın vürûduna değin malını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım ve 

mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir vech ile umûr ve kayyumluk uhdesinden 

gelmeğe muktedir idüğü ve mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesi tarafından vürûd eden bir kıt’a memhur 

ilmuhaber mealinden müsteba’n oldugu zil-i vesikâda muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de 

ale’t-tarîki’ş-şehâde vasî olan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyen olan gâib-i mezbûr Hasan 

Efendi’nin li-ebeveyn kız karındaşı yine mezkûr Mahallesi'nden Bülbül Mahallesi sakinlerinden Şefika Hanım 

ibnete mûmâ-ileyh Ali Efendi gâibi mezbûr Hasan Efendi’nin vürûduna değin malını hıfz ve tesviye ve umûrunu 

kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin oldukta mezbûr Şefika Hanım kayyumluku mezkûr hizmetini kabûl ve 

hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. 

fi'l-yevmi'l-hamis min şehri Rebi'ül-ahire li-sene erbain selâsîn ve selase mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i 

mezkûreden filoğlu Ahmed Efendi ibni Hacı Abdullah Orta Mahallesi'nden Ali başzâde Muhittin Efendi ibni Arif 

Efendi. 

 

 Sıra No: 447 Sayfa: 144 Numro: 59 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 08.04.1340 / Miladi 09.12.1921 Rumi 26.11.1337 

Medine-i Karahisâr-ı şark-i mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan Kara Kurtzâde İsmail Efendi ibni müteveffâ Esad bin 

Mehmed’in vürûduna değin malını hıfz ve tesviye-i umûrlarını kıbel-i şer’den bir kayyum nasb ve tâyin lazım ve 

mühim olmağın emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her bir vech ile umûr ve kayyumluk uhdesinde 

gelmeğe muktedir ve ettiği mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyâriye hâzır vürûd eden bir kıt’a memhur ilmuhaber 

mealinden müsteba’n oldugu zil-i hüccette muharrerü'l-esâmî Müslimîn huzûru şer’de ale’t-tarîk-i şehâde 

vuku’bulan ihbârlar ile inde'l-şer'il-enverde zâhir ve nemâyen olan gâib-i mezbûrun li-ebeveyn hamîsi mahalle-yi 

mezkûre ahâlîsinden Kara Kurtzâde Ethem Efendi ibni mezbûr Mehmed gâibi mezbûr Amil Efendi’nin vürûduna 

kadar malını hıfz ve tesviye umûrunu kıbel-i şer’den kayyum nasb ve tâyin olundukta mezbûr Ethem Efendi dahi 

kayyumluk-u mezkûrü kabûl ve hizmet-i lazıması kemâ yen baği eda-yı taahhüt ve iltizâm etmeğin ma-vâki 

bi't-talep ketb olundu. fi'l-yevmi'l-samin min-şehri rebi'ül-ahire li-sene erbain ve selase ve selâsîn mie ve elf. 

Şuhudû’l-hal mahalle-yi mezkûreden Seyyid Alizâde Zihni Efendi ibni İbrahim Bülbül Mahallesi'nden kara 

Kurtzâde Cemal Efendi ibni Hasan. 

 

 Sıra No: 448 Sayfa: 144 Numro: 60 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.04.1340 / Miladi 21.12.1921 Rumi 8.12.1337 

Fi’l-asıl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup bundan 40 sene mukaddem 

Derâliye’ye giderek orada mütevattan sakin iken bundan akdem vefât eden Ömer Efendizâde Tevfik Bey ibni 

müteveffâ Hacı Mehmed Ağa ibni Ebubekir’in verâseti meshebine asubet nisbine cihetine müvevefai 

mûmâ-ileyhi babası mütevaffâ-yı mezbûr Hacı Mehmed Ağa'nın li-ebeveyn er karındaşı müteveffâ Ömer 

Ağa'nın sülbiye oğlu mütevaffâ Hüseyin Efendi’nin sulbiyye-i kebire oğlu olup Mahalle-i mezkûreden sakin 

Ahmed Efendi ile yine müteveffâ-yi mezbûr Ömer Ağa’nın diğer sulbiyye-i kebire oğlu müteveffâ İbrahim 

Ağa'nın sulbiyye-i kebire oğulları olup medeniye-i mezkûreye tâbî Alucra Kazasının mindeval nahiyesinin 

karasından Dulundas Kariyesi’nde sakin Yusuf ve Bekir Ağalara mazharda olduğunu Musa Ahmed Efendi 

Medine-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i şer'de takrîr ve mezkûr Bülbül Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinin mihri 

zat ve resimleri ile mehtûm ibrâz eylediği 17 kanuni evvel 337 tarihli bir kıt’a ilmuhaber mündericâtını takrîri 

mezkûru teyyit eylemiş ve verâsetini mezkûre vech-ü meşru üzere olduğu yine Medine-i mezkûre mahallâtından 

Orta Mahallesi ahâlîsinden mevsûku’l-kelâm zevattan Bakır Efendizâde Tevfik Efendi ibni Bakır Efendi ve 

kezalik medeniye-yi mezkûreye muzâfe Tamzara Kariyesi ahâlîsinden Hacı Şakir Ağazâde Hüseyin Efendi ibni 



328 
 

 
 

Hacı Şakir Ağa ve Hacı Mehmedzâde Nuri Efendi ibni Muharrem Efendi’nin dahi vuku’bulan ihbâr ve imzalar 

ile led-il şer-il enver tahkîk etmiş olmağla ol vech ile tashîh-i mes’ele ol mirâsları 3 sehmden olup sehmi 

mezkûreden 1 sehmden cem-an 3 sehmi mûmâ-ileyh Ahmed Efendi ve Yusuf ve diğer Ağalara isâbeti iltiza 

eylediği tescîl ve bi talep iş bu hüccet-i şer’iyyeyi mûmâ-ileyh Ahmed Efendi yedine i'ta kılındı. 

Fi'l-yevmi'l-aşrin min şehri Rebiü'l-âhire li-sene erba’ sülüseyin ve mie ve elf 

 

 Sıra No: 449 Sayfa: 145 Numro: 61 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 29.04.1340 / Miladi 30.12.1921 Rumi 17.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı şark-i mahallâtından Bülbül Mahallesinde mûkîm Hacı Ya’kûbzâde Adil Efendi ibni 

müteveffâ Arif Efendi Medine-i mezbûre mahkemesinde meclîs-i şer'-i Şerîfe enverde emvâl ve eytâm mudürü 

Kamil bey hâzır olduğu halde leva-yı mezkûr kazai Abdulkadir Hulûsî Efendi mahzarında ikararı tam ve takrîri 

kelâm edip Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsnden ve mütevaffa-yı mezkûr tapu me’mûru 

sabıkı Zühtü Efendi’nin sulbiyye-i sağire oğlu enver zekinin malından ve eytâm edanat sandığından müdebbir 

mûmâ-ileyh yedinde 2 sene müddetle istîdâ’na ve kabz ve umûruma sarf'la istihlâk eylediğim evrak-ı nakdiye 

olarak 10 bin kuruş ile sagîr-i merkûmun malından ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ ve kabz eylediğim 1 

adet hal-i saat tahminen dahi 1800 kuruş ki min haysü'l-mecmu’ 11.800 kuruş zimmetinde sanduk-u mezkûre ve 

vacibül eda ve lazımu’l-kaza sahîhân deynim olup mukabilinde 1 kıt’a senedi hâkâni ile mutasarrıf olduğu hıyn 

ve miktarı ve kıymet mehmunesi balada muharrer ma’lûmu'l-hudut tehtani ve fevkani ma müştemilât bir bab 

hanemi sanduk-u mezkûr namı na müdür-i mûmâ-ileyh vefaen ferağ ve teslim eyledim. Müdir-i mûmâ-ileyh dahi 

bervech-i muharrer tazarru ve kabz etmekle asl-ı mal badur şer ile mürûr edecek eyyamın rıh-i mülezzem 

tespitindeki nemâsını dahi sanduk-u mezkûre teberraen edayı ve deyni mezkûrü tesviye eylediğim surette eytâm 

nizamnamesinin maddeyi mahsûsasına tevfikan mezkûre haneye bi'l-müzayedede nazar edecek bedel ile ahire 

katiyyen ferağ ve bedelini ahz ve kabz ve istîdâ’neden hiyn ve istifâ demine kadar geçecek zamanın rih-i ve 

mültezimini ve merhunatın bi'l-cümle resum-u emriye ve beldeye edaya ve müzayede ahre bey’fera ve icra-yı 

tebligat ve inde'l-iktizâ ikame-i da‘va için her türlü mesârif ve oraca lüzum geldiği halde harîk vesayir tehlikesine 

karşı münkazî-yi tedabire tevsil ile ol ahri bu babda icap eden icratı sandıku mezkûr malından i'taya ve vade-yi 

mezkûrenin inkızasında sonra bila devr-i şer'i mürûr edecek eyyamın rih-i mülezzem tespitindeki nemâsını 

sanduk-u mezkûre teba’rrean ifaya ve bi’l-cümle sarfiyat vakıasıyla bana rücu’ edecek Müdir-i mûmâ-ileyh 

Kamil bey ve müfti Asım Efendi’ye her azl ettikçe vekilim olmak üzere her birine ayrı ayrı vekâleti devrime-yi 

sahihe-i şer’iyye ile kabûlleri havi vekil nasb ve tâyin ve tabirleri vuku'nda yerlerine tâyin oluncak zevatları 

kezâlik vekâlet devriye ile vekillere dahi merte ba'ad ahri yollarına tâyin olunacak zatları tevkîle izin vermekle 

me’zûn kıldım demeği ma-vâki bi't-talep ketb olundu.fi'l-yevmi'l-tâsi’ vel aşrin min şehri Rebiü’l-âhire li-sene 

erba’sülüseyin ve mie ve elf Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden mukîm Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza 

Efendi. Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Rıza Efendi bin Salih 

 

 Sıra No: 450 Sayfa: 145 Numro: 62 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 29.04.1340 / Miladi 30.12.1921 Rumi 17.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî bidayet mahkemesi Mustafa Ebhed Efendi ibni Hafız Hacı Mustafa Efendi Medine-i 

mezkûre mahkemesinde meclîs-i Şerîfi enverde Medine-i mezbûre emvâl ve eytâm müdüri Kamil bey hâzır 

olduğu halde el devam mezkûr Kadı Abdülkadir Hulûsî Efendi mahzarında ikrâr taam takrîr-i kelâm edip eytâm 

ve edemat sandığından ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden olup Tokat merkez 

tapu me’mûru sabık Zühdü Efendi'nin sülbiye-i sağire oğlu Enver Zeki'nin malındandan ve müdüri mûmâ-ileyh 

yedinde bir sene müdetle istîdâ’ne ve kabz umûruma sarfla istihlâk eylediğim on bin kuruş ve yine sağire-yi 

merkûmenin malından ve müdür-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ’ eylediğim bir adet hali saati semeninden 900 

kuruş ciheteyn-i mezkûreteynden cem’an on bin dokuz yüz kuruşu zimmetinden sanduk-u mezkûrundan 

vacibü’l-eda ve lazımü’l-kaza deynim olup meblağ-ı mecmû’ mezkûr müddet-i mezkûr hülûlünde tediye edilmek 

ve edilmediği surette tahsîl içün inde’l-kazayı sarfı içün ihzârı ve harç i‘lâm ve rüsûm tahsîliyle ve pul vesaire 

mesârif-i lazımayı i’taya aleyhi mezkûrenin inkırâzından sonra bi'l-vürûd şer’i mürûr edecek eyamın rih-i 

mülezzem tespitindeki nemâsını sanduk-u mezkûre teberrean eda ve bi’l-cümle sarfiyat ve i’fası ile bana rücû 

mezkûre eytâm müdüri (Kamil) beyin (Müfti Asım) Efendi’ye tebedülleri vuku’nda yerlerine tâyin olunacak 

zevatın me’zûn kıldığı gibi zil-i mezkûrumun rih-i ve mesârif-i tezkiyesine hâzır bi’l-mecâlis kezâlik Medine-i 

mezkûre Kızılca Mahallesi ahâlîsinden ve Bakkal esnafından Küçük mollazâde (Hamdi) Efendi ibni Asım ve 

Bülbül Mahallesi'nden tüccardan Tatarhanzâde Ahmed Efendi ibni Süleyman ve Rum Mahallesi'nden 

Manifaturacı tüccarı Avram Efendi veledi İstakyusun kefîl olmalarıne emr eyledim dedikte küffelâ-yı 

mûmâ-ilyhten her bir deyn-i mecmû’ mezkûr medyûn mûmâ-ileyh tarafından iş bu deyninden dolayı tediyesi 

icab eden meblağ-ı saireden edasına tarafımdan bi'l-emrül kabûl kefaleti mutlakayı sahihe-yi şer'iyye ile 

müteakiben kefîl ve zamin olduğuklarından maada min cihetü'l küfelatül-mezkûre deyni meblağı mecmû’ 
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mezkûrdan her birimiz aharın zimmetine lazım gelen dahi kezâlik tarafeynden bilemrül kabûl başka başka kefîl 

ve zaminiz dediklerini müdüri mûmâ-ileyh ile medyûnu mûmâ-ileyh ebhed Efendi’nin her birinin tastik etmeğin 

ma-vâki bi't-talep ketb olundu Şuhudû’l-hal: Mahalle-i mezkûreden mukîm Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza 

Efendi Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Rıza Efendi ibni Salih  

 

 Sıra No: 451 Sayfa: 145 Numro: 63 Konu: Vakıf 

 Hicri 19.03.1340 / Miladi 20.11.1921 Rumi 7.11.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Hacı Hasanzâde Faik Efendi ibni 

Nuri Efendi ve Saadettinzâde Esad Ağa ibni Mehmed Efendi namı kimesnelerden her biri Medine-i mezkûre 

Mahallesi'nden her biri meclîs-i şer'i şerîf-i enverde Medine-i mezkûre evkaf me’mûru Hacı Mehmed Efendi 

hâzır olduğu halde takrîr-i kelâm ve ifâde-i merâm edip mezkûr Kızılca Mahallesi sakinlerinden iken bundan yedi 

sene mukaddem vefât eden Saadettinoğlu müteveffâ Mehmed Ağa zevcesi Tûti Hatun ibnete Mehmed Efendi’nin 

ba tapu müstakilen yedinde mülk ve hak olan Medine-i mezkûre mahallâtından Avutmuş Mahallesinde kain bir 

tarafından nehir ve bir tarafından tarîk-i â’m ve bir tarafından tarîk-i has ve bir tarafından Hacı Damatoğlu 

müteveffâ Abdülhalim vereseleri ve Saadettinoğlu Esad Ağa bahçeleri ile mahdûd ma-hane bir kıt’a bahçesi ile 

20 kıyyelik bir adet tut Kazganı’nı ve bundan on sene mukaddem Medine-i mezbûre mahkemesinde vakfı sahihi 

şer’ ile vakfı ve hibe edip şöyle şart ve tâyin eylediği ma hane mezkûr bahçe ve tut Kazganı’ndan her birinin 

gale-i senuiyesinden mesarif-i lazıması bade’l-ihrac mütebâkisinden salifü'l-beyân Avutmuş Mahallesinde kain 

camii farizinde Ramazan-ı Şerîfte dokuz adet kandil ikad olmuş ve olunmasını vakıfla gale-i vakfı mezkûruna 

mütevelli olanlara meşruta olunmasını ol vakfı mezkûruna hayatta oldukça kendisi vefâtından sonra 

ale’l-işrakü’l-savmiye bizi ve bizim vefâtımızdan sonra batna ve bade batın evladı zikürumuzun mütevelli 

olmalarını bade’l-inkıraz evladı anasımızın kezâlik batna ve bade batın mütevelliye olmalarını bade’l-inkırâzın 

Re’isü hakimle münasıp bir zatın mütevelli olmasını şart ve tâyin edüp mahkeme-yi mezkûreden bir kıt’a vakfiye 

hüccet-i tanzim ve i'ta kılındığı halde vakfı mezkûre ve vakfeyi mezbûre Tûti Hanım hayatında ber mucebi şartı 

vakfı mutasarrıf iken bundan yedi sene mukaddem vefât etmekle nöbeti tasarrufu tevlit bervech-i meşrûh bize 

intikal edip biz dahi bir minvâli muharrer mutasarrıf iken vukuu bulan harîki kebirde zikr olunan vakfiye 

muhterik olmağla vakfı mezkûru bervech-i muharrer isbât edeceğimizden ol vechile yedimize bir kıt’a tevlid 

hüccet-in i’tâsi bittevlid matlûbumuzdur dediklerinde fi'l-hakîka hali mûma-ileyh ima Faik Efendi ve Esad 

Ağa'nın balada bast eyledikleri minvâl üzere oldukları mahane bahçeyi mezkûr ve ile zikr olunan tut kazganı 

bervech-i muharrer vakf olduğuma ve vakfı mezkûre ber mucebi şart şartı vakf vakfeyi mezbûre Tûti Hanım 

hayatında mutasarrıf iken bundan yedi sene mukaddem vefât etmekle nöbeti tasarrruf tevlit ber vech-i meşrûh 

mûma-ileyh ima Faik Efendi’ye ve esat Ağa'ya alet iştirâ’ kül sevmiye intikal eylediği vakfı mezkûre şimdiye 

kadar gerek mütevekıfı mezbûre Tûti Hanım ve gerek mütevelliyi mûmâ-ileyh Faik Efendi ve Esad Ağa 

taraflarından ber mucibi şart ve vakfı ifayı ve zahife olunduğu ve mezkûr kaziyye harîki kebirde muhterik olduğu 

zil-i hüccette muharrerü'l-esâmi-i Müslimîn huzûru şer’de evkaf me’mûru Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu 

halde ale't-tarîki'ş-şehâde vuku’bulan ihbârlar ile inde'ş-şer'il-enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince vakfı 

mezkûr ber mucebi şartı evkaf mûmâ-ileyh ima Faik Efendi ve Esad Ağa ile alel iştirâ’ kül seviyye mütevelli 

olmaları iktizâ eylediği tescîl ve ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Şuhudû’l-hal Avutmuş Mahallesi'nden 

Abdülkadirzâde Mevlüt Efendi ibni Hacı İbrahim Efendi Mahalle-i mezkûreden Hamdioğlu Osman Ağa ibni Ali  

 

 Sıra No: 452 Sayfa: 146 Numro: 1 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 21.05.1340 / Miladi 20.01.1922 Rumi 7.01.1338 

16.Kanun-i sâni 338 tarihinden itibaren birinci numaradan bed'a olunduğu Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Kavaklar Mahallesi'nde Arap kirli oğullarından Durmuşoğlu Hacı namında kimesne olmayıp 

mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden olup silk-i askeriyeye duhûletle Trabzon’dan müstehdam iken bundan akdem 

ecel-i mev’ud ile vefât iden Ziloğlu Durmuş bin Faik bin Hacı Yusuf un verâseti validesi Zehra Hatun ibnete Hacı 

Ömer Efendi ile li-ebeveyn er karındaşı Mehmed ve Kemal ve li-ebeveyn kız karındaşları Nuriye ve Hatunceye 

mahzarda tahsîli mes’ele mirâsları 36 sehmden olup sehmi mezkûrden 6 sehmi ümmi mezbûre Zehra Hatun’a ve 

10 sehmi cem an 20 sehmi ehiy mezbûre Mehmed ve Kemale ve 5 şer sihâmdam cem an 10 sehmi eihtamı 

mezbûrtan Nuriye ve Hatunce’ye isâbeti tahakukundan sonra mütevaffâ-yı merkûmun verâset-i mezbûrundan 

başka verâset ve terekesinden müstehikk-i âharı olmadığı ceridesinden isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile 

sâbit olmağın mûcibince verâset-i mezbûrunun verveci muharerer verâsetlerine hükm olunduğu tescîl ve ilâm 

olundu.fi'l-yevmi’l-hamis aşrin Cemazie’l-evvel li-sene erbain selase sülüseyin ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 453 Sayfa: 146 Numro: 2 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 01.05.1340 / Miladi 31.12.1921 Rumi 18.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden istinâf mahkemesi zabıt katiplerinden 
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Sarı Mehmedzâde Mehmed Hulûsî Efendi ibni Rıza Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde şer’i şerîf-i 

enverde Medine-i mezbûre emvâl ve eytâm müdüri Kamil bey hâzır olduğu halde (levayı mezkûr kadı 

Abdülkadir Hulûsî) mahzarında ikrâr-ı tam ve takrîri kelâm ve idüp eytâm edanât sanduğundan ve yine Medine-i 

mezbûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden olup Tokat mezkûr tapu me’mûru sabık Zühdü Efendi’nin 

sülbiye-i sağire oğlu enver kendi malından ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinden bir sene müddetle istîdâ’ne ve kabz 

umûru sarf eylediğim 4000 kuruş ile yine sağir-i merkûmun malından müdüri mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ 

eylediğim bir adet hilâl-i berat temininden 360 kuruş cihet-i mezkûreteynden cem'an 4300 kuruş zimmetinde 

sanduk-u mezkûre vacibü’l-eda ve lazımu’l-kaza deynim olup meblağ-ı mecmû’ mezkûrun müddet-i mezkûre 

hulûlunde tediye edilmediği surette tahsîl içün inde’l-kaza sarfı icap eden izhariye ve harcı i‘lâm ve rüsûmu 

tahsîliye ve pul vesaire mesârif-i lazıme i’taya ve eda-yı mezkûrenin inkızasından sonra bilad-ı ve şer’i mürûr 

edecek eyyamın rıhi mülezzem nisbetinden nemâsını sanduk-u mezkûre teberrean eda ve bi’l-cümle sarfiyatı ve 

i’kâsıyla bana rücu’a leva-yı mezkûre eytâm müdürü (Kamil) Bey ve (Müfti Asım) Efendi’ye tebeddülleri 

vuku'unda yerlerine tâyin olunacak zevatın me’zûn kıldığı gibi deyni mezkûrun rıh-i mesârif-i tesviyesine hâzır 

bi’l-mecâlis-i mezbûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Ömer ve Rıza Efendiler ibni Salih Efendi 

ve Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi’nin kefîl olmalarını emr eyledim 

dedikte küffelâ-yı mûmâ-ileyh imden her biri deyni mecmû’ mezkûr ile medyûnu mûmâ-ileyh tarafından iş bu 

deynden dolayı tediyesi icab eden meblağ-ı sairenin edasına tarafeynden bi’l-emri ve’l-kabûl kefalet-i mutlaka-yı 

sahiha-yı şer'iyye ile müteakiben kefîl ve zamin olduğumuzdan maada min cihetü’l-küffelatü’l-mezkûre meblağ 

mecmû’ mezkûrdan her birimizi âharın zimmetinde lazım gelen meblağı dahi kezâlik tarafına bi’l-emri kabûl 

başka başka kefîl ve zaminiz dediklerini Müdir-i mûmâ-ileyh ile medyûnu mûmâ-ileyh Hulûsî Efendi'den her 

birinin tasdîk etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu Şuhudû’l-hal Filoğlu Ahmed Efendi. Ezbiderlioğlu 

Abdullah 

 

 Sıra No: 454 Sayfa: 147 Numro: 3 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.05.1340 / Miladi 31.12.1921 Rumi 18.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden Abdülkerim Efendizâde Ahmed Efendi 

ibni Sadık Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezbûre emvâl eytâm 

müdüri Kamil Bey hâzır oldukları halde (leva mezkûr kadı) Abdülkadir Hulûsî Efendi mahzarında takrîri kelâm 

edip eytâm ve edanat sanduğundan ve yine Medine-i mezkûr mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden olup 

Tokat merkez tapu me’mûru sabık Zühtü Efendi’nin sülbiye-i sağire oğlu Enver Zeki’nin malından ve Müdir-i 

mûmâ-ileyh yedinde üç sene müddetle istîdâ’ne ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk eylediğim 20.000 kuruş ile 

yine sağire-yi merkûmun malından ve müdüri mûmâ-ileyh yedinde iştirâ’ eylediğim bir adet hilal-i saat 

temininden olmak üzere beşbin dört yüz kuruşun ciheteyn-i mezkûreteynde cem'an 25400 kuruşu zimmetinde 

sandıku mezkûrda vacibül eda ve lazımu’l-kaza deynim olup meblağ-ı mecmû’ mezkûru müddet-i mezkûre 

hulûlunda tediye edilmek ve edilmediği surette tahsîli içün inde’l-iktizâ sarf icap edip ihzâriye ve harcı ilanı ve 

rüsûmu tahsîline ve pul ve sair mesârif-i lazımasını i’taya iade-yi mezkûrenin inkızasına sonra bila devri şer’i 

mürûr idecek eyyamın rıh-i mülezzem nisbetindeki nemâsını sanduk-u mezkûrede teberrean eda ve bi’l-cümle 

sarfiyât vakiyesiyşe bana rucüa leva-yı mezkûr eytâm müdüri (Kemal Bey, Müfti Asım) Efendi’ye tebeddülleri 

vuku'nda yerilerine tâyin olunacak zevatı me’zûn kıldığım gibi deyni mezkûrumun ruhi mesarıf-ı tesviyesine 

hâzır-ı bi’l-mecâlis kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken Tuğluzâde Ömer 

Şevki ibni Ahmed Efendi Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Habibzâde Hasan Ağa ibni Habib ve leva-yı mezkûreye 

Muzâfe Bay Hasan Kariyesi’nde Kömbeoğlu Durmuş Ağa ibni Mehmed’in kefîl olmalarına emr eyledim dedikte 

küfela-yı mûmâ-ileyhimden her biri deyni mecmû’ mezkûr ile medyûnu mûmâ-ileyh tarafından iş bu deyninden 

dolayı tediyesi icab eden mebaliği sairenin edasına tarafımdan bi’l-emri ve’l-kabûl ve küfela-yı mutlaka-yı 

sahihe-yi şer'iyye ile müteakiben kefîl ve zamin olduğumuzdan maada emni cihetü’l-küfelatü’l-mezkûre deyni 

mebla-ğı mecmû’ mezkûrdan her birimiz aharın ve zimmetine lazım gelen meblağ dahi kezâlik tarafından 

bi’l-emri kabûl başka başka kefîl ve zamin dediklerini müdür-i mûmâ-ileyh ile medyûnu mûmâ-ileyh Ahmed 

Efendi yedine her biri tasdik etmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Şuhudû’l-hal Mahalle-i mezkûreden 

baaszâde Cemil Efendi Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde Rıza Efendi 

 

 Sıra No: 455 Sayfa: 147 Numro: 4 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 01.05.1340 / Miladi 31.12.1921 Rumi 18.12.1337 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden muhasebe Başkâtibi Surûrizâde Emin 

Efendi ibni Hacı Ali Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîf-i enverde Medine-i mezbûre 

eytâm Müdüri Kamil Bey hâzır oldukta leva-yı mezkûr Abdülkadir Hulûsî Efendi mahzarında ikrâr tam ve takrîri 

kelâm idüp eytâm edanet sanduğundan ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden olup 

Tokat merkez tabu me’mûru sabıkı Zühtü Efendi’nin sülbi sağiroğlu enver zekinin malından Müdüri mûma-ileyh 
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yedinden iki sene müddetle istîdâ’ne kabz ve umûruma sarfla ishihlak eylediğim dört bin beş yüz kuruş ile yine 

sagîr-i merkûmun malından ve Müdir-i mûmâ-ileyh yedinden iştirâ’ eylediğim bir adet hilali sat semeninden 

sekizyüz on kuruş ciheteyni mezkûreteynden cem'an 5330 kuruş zimmetinde sandıkı mezkûru vacibül eda ve 

lazımü’l-kaza deynim olup meblağı mecmû’ mezkûru müddeti mezkûre hulûlünde tediye edilmek ve edilmediği 

surette tahsîl içün inde’l-kaza sarfa icab eden ihzâriye harc ve i‘lâm rüsûmu tahsîliye pul vesairi mesârif-ı 

lazımaya i’taya ve vadeyi mezkûrenin inkızasından sonra bila devri şeri mürûr edecek eyyamın rıh-i mülezzem 

nisbetindeki nemâsını sandık-u mezkûre teberrüan eda ve bi’l-cümle sarfiyat ve i’kasıyla bana rucüu leva-yı 

mezkûr eytâm müdüri Kamil bey kadı Asım Efendi’ye tebedülleri vuku'nda yerlerine tâyin olunacak zevatı 

me’zûn kıldığım gibi deyni mezkûrumun rıh-i mesârifi tesviyesine hâzır bi’l-mecâlisi mezkûr Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden Karakurtzâde Mehmed Efendi ibnete Ethem Efendi ve şeyhzâde Ahmed Efendi ibni Abdullah Efendi 

vukufetle ve Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden varidat mellamilat katibi nazarzâde Hasan Efendi ibni Ali Ağa'nın 

kefîl olmalarını emr eyledim dedikte küfelayı mûmâ-ileyh imden her biri deyni mezkûr ile medyûnu mûmâ-ileyh 

tarafından iş bu deyninden dolayı tediyesi icab eden mebaliği sairenin edasını tarafeynden bi’l-emri kabûl 

kefareti mutlaka-yı sahihe-yi şer'iyye ile müteakiben kefîl ve zamin olduğumuzdan maada emini 

cihetü’l-kefaletü’l-mezkûre deyni meblağ mecmû’ mezkûrdan her birimizin aharın zimmetine lazım gelen 

meblağı dahi kezâlik tarafından bi’l-emri ve’l-kabûl başka başka kefîl ve zaminiz dediklerini müdüri mûmâ-ileyh 

ile medyûnu mûmâ-ileyh Emin Efendilerin herbiri tastik etmeyin ma-vâki bi't-talep ketb olundu. Şuhudû’l-hal 

mahalle-yi mezkûrede mûkîm Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi Müftü Mahallesi'nden Sarı Mehmedzâde 

Rıza Efendi ibni Salih Efendi 

 

 Sıra No: 456 Sayfa: 147 Numro: 5 Konu: Nafaka 

 Hicri 20.07.1340 / Miladi 19.03.1922 Rumi 6.03.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Alibaşoğlu Mehmed Çavuş ibni Arif 

Medine-i mezbûre mahallâtından meclîs-i şer’i şerîf-i enverde yine Medine-i mezbûre mahallâtından Kütküt 

Mahallesi sakinlerinden merkûm Mehmed Çavuş’un evveli validesi hafiza Hatun ibneteale’l-usül tebligat icra 

edilmiş ise de bi’z-zat gelmediği gibi vekil dahi göndermediğinden müdde-i mezbûr Mehmed Çavuş’un muvaffık 

olan talebi vechi usûlu mehakimetü’ş-şer’iyye kanunun 40. maddesini tevfikan hakkında gıyaben ru’yeti 

mahkemeye mübaderet olunarak mezbûr Mehmed Çavuş gelmemeye şartla pederim Alibaşoğlu müteveffâ Arif 

Efendi feraşından hasıla mezbûre hafiza Hatun’dan mütevellid olup iş bu meclîs-i şer'de ibrâz eylediği bir kıt’a 

tezkereyi Osmaniyesinden 328 tevellüdüyle mukid bulunan lieb-i kızkarındaşım Hikmet namı sağireye kıbel-i 

şer’den mahiye yüz kuruş nafaka takdir olunması üzerine şimdiye kadar nafakayı mukaddere-i mezkûreye vasîi 

validesi mezbûre Hafize Hatun’a mahimah i'ta etmekte idüm lâkin sağire-yi mezbûre Hikmet elyevm 9 yaşını 

tekmîl ederken on yaşına vasıl olup yalnız akil ve şerbi libas gelmeğe kadre aharın eyanetinden istiane hasıl ve 

vech ile hakkı hazana validesi mezbûre Hafize Hatun'dan sakıt olmağla sağire-yi mezbûrenin bana teslim 

olunması matlûbumdur deyu da‘va ettikte sağire-yi mezbûre Hikmet elyevm 9 yaşını tekmîl ederek 10 yaşına 

vasıl olduğu mezbûr tezkireyi atiye 1328 tevellüdlü mukid olduğu anlaşılmış olmağın mucibince sağire-yi 

mezbûre Hikmetin karındaşı müddei-yi mezbûre mua’refet şer ile teslimi iktizâ eylediği tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi'l-aşrin Recebü’l-ferde ve li-sene erbain ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 457 Sayfa: 148 Numro: 6 Konu: Nikah  

 Hicri 15.07.1340 / Miladi 14.03.1922 Rumi 1.03.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Hacı Ömer çiftliği Kariyesi ahâlîsinden imamoğlu Mehmed Ağa ibni Ali 

namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'de kariye-i mezkûre sakinlerinden olup 

mezbûr Mehmed Ağa tarafından ale’l-usûlü tebligat icra eyleyerek mahkeme-i şer’iyyeye bi’z-zat vürüd iden zati 

Medine-i mezkûre mahallâtı Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden emiroğlu Dursun Ağa ibni İbrahim ve Kızılca 

Mahallesi ahâlîsinden baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi târifleriyle ma'rûf olan mehcuroğlu kerimesi 

Fatıma binti Mehmed muvâcehesinde müdde-i mezbûr Mehmed Ağa mahkemeye mübaşeretle işbu mezbûre 

Fatıma hali sağirde bundan bir sene mukaddem evveli validesi kabiete anil belde Sâlise 1501 kuruş mihri 

mueccel tesmiyesi ile oğlum olup elyevm üzeyir başında bulunan sagîr-i Ahmed tezvîc ve tenkîh edip ben dahi 

oğlum sagîr-i mezbur Ahmed içün bi’l-velâye tezvîc ve tenkîh kabûl etmiştim bundan akdem hâzıre-yi mezbûre 

Fatıma buluğ olduğundan oğlum merkûm Ahmed itaât ve hukûku zevcini riayet eylemek ve meskeni şerim olan 

mezkûr HacıÖmer çiftliği Kariyesi’nde vaki haneme gitmek üzere mezbûre Fatıma’ya beyninde olmak 

bi’l-velâye matlûbumdur dedikte lede's-sual mezbûre Fatıma dahi cevabında fi'l-hakika bir sene mukaddem 

sağire-yi ve’l-yevm baliye olduğunu ikrâr edip ancak müdde-i merkûm Mehmed Ağa'nın bervech-i muharrer 

nikâhı da‘vasını külliyen inkâr ettikte müddei’-yi mezbûr Mehmed Ağa'dan bir minvâli meşrûh nikâh da‘vasına 

mutabık beyyine olundukta müdde-i merkûm Mehmed Ağa'nın bu babda usûlü şâhidan olmadığını ifade ve 

beyân etmekle bervech-i muharrer nikâhiyetlerinde kaim olmadığına müdde-i mezbûr Mehmed Ağa hâzır olduğu 
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halde müdde-i aleyhi mezbûre Fatıma tahlîf olunmağın mûcibince müdde-i merkûm Mehmed Ağa müdde-i 

aleyha mezbûre Fatıma’ya karşu tasdi eylediği nikâh da‘vası ile ilgili bila tenbi muarızattan men olduğu tescîl ve 

ilâm olundu.  

 

 Sıra No: 458 Sayfa: 148 Numro: 7 Konu: Vakıf 

 Hicri 06.07.1340 / Miladi 05.03.1922 Rumi 20.02.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Müezzinoğlu Mehmed Ağa ibni Hacı 

Osman namı kimesne Medine-i mezkûre mahkemesinde ma’kud meclîs-i şer'imizde mahalle-yi mezkûre 

ahâlîsinden Müezzinoğlu Hacı Ali ve Abdülaziz Hüseyin Ağaların mezbûr Hacı Osman namı kimesnelere 

ale'l-usûlü’l-tebligât icra edilmiş ise de bi’z-zat gelmedikleri gibi vekil dahi göndermediklerini müdde-i mezbûr 

Mehmed Ağa'nın muvafık olan talebi vechile usûlu muhakemat-ı şer’iyye kanunun 40. maddesinin tevfikan 

hakkında gayeban ru’yyet mahkemeye ile mubaderet olunarak evkaf me’mûru Hacı Mehmed huzûr-u ile müdde-i 

mezbûr Mehmed Ağa gelirek mübaşeretle mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan 70 sene mukaddem 

vefât eden Müezzinoğlu Ahmed Ağa ibni Abdullah’ın hayatından yedinde müstakilen mal ve mülk olan yine 

Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesinde kain iki tarafından tarîk-i â’m ve bir tarafından 

Tevmiloğlu bahçesi ve bir tarafından Müezzinoğlu bahçesi ile mahdut eşcârı mesmûre ve gayri mesmûre havi ma 

hane bir kıt’a bahçesinin hayataında vakfı sahihi şer ile vakf ve hesâb edip şöyle şart ve tâyin eylediği mezbûr 

bahçe galei senuyesindne beher sene Ramazanı Şerîfe Fatih Sultan Mehmed han hazretlerinin cami Şerîfinde 

bütün yağından dört adet kandili mukabil olunmasını fezaleyi gale dahi mütevelli olanlara meşruta bulunmasını 

ve vakfı mezkûreye evladından kendisi ve kendisinin vefâtından sonra evladı zikuru ekberinin mütevelli olmasını 

şart ve tâyin ettikten sonra müteveffâ vakfı mezbûr Ahmed Ağa Hacı Osman ve Şerîf ve Mehmed Ağalar 

namlarında üç nefer sülbiye oğullarına terk ederek vefât eyledikleri gibi oğulları merkûmundan mezbur Mehmed 

Ağa bundan 50 mezbûr Şerîf Ağa 15 ve babam mezbûr Hacı Osman Ağa dahi 7 sene mukaddem vefât etmeleri ol 

vechile oğulları mezbûrundan babam merkûm Hacı Osman karındaşları merkûman Mehmed ve Şerîf Ağalardan 

ekber olup tevlidi mezkûre bervech-i babam mezbur Hacı Osman Ağa'ya tevcîh ve yedine bir kıt’a berat i'ta 

kılınmışdı babam müteveffâ-yı mezbûr Hacı Osman Ağa vefâtına kadar tevliyeti mezkûreye bervech-i meşruta 

ifayı ve vazife etmekte iken sulbi-i kebire oğlu olduğum cihetle benimle diğer sülbiye-i kebire oğulları mezbûrun 

Hacı Ali ve Abdülaziz ve Hüseyin Ağalardan terk ederek vefât etmekle bizden başka evladı ve zikurundan 

kimesneleri olmadığından ben karındaşlarım Hacı Ali ve Abdülaziz ve Hüseyin Ağalardan ekber olduğum cihetle 

nöbeti tasarufu tevlidi bir minvâl meşrûh bana intikal idüp ol babdaki beratı Ali kadı vekili şeri vuku’bulan harîki 

kebirde muhterik olduğundan ol vechile tevlidi mezkûre üzerime tevcîh olunmasına talep ve da‘va ederim 

dedikte müddei-yi mezbûr Mehmed Ağa'dan bervech-i balada müddeâsına mutabık beyyine talep olundukta 

li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricali Müslimînden ve salifü'l-beyân 

Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Sufizâde imam Halis Efendi ibni Şerîf ve Fatih camiŞerîfi Müezzin Cafer Efendi 

ibni Ömer Efendi namı kimesne ale’l-infirâd istişhâd şahit olunduklarından fi'l-hakika mezkûr Kızılca Mahallesi 

ahâlîsinden iken bundan 70 sene mukaddem vefât eden Müezzinoğlu Ahmed Ağa ibni Abdullah’ın hayatından 

yedinden müstakilen mal ve mülkü olan salifü’z-zikr Nurşin Mahallesinde vaki iki tarafında tarîk-i â’m ve bir 

tarafında Tevkîloğlu bahçesi bir tarafından Müezzinoğlu Mustafa Efendi bahçesi ile mahdûd eşcâr ve mesmûre 

ve gayri mesmûreye havi ma-hane bahçe-yi mezkûrun galei senuiyesinden be her sene vakf-ı şerîfte Fatih Sultan 

Mehmed han hazretlerinin camii Şerîfinden zeytun yağından dört adet kandil i’kâd olunmasına ve fezaleyi gale 

dahi vakfı mezkûruna mütevelli olanların meşruta bulunmasa vakfı mezkûruna ola kendisi ve kendisinin 

vefâtından sonra evladı zikûrü ekberinin mütevelli olması şürût bi’l-tâyin ettiği ve müteveffâ-yı vakf-ı mezbûr 

Ahmed Ağa Hacı Osman ve Şerîf ve Mehmed Ağa namlarında üç nefer sülbi oğullarını terk ederek vefât 

eyledikte ve oğulları merkûmundan mezbûr Mehmed Ağa bundan 50 merkûm Şerîf Ağa 15 ve mezbûr Hacı 

Osman Ağa dahi 7 sene mukaddem eylediklerine müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Ağa'nın oğullarından mezbûr 

Hacı Osman Ağa karındaşları merkûman Mehmed ve Şerîf Ağalar ekber evlatlığını ve ol vechile tevlidi mezkûre 

bervech-i muharrer müteveffâ-i mezbûr Hacı Osman Ağa’ya intikal eylediğine mezbûr Hacı Osman Ağa vefâtına 

kadar tevlidi mezkûru bervech-i meşruta ifa ve vazife ettiğine ve mezbûr Hacı Osman Ağa dahi sulbi-i kebire 

oğlu işbu müdde-i mezbûr Mehmed Ağa ile diğer sülbiye-i kebire oğulları Hacı Ali ve Abdülaziz ve Hüseyin 

Ağaların mallarından 4 nefer oğulları terk ederek vefât eylediği ve bunlardan başka evladı zikürden kimesneleri 

olmadığı ve oğulları mezbûrundan müdde-i mezbûr Mehmed Ağa merkûmun Hacı Ali ve Abdülaziz ve Hüseyin 

Ağalardan ekberi bulunduğuna vakt-i tasarruf ol vechile mezbûr Mehmed Ağa'ya bervech-i muharrer intikal 

eylediğine şâhid şehâdet dahi ideriz deyu her biri edayı şehâdeti şer’iyye ettiklerinden şâhidan-ı mezbûran usûl-ü 

mevzi’asına tatbikan mensup oldukları marü’l-beyân Kızılca Mahallesi muhtarı Rasim Ağa ibni Süleyman bin 

Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Abdullah namı müzekkilerden ol 

ba varakayı mestûre ser'an ve bade mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Hadimoğlu Mehmed Ali Ağa ibni Ahmed bin 

Abdullah ve Kara Haliloğlu Ahmed Ağa ibni Durmuş bin Abdurrahman namı müzekillerden şahitler hâzır 
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oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlu makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmüın mucibince bir 

minvâli meşrûh tevlid mezkûr müteveffâ-yı mezbûr Hacı Osman Ağa'nın vefâtıyla oğullarından ekber olan oğlu 

müdde-i mezbûr Mehmed Ağa üzerine tevcîh olunması iktizâ eylediği tescîl ve ilâm olundu. fil yevmi’l-sadi min 

Recebü’l-ferd li-sene erbain ve selâsîn ve selase mie ve elf 

 

 Sıra No: 459 Sayfa: 149 Numro: 8 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 05.09.1340 / Miladi 02.05.1922 Rumi 19.04.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye tâbî Suşehri kazasının merkezi olan nefsi Endires kazasının beldesi mahalli 

ahâlîsinden kel Osmanoğlu Mustafa Ağa ibni Süleyman namı kimesne Medine-i mezkûre Mahkemesinde 

ma’kud meclis şer-imizde Medine-i mezbûre mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden Aklimoğlu kerimesi 

Azize binti Muharrem ale’l-usûlu tebligat icra edilmiş isede bi’z-zat gelmediği gibi vekil dahi göndermediğinden 

müddei-yi merkûm Mustafa Ağa'nın muvaffık olan talebi vech-i usûlu muhakematı şer’iyye kanunun 40. 

maddesine tavfikan hakkında gıyaben ru’yyet muhakeme-i bidayet olunarak merkûm Mustafa Ağa talebe 

mübareşetle mezbûre Azize 12 seneden beri zevce-i menkûheyi medhûl biham olup lâkin mezbûre Azize silah 

altında bulunduğu esnada mezkûr Beldis Mahallesi’nde vakii iskan eylediğimiz hanemden çıkarak pederi 

merkûm Muharrremin ikâmet eylediği mezkûr Kızılca Mahallesinde kain hanesine gelerek iş bu Karahisâri 

Şarkî’ye 6 saat mesafede bulunan mezkûr beldesi mahallinde ikâmet eylediğim sakini şer’iyyeme giderek bana 

itaât ve hukûku zevciyeye riayet olmasına talep ve da‘va ederim dedikde mûcibince müddei-yi aleyha mezbûre 

Azize müddei-yi merkûm Mustafa Ağa'nın salifü'l-beyân beldesi Mahallesinde vakii mahalli şer’iyyesine 

giderek merkûm Mustafa Ağa'ya itaât ve hukûk-u zevciyete riayet eylemesi iktizâ eylediği tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi’l-hamis min şehri Ramazani’l-mübârek li-sene erba’ min sülüse mie ve elf 

 

 Sıra No: 460 Sayfa: 149 Numro: 9 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.09.1340 / Miladi 03.05.1922 Rumi 20.04.1338 

Fi’l-asl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfen Minhare Kariyesi ahâlîsinden olup nizâmiye 34 üncü alayın 3. 

taburunun 10. bölüğü efrâdından iken bundan akdem vefât eden Abdaloğlu Adil bin Hasan bin Abdulkadir’in 

verâseti li-ebeveyn ümmisi Abdaloğlu Mehmed Ağa ibni mezbûr Abdulkadir’e mazhârda olup bundan başka 

verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı sırren ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt ceridesinde 

isimleri muharrer şâhidlerin şehâdetleri ile sâbit ve subût ve verâsetine hükmü şer’la hak olduğu tescîl ve ilâm 

olundu fi'l-yevmi'l-min şehri Ramazan lil mübârek li-sene erba’ in ve selâsîn mie ve elf 

 

 Sıra No: 461 Sayfa: 149 Numro: 10 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.10.1340 / Miladi 10.06.1922 Rumi 28.05.1338 

Fi’l-asl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfen Kezanc Kariyesi ahâlîsinden olup Medine-i mezbûre şubesinden 

askere sevk edilüp Aşkale’ye hevasuletinde? hastalanarak vefât eden Sülü Selvanoğlu Mehmed bin Mustafa bin 

Abdullah’ın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Fatıma binti Abdullah ile validesi Gülsüm Hatun ibnete 

Mehmed mahzarda ve tashîh-i mes’ele mirâsları 4 sehmden olup sehmi mezkûreden 1 sehmi zevce-i mezbûre 

Fatıma ya ve 3 sehmi ümmi mezbûre Gülsüm hatuma isâbeti tahakukundan sonra müteveffâ-yı merkûmun 

bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı serhan ve alenen tezkiyeleri icra kılınan zabıt 

ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile şerhan sâbit ve subüt verâsetlerine hükmü şer’ül-hak 

olduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-râbi’ aşrîn Şevvâli’l-mükerrer erba’in ve selâsîn mie ve elf 

 

 Sıra No: 462 Sayfa: 149 Numro: 11 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 15.11.1340 / Miladi 10.07.1922 Rumi 27.06.1338 

Fi’l-asl Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Karaköy Kariyesi ahâlîsinden olup yine Yenihan Kazası 

sakinlerinden piyade efrâdından iken bundan akdem vefât eden Bozoğlu Hasan bin Halil bin Musa’nın verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Emine binti Hasan ile validesi Gülşen Hatun ibnete .. liebeveynve er karındaşı 

İbrahim ve li-ebeveyn er karındaşı mahzarda olup bunlardan ehî li ebb-i merkûm ve li-ebeveyn vücûdu sebebi ile 

sakat olup ve ol vech ile tashîh-i mes’ele mirâsları 12 sehmden olup sehmi mezkûreden 2 sehmi zevcehi mezbûre 

Emine’ye ve 2 sehmi ümmi mezbûre Gülşen Hatun’a ve 7 sehmi ehi-i merkûm İbrahim’e isâbeti tahakkukundan 

sonra müteveffâ-yı merkûmun verâset-i mezbûrunda başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı 

alenen tezkiyeleri icrâ kılınan zabıt ceridesinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdetleri ile sâbit olmağın 

mûcibince verese-yi mezbûranın bervech-i muharrer verâsetlerine hükmü şer’il-hak olunduğu tescîl ve ilâm 

olundu. fi'l-yevmi'l-hamis aşrîn min Zilka’de-i Şerîfe li-sene erba’in ve selâsîn mie ve elf 

 

 Sıra No: 463 Sayfa: 150 Numro: 12 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 03.11.1340 / Miladi 28.06.1922 Rumi 15.06.1338 
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Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi sakinlerinden muharefetü’z-zat Sarı Mehmedzâde 

Mehmed bin Fehmiye Hanım ibnete Kâsım Efendi İbni Salih Efendi tarafından zikr-i âti husûs hakkında vekil-i 

meclis-i şer’de mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden pederi Sarı Mehmedzâde mûmâ-ileyh Kâsım Efendi İbni Salih 

Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde ma’kud meclis şer’imizde yine Medine-i mezbûre mahallâtından 

Nurşin Mahallesi ahâlîsinden olup ale’l-usûlü tebligat icra idilmesi üzerine vürûd iden Ali Başzâde Muhittin 

Efendi ibni Arif muvacehesinde mahkeme-yi mübâderet olundukta vekil-i mûmâ-ileyh Kâsım Efendi kelâmı 

mübaşeretle müvekkilim kızım mezbûre Fehime işbu hâzır mûmâ-ileyh Muhittin Efendi'nin mahdûmu Saadettin 

Efendi’ye Hın-i tezvîc Tenkihinden mihr-i mü’eccel namı yla müvekkilim mezbûre Fehime’ye verilüp ibrâz 

eylediğim bir kıt’a izinname muharrer iken iddet-i şairiyede mamenun ve üç adet kariye-i altunlar ile her biri 

maden akçe kıymetlü dört yüz kuruş kıymette bir adet sim kerü iki yüz kuruş kıymette bir adet altun yüzük ve 30 

kuruş kıymetinde mendil yüzlü yüz memlu iki kat yatak ve iki yüz kuruş kıymetinde bir adet Alucra kâri kilim iki 

yüz kuruş kıymetinde bir adet seccadeden her biri mûmâ-ileyh Muhittin Efendi’nin el yevm yedinde olup altun ve 

eşyayı mezkûrları müvekkilem mezbûreye edadan imtina’ eder olmağla sual olup mezkûr altunları atilerini zikr 

olunan eşyalar mevcûd ise aynileri ve müstehlike ise kıymeti meşrûhâlarını müvekkilim kızı mezbûre Fehime’ye 

içün hâlâ bana eda ve teslim mûmâ-mileyh Muhittin Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak bi’l-vekâle 

matlûbumdur deyü da‘va ittikte lede’s-sual mûmâ-ileyh Muhittin Efendi dahi cevabında hıyni akde muvekkile-yi 

mezbûreye mihr-i muaccel namı yla ancak verilen bir adet sim kemrü ve bir adet altun yüzük olup bunlardan 

müvekkile-yi mezbûrenin yedinde dört ve diğer altun ve eşyalar hüccet-i esnasında emâneten getürülmüş isede 

bilahare alup götürmüşlerdir deyü müdafa’an Dermeyan ettikte altun ve eşya mezkûr hıyni akde mevcûd olarak 

müvekkile-yi mezbûre Fehime’ye mihr-i muaccel namı yla verildiğini ve el yevm mûmâ-ileyh Muhittin Efendi 

yedinde olduğu vekili mûmâ-ileyh Kâsım Efendi’ye beyyine talep olundukta li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer’i 

ikame eylediği her biri udûl-ü ahrarı ricâl-i Müslimînden ve salifü'l-beyân Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı 

Mehmedzâde sanduk emini Ömer Efendi ibni Salih Efendi ve kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül 

Mahallesi ahalisiden Kara Kurtzâde Mehmed Efendi ibni Ethem Efendi'den her biri ale’l-infirâd istişhâd 

olundukta zat-i ilmi şer’ile ma’lûmumuz olan müvekkile-yi mezbûre Fehime mûmâ-ileyh Muhittin Efendi’nin 

mahdûmu mezbûr sadettin Efendi Hüseyin tezvîc ve tenkîhinde mihr-i muaccel namı yla müvekkileyi mezbûre 

Fehimeye verülüp ibrâz olunan mezkûr izinname muharrer iken adedi şer’iyyede Osmanlı ve üç adet kramise 

altunlarıyla her biri madan akçe kıymetlüdür temur guruş kıymetinde bir adet simkemru ve iki yüz kuruş 

kıymetinde bir adet altun yüzük ve otuz kuruş kıymetinde mendil yüzlü yüz mamlu iki kat yatak ve iki yüz kuruş 

kıymetinde bir adet Alucra kâri kilim ve iki yüz kuruş kıymetinde bir adet seccade ve her biri mûmâ-ileyh 

Muhittin Efendi el yevm yedindedir bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi iderüz her biri tarafeyn 

muvâcehesinde muttefiku’l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ittiklerinde şâhidan-ı mûmâ-ileyh ima usûlü 

mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları salifü'l-beyân Müftü Mahallesi imamı Abdülhalim Efendi ibni Hacı Ali 

Efendi ve muhtarı Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa bin Ömer ve mezkûr Bülbül Mahallesi imamı 

Çinicizâde Ali Efendi ibni Şerîf Abdullah ve muhtarı baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa ibni Ömer bin Ahmed namı 

müzekkillerden ol ba varaka-yı mestûre ser-an ve bade zikr olunan Müftü Mahallesinde mukîm iki Tuğluzâde 

Ömerzâde Ömer Efendi ibni Ahmed ibni Abdullah ve Peyyazâde Arif Ağa ibni Süleyman’ın hemze ve mezkûr 

Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Kemdaoğlu Kâsım ibni Abdullah Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdulkadir bin 

Abdurrahman namı kimesnelerinden tarefeyn ve şahitlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü ve 

makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbârlar olmağın mûcibince salifü'l-beyân iki adet beşi bir yerde ve Osmanlı 

ve üç adet gramis altunların ganilerini ve iş bu muharreri mezkûrleri mevcûd ise aynilerin ve müstehlik ise 

kıymetlerini olan cem'an bin altı yüz kuruş müvekkile-yi mezbûre Fehime içün vekil-i mûmâ-ileyh Kâsım 

Efendi’ye hâlâ eda ve teslim müdde-i aleyh mûmâ-ileyh Muhittin Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl 

ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâlis min zil kadei Şerîfe li-sene erbain ve sülüse mie ve elf  

 

 Sıra No: 464 Sayfa: 150 Numro: 13 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 09.02.1341 / Miladi 01.10.1922 Rumi 18.09.1338 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve fasl ve sahibi içün 

savb-ı şer’ri enverde bi’l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-yi şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi 

Medine-i mezkûre Kızılca Mahallesinde vaki Kurtzâde müteveffâ Zihni Efendi’nin verâsetini ikâmet eyledikleri 

odaya varup akdi meclîs-i şer'i Ali ettikte mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Habibbaşoğlu Ahmed Ağa ibni 

Mehmed meclis-i ma'kûdu mezkûrde Medine-i mezbûre mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden olup 

Bala tebligat-ı meclis-i ma'kûdu mezkûre vürûd eden zati mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Kurtzâde Osman 

Efendi ibni Zihni Efendi ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Nalbandzâde 

Kazım Efendi ibni Tahîr Efendi târifleri ile ma'rûf olan Kurtzâde kerimesi Emine Hanım ibnete Zihni Efendi 

muvâcehesinde müdde-i merkûm Ahmed Efendi Ağa kelâmı mübaşeretle işbu hâzıre-yi mezbûre Emine 

Hanım’ın zevci olup seferberlik i'lânı üzerine taht-ı silaha alınarak salifü'l-beyân Biroğul Mahallesi'nden 
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Kurtzâde hakkı Efendi ibni Zühdü Efendi ibni Ahmed Efendi olduğu keyfiyetliğinden dolayı tebdil-i hava alarak 

memleketi olan Karahisâr-ı Şarkî’ye gelirken esnayı rahde Aşkale ile Mama Hatun arasında bi-hesâbı Rumî 1338 

senesi Şubatı içerisinde ecel-i mevidi ile vefât edip müteveffâ-i merkûmun hayatında zimmetinde hüccet-i 

karzdan 1000 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru bana eda etmeğin bervech-i muharrer vefât etmekle 

tereke vaziyesine zevcesi hâzıra Emine Hanım bi’l-verâse vasî olmakla sual olunmakla meblağ-ı mezkûr 1000 

kuruş vazife ile olduğu zevce-i müteveffâ-yı mezbûr hakkı Efendi’nin terekesinden olmak üzere hâlâ bana eda ve 

teslime müdde-i aleyha mezbûre Emine Hanım’a tenbîh olunmak matulbumdur dedikte lede's-sual mezbûre 

Emine Hanım dahi cevabında fi’l-hakika zevc-i mezbur Hakkı Efendi’nin müdde-i mezbûr Ahmed Ağa’ya 

cihet-i mezkûreden olmak üzere bin kuruş deyni olduğu ve zevc-i mezbûr Hakkı Efendi askere giderken emlakı 

menkûlesinde bila kendisine teslim ettiğini elyevm vazifede olduğunu ikrâr edip ancak zevce-i merkûm Hakkı 

Efendi’nin vefât ettğini inkâr ettikte katib-i mûmâ-ileyh tarafından mezbûr hakkı Efendi’nin bervech-i muharrer 

vefât eylediğini müddei’-yi merkûm Ahmed Ağa'dan beyyine talep olundukta li-eceli’ş-şehâde ma'kûd mezkûre 

ikâme eylediğini her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden kezâlik Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül 

Mahallesi ahâlîsinde Çörekoğlu Salim Ağa ibni Mehmed Ali ve mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden 

Çakmakoğlu Mustafa bin Salih namı kimesnelerden ale’l-infirâdü’ş-şehâde olduklarından fi'l-hakîka mezkûr 

Biroğul Mahallesi ahalisiden olup seferberlik i'lânı üzerine taht-ı silaha alınan Kurtzâde Hakkı Efendi ibni Zihni 

Efendi ibni Ahmed Efendi mütebela olduğuma keyifsizliğinden dolayı tebdil-i hava alarak memleketi bulunan 

Karahisâr-ı Şarkî’ye gelirken esnayı rahde aşkale ile mama Hatun arasında bi-hesâbı Rumî 1332 senesi Şubat'ının 

22. günü ecel-i mev’ud ile vefât eyledi biz cenazesinden hâzır olduğumuz halde mekâbir-i Müslimîn defn olundu 

biz bu husûsusa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü herbiri tarafeyn muvâcehesinde ve katibi 

mûmâ-ileyh huzûrunda edayı şehâdeti şer’iyye ettiklerinde şâhidan-ı mezbûranın usûlu mevzi’asından tatbikan 

mensup olduklarından mezbûr Bülbül Mahallesi imamı Cincioğlu Ali Efendi ibni Şerîf Efendi ibni Abdullah ve 

ihtiyar meclis azasından ve Debbağoğlu Ahmed Ağa ibni Mehmed bin Mahmûd ve Salifü’l-beyân ve Lice 

Mahallesi muhtarı Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Köseoğlu 

Mustafa Ağa ibni Mehmed bin Abdurrahman namı müzekkilerden ol ba varakayı mestûre ser'an ve bade yine 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu Muharrem ibni Mehmed bin 

İbrahim ve Taş Mahallesi ahâlîsinden Güpyelioğlu Mehmed Ağa ibni Şa’ban bin Abdullah namı kimesnelerden 

katibi mûmâ-ileyh huzûrunda tarafeyn ve şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye ve udûl-u 

makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olmağın mûcibince mezbûr Hakkı Efendi’nin bervech-i muharrer 

vefâtına bade’l-hükkâm bade mezkûr bin kuruşu müteveffâ-yı merkûm terekesinden olmak üzere müdde-i 

mezbur Ahmed Ağa’ya hâlâ eda ve teslime müddei-yi aleyha mezbûre Emine Hanım bervech-i bala ikrâr ve 

i’tirâf ve ilzâm olmağla kıbel-i şer’den tennbih olunmağın tescîl bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. 9 Sâferül hayr 1341 

 

 Sıra No: 465 Sayfa: 151 Numro: 14 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 06.12.1340 / Miladi 31.07.1922 Rumi 18.07.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Velioğlu İsmail bin Şerîf ve Dereköy 

Kariyesi ahâlîsinden Şalvarsızoğlu Mustafa bin Ali târifiyle ma'rûf olan İvazoğlu Asım zevcesi Güllü Hatun 

ibnete Abdullah Medine-i mezkûre mahkemesinden meclîs-i şer'de ale'l-usûlu tebligat edilmesi üzerine vürûd 

eden mezkûr Arslanşah Kariyesi sakinlerinden olup zikr olunan Dereköy Kariyesi’nden mevkûden mukîm zâtı 

mu’arefân-ı merkûman târifleriyle ma’ruf kuru Ahmedoğlu kerimesi Hatice binti Mustafa muvâcehesinde 

mahkemeye mübaderet olundukta müdde-i mezbûre Güllü Hatun küllema mübaşereretle iş bu hâzıre-yi mezbûre 

Hatice nefsini elyevm on yaşında bulunan sadriye-i sağir oğlum gâib inde’l-mecâlis İvazoğlu Hüseyin beni 

müteveffâ Asım tezvîc ve tenkîhe tarafından biraderi kuru Ahmedoğlu Mehmed bi’l-isale tevkîl edip yine dahi 

mezbûre Hatice’ye velisi validesi bulunduğum oğlu sagîr-i mezbûr Hüseyin için bervech-i muharrer tezvîc ve 

tenkîhe tarafından İvazoğlu Durmuş bi’l-velâye tevkîl ve tamamı vekil merkûm Mehmed mevkilesi iş bu 

mezbûre Hatice’ye mezkûr arslanşah Kariyesi’nde vaki ikâmet eylediği hanemde 334 senesi Mayıs içerisinde 

350 kuruş mihr-i muaccel tesmiyesi ile mahzarda uhdesinden bi’l-vekâle tezvîc ve tenkîh idip benim vekilim 

merkûm Durmuş dahi mezbûre Haticeoğlu sagîr-i mezbûr Hüseyin içün ol mecliste bi’l-vekâle tezvîc ve tenkîh 

ve kabûl etmekle mezbûre Hatice tarih-i mezkûrdan berioğlu sagîr-i merkûm zevce-i menkûhe gayri medhûl beha 

olduğundan mezbûr Hatice ve oğlum sagîr-i merkûm arslanşah Kariyesi’nde kain ikâmet eylediği hanesine 

giderek itaât ve hukûk-u zevciyete riayet eylemek üzere mezbûre Hatice’ye tenbîh olunması bi’l-velâye 

matlûbumdur dedikte lede's-sual müdde-i aleyh mezbûre Hatice dahi cevabında nefsimi sagîr-i merkûm 

Hüseyine tezvîc ve tenkîh biraderim merkûm Mehmedi tevkîl etmedim lâkin nikâhımı akdi mezkûr hanede 

bi’z-zat hâzır idim ve akdi mezkûrdan sonra biraderim mezbûr Mehmed bana hitaben seni sagîr-i merkûm 

Hüsnü’ye bi’l-vekâle nikâh eyledim demesi üzerine yine ben dahi sükut ettim nikâhından sonra merkûm Hüseyin 

ile beraber üç sene bir hanede iskan ve ikâmet eyledim ve bir seneden beri merkûm Hüseyin’in hanesinden 

çıkarak biraderim merkûm Mehmed’in hanesine giderek ikâmet etmekteyim. merkûm Hüseyin’in hanesinden 
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çıktığımın isbât-ı mezbûr Hüseyin sağir olduğu gibi izinname dahi olmadığından diğer kimesneye nikâh 

olunmam içindir evvel cihetle merkûm Hüseyin itaât ve hukûk-u zevciyete riayet eylemem deyü müdafa 

dermeyan etmeğin mûcibince mes’ele yi şer'iyye ledel müracaat zevci gâibi alel mecâlisi merkûm Hüseyin’in 

sağiran olması ve izinname akti nikâhı mezkûru sıhhatine mani ve fesadı nikâhı dai olmadığı müsteba’n olmağla 

müdde-i aleyha mezbûre Hatice’nin irad eylediği kelâmı defa Salih ve tezat şayan olmadığı kendisne 

bade’t-tefhîm marü’l-beyân ikrâr ve i’tirâfı kemafi’s-sabık sağire-yi mezbûre Hüseyine itaât ve hukûk-u 

zevciyetine riayet eylemek üzere müdde-i aleyh mezbûre Hatice’ye tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu. 

 

 Sıra No: 466 Sayfa: 151 Numro: 15 Konu: Nikah  

 Hicri 29.12.1340 / Miladi 23.08.1922 Rumi 10.08.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Esrail Kariyesi ahâlîsinden Kılınçoğlu Hüseyin Çavuş ibni İsmail 

Medine-i mezkûre mahkemesinde mevkûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre muzâfe Yumarıcak taş Kariyesi 

sakinlerinden olup ale’l-usûl tebligat edilmesi üzerine vürûd eden zâtı yine Medine-i mezkûreye muzâfe 

Yedibekar Kariyesi ahâlîsinden Bubacıoğlu Süleyman Ağa ibni Durmuş ve Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden 

Velioğlu İsmail bin Şerîf târifleriyle ma’rif olan Bubacı kerimesi Şakire binti İsmail muvâcehesinde yine 

ale'l-usûl tebligat edilmesi üzerine vürûd iden mezkûr Yumurcaktaş Kariyesi ahâlîsinden namı diğer Ruşenoğlu 

Şevki bin Mehmed hâzır olduğu halde mehâkimeye mubaderet olundukta mahalle-yi mezbûr Hasan Çavuş 

gelmeye mübaşeretle iş bu mezbûre Şakire bi-hesâbı Rumî 1330 senesi Nisanı’nın 27. günü 1200 mihr-i müeccel 

tesmiyesi ile nefsine bana tezvîc ve tenkîhi tarafından Bubacıoğlu Süleyman Ağa'ya bi’l-vesâye tevkîl edip ben 

dahi mezbûre Şakire’ye bervech-i muharrer tezvîc ve tenkîhe tarafımndan Ezbider Kariyesi ahâlîsinden 

Mantarcıoğlu Hasan Ağa'ya bi’l-isâle tevkîl etmemle müvekilimiz Süleyman Ağa müvekil-i mezkûr Şakireye 

bi’l-vekâle bervech-i muharrer tezvîc ve tenkîh ider vekilim merkûm Hasan Ağa dahi müvekile-yi mezbûreye 

benim içün bir minvâli meşrûhâ tezvîc ve tenkîh ve kabûl etmeyi ol vechile mezbûre Şakire tarih-i mezkûreden 

beri zevce-i menkûhe-i gayri medhûl beham olmuş iken beni seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak 

askerde bulunduğum esnade mezbûre Şakire-yi meclisi merkûmu Şevki nikâh ve duhûl etmekle mezbûre Şakire 

ile merkûm Şevket’in beyinlerinin târifi ile bana itaât ve hukûk-u zevciyete riayet eylemek üzere mezbûre Şakire 

tenbîh olunması matlûbumdur dedikte lede's-sual mezbûre Şevki cevabından fi'l-hakika mezbûre Şakireye üç 

sene mukadem tezvîc ve tenkîh ve duhûl eylediğini ikrâr edip mezbûre Şakire müdde-i merkûm Hüseyin Çavuş 

bervech-i muharrer nikâhında olduğunu bilemediğini dermeyan ettikte müdde-i aleyh mezbûre Şakire dahi 

cevabında müdde-i mezbûr Hüseyin Çavuş tarih-i mezkûrede bir minvâli muharrer nikâh olduğunu duhûlu 

vukû’bulmaksızın mezbûr Hüseyin Çavuş askere giderek bir kaç sene mürûr ettikten sonra vefât eyledi zannıyla 

hâzır-ı mezbûr Şevkiye nikâh olunduğunu ifade ve beyân etmekle hâzır-ı merkûm Şevki bittekekrar cevabe 

ağazla mezbûre Şakire merkûm Hüseyin Çavuş’un nikâhında olduğunu bilmediğinden dolayı mezbûre Şakireye 

nikâh eylediğini ve şimdi ise mezbûr Şakire merkûm Hüseyin Çavuş bervech-i muharrer nikâhı olduğunu 

bildiğini ifade ettikte müdde-i aleyh mezbûre Şakire müdde-i merkûm Hüseyin Çavuş bir minvâli meşrûhâ 

nikâhında olduğunu mezbûre Şakire ile hâzır-ı merkûm Şevkiye vechi bala ikrâr ve i’tirâf etmeğin mûcibince 

mes’ele yi şer’iyyesine ledel müracaat nikâhı şani mezkûrun sıhhatına mani fesadı nikâh dai olduğunu müsteba’n 

olmağla müdde-i aleyhi mezbûre Şakire ile hâzır-ı merkûm Şevki’nin beyinlerinde tevfikan bade’l-hükkâm 

mezbûre Şakire’nin iddeti münkazîye olduktan sonra müdde-i merkûm Hüseyin Çavuşa itaât ve hukûk-u 

zevciyete riayet eylemek üzere müdde-i aleyhi mezbûre Şakire’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu tescîl ve 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. 

 

 Sıra No: 467 Sayfa: 151 Numro: 16 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 28.04.1341 / Miladi 18.12.1922 Rumi 5.12.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Etirlioğlu Şerîf Efendi ibni Ahmed 

Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde ma’kud meclîs-i şer'i şerimizde Medine-i mezbûre eytâm müdüri Ömer 

Lütfi Efendi muvâcehesinde mübaderet olundukta mezbûr Şerîf Efendi kelâm mübaşeretle Medine-i mezkûre 

mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak çardaklının bir 

hanında bir amele taburunda müstakdem iken bi-hesâbı Rumî 1334 senesi kanunu evvelinin 15. günü vefât eden 

Etirlioğlu Ahmed’in babası müteveffâ babası Osman’ın babası müteveffâ Hasan ile benim babam müteveffâ 

Ahmed’in babası müteveffâ Süleyman li-ebeveyn er karındaşlar olup babalarının isimleri Abdullah ve 

dedelerinin ismi Abdurrahman ve validelerinin ismi Emine binti Abdullah ve mezkut reisler ve Medine-i 

mezkûreye muzâfe işbu kariyeden olup ol vechile müteveffâ-yı merkûm Ahmed’in verâseti hasubet-i nısbiye 

cihetinden benimle li-ebeveyn er karındaşım gâib inde’l-mecâlisi Mehmed mahzarda olup bizden gayri verâset 

ve terekesine müstehikk-i âharı olmayıp mevrûsumuz müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’in mezkûr Müftü 

Mahallesinde vaki ma’lûmu’l-hudûd bir bab mülkhanesinde iş bu müdde-i aleyh Ömer Lütfi Efendi merkûm 
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Ahmed Efendi asker-i gâib olmağla bi’l-emâne vasîyet ider olmakla sual olunup mezkûr haneden kiyafet ve yine 

bana teslimi müdde-i mûmâ-ileyh kıbel-i şer’den tenbîh olunmakta bi’l-verâse matlûbumdur dedikte lede's-sual 

müdde-i mûmâ-ileyh Ömer Lütfi Efendi’ye dahi cevabında fi’l-hakika zikr olunan haneye bervech-i muharrer 

bi’l-emâne vasîyet eylediğini ikrâr edip ancak merkûm Ahmed’in bir minvâli meşrûh vaziyet eylediğini ve 

müdde-i mezbur Şerîf Efendi’nin bervech-i muharrer verâset müddaasını inkâr ettikte müdde-i mezbûr Şerîf 

Efendi'den merkûmdan bervech-i muharrer vefât eylediği mutabık beyyine talep olundukta li-eceli’ş-şehâde 

meclîs-i şer'de ikâmet eylediği ve her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden ve salifü'l-beyân ve Medine-i 

mezkûre Karahisâr-ı Şarkî mahallâtıdan Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Çürükoğlu Salim Ağa ibni Mehmed Ali ve 

Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Habib..oğlu Ahmed Ağa bin Mehmed namı kimesneler ale’l-infirâd istişhâd 

olundukta fi'l-hakika mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak 

irseloğlu Ahmed müteveffâ Osman çardaklının bir hanende amele taburunda müstakdem iken bi-hesâbı Rumî 

1334 kanuni evvelinin 15. günü ecel-i mev’udu ile vefât eylediği biz cenazesinde hâzır olduğumuz olduğu halde 

mekâbir-i Müslimîne defin olundu biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi her biri tarafeyn 

muvâcehesinde müttefikü’l-lafz olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ettilerinde şâhidan-ı mezbûran usûlu 

mevzi’asına tatbikan mensup oldukları mezkûr Kızılca Mahallesi imamı Mehmed Halis Efendi ibni Şerîf bin 

Hacı Mehmed ve ihtiyar meclis azasından Sevseyioğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah bin Mehmed ve zikr olunan 

Bülbül Mahallesi muhtarı baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa ibni Ömer bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından 

Cigaloğlu Şerîf Ağa ibni Hacı Ahmed bin Abdullah namı müzekillerden ol ba varakayı mestûre ser'an ve bade 

mezkûr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Bizoğlu Mehmed Efendi ibni Şükrü bin Hacı Ali salifü'l-beyân Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden kızıloğlu Ahmed Ağa ibni Bekir ibni Abdullah namı kimesnelerden ve tarafeyn ve şahitler 

hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağla merkûm 

Ahmed’in bervech-i muharrer vefâtına bade’l-hükkâm yine müdde-i mezbûr Şerîf Efendi'den bir minvâlı 

meşrûhâ verâseti müddeâsına mutabık beyyine talep olundukta li-iceli’ş-şehâde meclisde ikame eylediği kezâlik 

her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden marü’l-zikr etir Kariyesi ahâlîsinden Etirli oğu İbrahim Efendi ve 

Mehmed Ağa ibni Veli namı kimesneler ale’l-infirâd istişhâd olduklarında fi'l-hakîka Etirlioğlu işbu müdde-i 

mezbûr Şerîf Efendi’nin babası müteveffâ Ahmed’in babası müteveffâ Süleyman Ağa ile mezkûr Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden Etirlioğlu müteveffâ Ahmed’in babası Osman’ın babası müteveffâ Hüseyin li-ebeveyn er 

karındaşları olup babalarının isimleri Abdullah ve dedelerinin isimleri Abdurrahman ve validelerinin ismi Emine 

binti Abdullah ve sakt-ı re’sleri? mezkûr Etir Kariyesi olup ol vechile müteveffâ-yı mezbûr Etirlioğlu Ahmed’in 

verâseti isâbeti nisbiye cihetinden müddei-yi mezbûr Şerîf Efendi ile mezbûr Şerîf Efendi’nin li-ebeveyn er 

karındaşı Mehmede mahzarda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı 

ma’lûmumuz değildir bu husûsu bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyi herbiri tarafeyn muvâcehesinde 

müttefikü’l-lafz olmağın eda ve şehâdeti şer’iyye ittüklerinde şâhidanı merkûman usûl-u mevzi’asına tatbikan 

mensûb oldukları salifü’z-zikr Etirli Kariyesi muhtarı Ocaklıoğlu Abdülkadir İbrahim bin Bekir ve ihtiyar meclis 

azasından Kurnazoğlu Receb Ağa ibni Arif bin İbrahim namı müzekkilerden ol ba varakayı mestûre bade 

Medine-i mezbûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden kaltakçıoğlu tahsin Efendi ve Hüseyin Ağa ibni 

Mehmed bin Hüseyin namı kimesnelerden tarafeyn ve şahitler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûl ve 

makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince müdde-i mezbûr Şerîfi Efendi’nin bervech-i 

meşrûh verâsetine bade’l-hükkâm haneyi madaeye mezkûrdan kifayet birle müdde-i mezbûr Şerîf Efendi’ye 

teslim ve mûmâ-ileyh müdde-i aleyh müdür-i mûmâ-ileyh Ömer Lütfi Efendi kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu 

tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu  

 

 Sıra No: 468 Sayfa: 152 Numro: 17 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 28.04.1341 / Miladi 18.12.1922 Rumi 5.12.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü Mahallesi sakinlerinden mua’refetü’z-zat Sarı Mehmed 

kerimesi Fehime Hanım ibnete Kâsım ibni Salih Efendi’nin vekili müseccel şer’isi mahalle-yi mezkûre 

ahâlîsinden Pederi Sarı Mehmedzâde mûmâ-ileyh Kâsım Efendi’ye medeniyet-i mezbûre mahallâtından Nurşin 

Mahallesi ahâlîsinden Alibaşzâde Muhittin Efendi ibni Arif aleyime olarak iki adet beşi bir yerde Osmanî ve üç 

adet Osmani ve 3 adet gramise altunlarını aynilerime ve her biri maada akçe kıymetinde 400 kuruş kıymette bir 

adet sim kemer ve 200 kuruş kıymetinden bir adet 30 yüz bin 30 kuruş kıymetinde mendil yüz mehlû iki kat yatak 

200 kuruş kıymetinde bir adet Alucra kâri kilim ve iki yüz kuruş kıymetinde bir adet seccade mevcûd isede 

aynilerini müstehlike ise kıymetleri olan cemaan 1600 kuruş müvekkilei mezbûre Fehime için vekili mûmâ-ileyh 

Kâsım Efendi’ye hâlâ eda ve teslim müdde-i aleyh mûmâ-ileyh Muhittin Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh 

olunduğuna dair Medine-i mezkûre mahkemeyi şer’iyyesinde i'ta senesi Zilka’de-i Şerîfe bihesâbıl arabi 

Zilka’de-i Şerîfin üçüncü günü mevrûh şeri suret Musa’ddıkası mahkumu Aleyh mûmâ-ileyh Muhittin Efendi 

mûmâ-ileyh tebliğ kılınmış ve mahkumu aleyh mûmâ-ileyh Muhittin Efendi i‘lâmı mezkûru ademi hakkında 

ademi fenaidle müddeti tarafından temyîz ve da‘va ile eylemesi üzerine sureti mezkûre li-eceli’t-tedkîk 
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mahkemeyi temyîzi şer'iyye dairesinde irsâl ve taktim kılınmış ve mahkemeyi müşâr-ı ileyhden hâdisede beş bin 

gramiseler tâyin ile tâyin olmadıklarından mes’eleler ile eşya-yı sairelerle müdaana dahi gâiben teslim eyleyecek 

hükmü ifayı lazımadan iken beşi birlik ve gramiseler ve sair eşyaların mevcûd ise ayni verese eşyanın mevcûd ise 

alenen müstahlik ise kıymetinin tesviyesi ile merdudan hükm olunması mualif-i şer’ âli oldukta nakzi ile yeniden 

tenkil tarafeyn edilerek bir nechi şer’i ifafası muktezası zımnında evrak ve iradenin ma teferrüat dokuz 

Rebiü’l-evvel 1340/ 21 teşrîni evvel 338 tarihinde iade kılınnmış olmağla usûlu mehâkimatı şer'iyye 

kararnamesinin matufu aleyhi olan usûlü muhakemât hukûku kanunun 245 maddesinde bir i‘lâmı hükmü kanunu 

mugayyir bulunması cihetiyle nakzi olursa tashîh olunmak üzere ol i‘lâmı ve vermiş olan mahkemeye iade olunur 

ve ol mahkeme usûlu maddesinin tekrar mürafasına görüşmeyerek yalnız nafaka olunan hükmü tarafeyn 

muvâcehesinde nakih eder deyü muharrerül olunmasına mebni mahkum beha mezbûr madde Fehimenin vekili 

mûmâ-ileyh in vekili Kâsım Efendi mûmâ-ileyh in mahkum Ali’ye mûmâ-ileyh Muhittin Efendi mahkeme-i 

şer'iyye salib ve teşkil ve tarafeyn edilerek ilmuhaber mezkûr ile ialmı mezkûrun zuhûrunda muharrer 

mahkemeyi müşâr-ı ileyh i‘lâmı feraid olunarak tarafının bir diyecekleri olmadığını söylediklerinden sonra 

tashîhen mûcibince zikr olunan iki adet beşi bir yerde ve üç adet Osmanlı gramise altunlarının misilleri ve eşyayı 

muharrere mezkûrenin aynilerini müvekilleyi mezkûre Fehime içün vekili mûmâ-ileyh Kâsım Efendi’ye eda ve 

teslimi mûmâ-ileyh muhitttin Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh oldunduğu ve bi't-tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm 

olundu.  

 

 Sıra No: 469 Sayfa: 152 Numro: 18 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 10.03.1341 / Miladi 31.10.1922 Rumi 18.10.1338 

Medine-i Karahisâri Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden Dedeoğlu Mehmed zevcesi Fatıma 

tarafından mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Dedeoğlu zevc-i merkûm Mehmed aleyhine ikame eylediği talak ve 

nafaka da‘vası hakkında müddei’-yi mezbûre Fatıma’ya ale’l-usûl tebligat icra kılınmış isede tâyin olunan 

Medine-i mezkûre mahkemeyi şer iyesine gelmediği gibi müddei’-yi aleyhi merkûm Mehmed Giresun jandarma 

taburunda müstakdem olup merkûm Mehmed e tebliğ olunmak üzere Giresun kadılığına irsal kılınan da‘vaine ve 

varakasından nesnimei Musa’ddıkası kılındığı ve müddei’-yi aleyhi mezbûr Mehmed dahi yevmi muayyen 

mezkûrde vürûd etmediğinden müddei’-yi mezbûre Fatıma’nın müracatında mehâkimenin ruyet edilmesi 

müteallik kılındıktan sonra müddei-yi mezbûre Fatıma binti Ömer mahkeme-yi mezkûre ye gelerek 

mehâkimesinde ruyet eylemesini eda etmekle ol vech ile tarafına tekrar asubete ve tasdirine ve mehâkimesi 

yevmi ahire müteallik kılınmağla müddei’-yi mezbûre Fatıma yevmi muallak mezkûrde vurut etmiş isede yine 

müddeiyi aleyh mezbûr Mehmed e teblig olunmak üzere Giresun kadılığına irsâl kılılan diğer daviyete ve 

varakasına nesnime-i Musa’ddıkası gelmediği gibi mezbûr Mehmed dahil vürûd etmediğindne müddei’-yi aleyh 

merkûm Mehmed tekrar davetiye varakasının tasdirine ve mehâkimesi kezâlik yevmi ahire müteallik olunmakla 

ale’l-usûl tebligat ahire idilmesi üzerine ve vürûd eden zâtı Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdulkadir ve Kemdâoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer târifleri ile 

muarefe olan müddei’-yi mezbûre Fatıma Medine-i mezbûre mahkemesinde ma’kud meclîs-i şer'rimizde 

müddeiyi aleyh merkûm Mehmed Ağa ale’l-usûl tebligat icra edilmiş isede vürûd etmediğinden mahekimiye 

mubaderet olundukta müddei-yi mezbûre Fatıma gelme mübareşetle zevc-i dahlim olan merkûm Mehmed in 

Giresuna götüreceğini bana teklif etmiş ise de ben merkûm Mehmed ile Giresun’a gitmeyeceğimi merkûme ifade 

etmiş idim bina’enaleyh zevcim mezbûr Mehmed beni burada infâk ve iaşe edememesi ile zevcim merkûma itaât 

etmem mihr-i müeccel ve mihri muaccellerimi zevcim mezbur Mehmed’e hibe edeceğimden ol vech ile beni 

tatlîk eylemesini talep ve da‘va ederim dedikte müddei-yi mezbûr Fatıma’nın bervech-i bala edası 

mesmu’uveltifane şayan olmağın mücibince müddei’-yi mezbûre Fatıma zevc-i merkûm Mehmed de karşı tasdii 

eylediği talak ve da‘vasıyla ma’ruzdan men olundugu tescîl ve ilâm olundu. 10 Rebiül evvel 1341 

 

 Sıra No: 470 Sayfa: 153 Numro: 1 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 23.05.1341 / Miladi 11.01.1923 Rumi 29.12.1339 

338 senesine ait fi'l-asıl Erdanuh Kariyesi ahâlîsinden olup Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Müftü 

Mahallesinde sağire-yi mukîm Molla Bulutoğlu Abbas Ağa ibni Abdullah Medine-i mezkûre mahkemesinde 

ma’kud meclîs-i şer’imizde fi'l-asıl mezkûr Ardanuc mahalleyi Kazası karasından Gülce Kariyesi sakinlerinden 

olup ale’l-usûl tebligat edilmesi üzerine vürûd eden mezkûre Müftü Mahallesinde misârifeten mukîm zat-ı 

fi'l-asıl olduktan Ustu Kazası ahâlîsinden olup mahalle-yi mezkûrede misafireten mukîm Habiboğlu Hamdi 

Efendi ibni Habib fi'l-asıl mezkûr erdanuh Kazası ahâlîsinden olup Medine-i mezbûre mahallâtından tas 

Mahallesinde misafireten mukîm Yusufoğlu Hüseyin Ağa ibni Yusuf târifleri ile ma’rûf olan küçük Mehmedoğlu 

kerimesi bile binti Ali muvâcehesinde mahkemye mübaderet olundukta merkûm Abbas Ali Ağa kelâm-ı 

mübareşet ile iş bu hâzırei mezbûresiyle bundan akdem nikâhı sahihi şer ile zevce-i menkûhe-i medhûlu biham 

olup şimdiye kadar valide ve hemşerileri ile beraber bir hanede ikâmet ve iskan etmekte iken ailenin kesreti ve 
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sakin oldugumuz hanelerin bizi ve gerek valide ve hemşirelerini istiap edemeyek derecede bulunmağla tedarik 

etmiş oldugum meskeni şerim olan salifü'l-beyân tas Mahallesi'nden vaki haneme giderek bana itaât ve hukûk-u 

zevciyete ait olmak üzere mezbûre sebile ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur. dedikte lede’s-sual 

mezbûre sebile dahi cevabında fi'l-hakîka merkûm Abbas Ağa'nın nikâhı zevci şerhi ile zevce-i menkûhe-i 

medhûle behası oldugu tab’en ikrâr ve i’tirâf edip ancak zevc-i mezbûre Abbas Ağayı istemediğini merkûmun 

meskeni şer’iyyesi olan mezkûr haneye gidülse merkûm Abbas Ağa'ya itaât ve hukûk-u zevciyete riayet 

etmeyecegini ve zevce-i mezbûr Abbas Ağa'ya sövmediğini ve merkûm tarafından vuku’bulan da‘vayı 

vuku'sunun der-ini talep ve beyân ettikte husûsu mûmâ-ileyh mezbûre vesile müddei-yi aleyha sebilenin merkûm 

Abbas aganın tedarik etmiş oldugu salifü’z-zikr Taş Mahallesinde vaki meclis-i şer’iyyesine giderek merkûm 

Abbas agaya itaât ve hukûk-u zevciyete riayet eylemek üzere mezbûre sebileye tenbîh olundugu tescîl ve 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi’s-sâlis ve’l-aşrin min cemâzi-yel-evvelin li-sene ahdi ve erbain ve suluseyn 

mie ve elf 

 

 Sıra No: 471 Sayfa: 153 Numro: 2 Konu: Vakıf 

 Hicri 05.03.1342 / Miladi 16.10.1923 Rumi 3.10.1339 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye muzâfe Zir Kariyesi’nden kain camî-i Şerîfi imam ve hatibi olup zikri ati tarlaya el 

yevm vaziyeti usûlu mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları kariye-i mezkûre muhtarı Bahaeddinoğlu Akif Ağa 

ibni Mehmed bin Mustafa ve ihtiyar meclis azasından Pehlivanoğlu Ali ibni Mehmed bin Abdullah ve 

karaAhmedoğlu Aziz Ağa ibni Abdullah namı kimesnelerden ol ba varakayı mestûre yine kariye-i mezkûre 

ahâlîsinden Pehlivanoğlu Abdülaziz Ağa ibni Abdullah ve Kürt İbrahimoğlu Hasanoğlu ibni İbrahim bin 

Mehmed namı kimesnelerden alenen lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbârlarının 

mezkûr zibri Kariyesi ahâlîsinden Kilcioğlu Hamdi Ağa ibni Hüseyin ve Kilcioğlu Mustafa Ağa ibni Hasan namı 

kimesnelerin şehâdetleri ile sâbit ve tahkîk olan Sakaoğlu Mahmûd Efendi ibni Mustafa Medine-i mezkûre 

mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'de Medine-i mezkûre evkaf müdüri Hacı Mehmed Efendi hâzır olduğu halde 

mahkemeye mübaderet olundukta mezbûr Mahmûd Efendi kelâma mübaşeretle meclis-i şer’de ibrâz eylediği 

332 senesi Recebi Şerîfinin 3. günü tarihli mevrûh bir kıt’a sureti Şerîfi alişan ile imam hatibi bulunduğum 

mezkûr cami Şerîfi evkafında bulunan kariye-i mezkûre toprağında vaki şarken nehri cari garben çordak merası 

ile Kuduzoğlu Süleyman Ağa tarla ve şimâlen Kurtzâde Hayri Efendi tarlası ve cenûben zirli merasıyla mahdut 

araziyi mevkûfe bir kıt’a sened ve camî-i Şerîfi mezkûrun imamet ve hitabiyetine meşruta vakıf olunarak vakf 

olduğı mezkûr deyni ve mezkûr olunan tarladan hasıl olan gale-i senûyyesi camî-i Şerîfi mezkûrden imam hatip 

olanlar verilmekte olduğundan ale'l-usûl tebligat icra edilmesi üzerine bir defa mahkeme-yi mezkûre ye gelerek 

vekil tâyin etmek üzere mahkemenin yevmi ahre tealikiyle mahkeme-yi mezkûreden giderek yevmi muallak 

mezkûrde vürûd etmeyen ve tarafından vekil göndermeyen salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî 

mahallâtından Kırkgöz Mahallesi ahâlîsinden Hacı Osmanzâde Galip Efendi ibni Hacı Osman tarlayı 

mezkûrenin hak ve müdahelei vakfının munifini talep ve da‘va iderim dedikte müdde-i mezbûr mahmut Efendini 

bervech-i muharrer da‘vasına mezkûr tarla tarih-i mezkûrden beri kaza olarak galiyei senuiyesi meblağı Şerîf 

mezkûrun imam hatiplere verilmek üzere yani muvaffık beyyine talep olundukta liicelişehâdet meclîs-i şer'de 

ikame eyledikte her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimîndend ve salifü’z-zikr zir Kariyesi ahâlîsinden kilcioğlu 

Hamdi Ağa ibni Hüseyin ve kara Ahmedoğlu Aziz Ağa ibni Hüseyin ve Bahaeddinoğlu Salih Ağa ibni Mehmed 

namı kimesnelerden her biri ale’l-infirâd ve istişhâd oldukta mezkûr ziri Kariyesi toprağında vaki şarken 

mihricârı garben Çardak merası ile Kuduzoğlu Süleyman Ağa tarlası şimâlen Kurtzâde Halil Efendi tarlası 

cenûben zebir merası ile mahdut bir kıt’a tarlasının sekiz senden beri kariye-i mezkûrede kain camii Şerîfinin 

imamet ve hitabetine meşruta olarak vakf olduğunu ve seneyi mezkûreden beri zikr olunan tarlası hasıl olan 

galeyi senuiyesi cami Şerîf mezkûrda imam ve hatip olanlara verilmekte olduğu mevsûkul kelâm sikayeden 

işittik biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri müddei-yi mezbûr Mehmed ve 

Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendiler muvâcehesinde müttefikü’l-lafz olmağın eda ve şehâdeti şer'iyye 

ettiklerinden şâhidan-ı mezbûrun usûlu mevzi’asına tatbikan mensub oldukları mezkûr Zîr Kariyesi muhtarı 

Pehlivanoğlu Akif Ağa ibni Mehmed bin Mustafa ve ihtiyar meclis azasından kilcioğlu Şerîf Ağa ibni Hüseyin 

bin Abdurrahman namı müzekkillerden ol ba varakayı mestûre ser'an ve bade mevsukü’l-beyân Zir 

Kariyesi’nden mukîm Kurtzâde Hasan Efendi ibni Ahmed Efendi ibni Hasan ve zikri İbrahimoğlu Hasan bin 

İbrahimoğlu Mehmed namı kimesnelerden ve müdde-i mezbûr Mahmûd ve müdür-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed 

Efendiler ile şâhidan-ı mezbûrun hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlu ve makbulü’ş-şehâde oldukları 

iş’âr ve ihbâr olmağın mûcibince mezkûr tarlaya merkûm galip Efendi müdahele etmemek ve bervech-i muharrer 

vakf olunmak ve müdde-i mezbûr Mahmûd Efendi'den kemakan yedinde ibka iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs 

i‘lâm olundu 16 teşrîni evvel 1339 

 

 Sıra No: 472 Sayfa: 153 Numro: 19 Konu: Mehir - Mihir  
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 Hicri 18.01.1341 / Miladi 10.09.1922 Rumi 28.08.1338 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden zâtı mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

imamoğlu Mahmûd Ağa ibni Musa ve Şah Nazıroğlu Hafız Abdurrahman Efendi ibni Mehmed namı kimesneler 

târifleriyle ma'rûf olan İmam Efendi kerimesi Huma Hatun ibnete Mahmûd Medine-i mezkûre Mahallesinde 

meclîs-i şer'imizde yine mahalle-yi mezbûre ahâlîsinden olup ale’l-usûl tebligat edilmesi üzerine vürûd iden 

Tütüncüoğlu Şükrü Efendi ibni Mehmed muvâcehesinde mahkemeye mubaderet olundukta mezbûr Fatıma 

Hatun hâlâ mübaşeretle iş bu mezbûr Şükrü Ağa'ya 750 kuruşu mihr-i müeccel tesmiyesi ile bundan beş sene 

mukaddem mahzar-ı şuhûdta nefsi tezvîc ve tenkîh edip merkûm Şükrü Ağa dahi ol vechile tezvîc ve tenkîh ve 

kabûl ve duhûl ettikten sonra seyanemizde bir müddet Hasan mübaşeret cari olmuş ise de bilâhere husûle gelen 

imtina’ihbârlığından dolayı 338 senesi Şubatı 3. günü yine tatlîk etmekle merkûm zimmetinde mutakarrar ve 

ma'kûdu aleyh mihr-i müeccel olan mezkûr 750 kuruşu edadan imtina’ider olmakğa sual olunup meblağ-ı mezkûr 

751 kuruş hâlâ bana eda ve teslimi bana merkûm Şükrü Ağa'ya kıbel-i şer’den sorulmak tenbîh olunmak 

matlûbumdur dedikte lede's-sual müdde-i aleyh mezbûr Şükrü Ağa dahi cevabından müddei’-yi mezbûre Fatıma 

Hatun’un bir minvâl muharrer müddeasına tarih-i mezkûrde tatlîk eylediğini ikrâr edip ancak ibrâz eylediği 338 

senesi Şubatı 3. günü tarihiyle müverrih bir kıt’a bir esdi mûcibince müdde-i mezbûrun da‘va eylediği 751 kuruş 

mihr-i müecceline tamamen eda ve teslim etmemle ol vechile mezbûre benim zimmetimde mihr-i müeccel namı 

yla alacak hakkı kalmamıştır deyü müdafaen dermeyan ettikte müdde-i mezbûre Fatıma Hatun müddeyi merkûm 

Şükrünün ibrâz eylediği mezkûr senedi inkâr ve senetten usûlu ma’lûmat olmadığını ve ancak mezkûr senedi 

babası Mahmûd Ağa'nın mihirle deyni ve kendüsüne katiyyen yevsileden bu mes’eleden katiyyen haberdar 

olmağını iş bu beyân ittikten sonra müddei-yi merkûm Şükrü Ağa dahi tekrar cevabında mezkûr sened-i 

mezbûrenin peder-i merkûm Mahmûd Ağa'dan aldığını mezkûr senedin mezbûre Fatıma’nın ve mihri olmadığını 

pederi Mahmûd Ağa tarafından mühürlendiğini ve mazmun senedi mezkûrun şuhûdu şahsiye ile isbât edeceğini 

iddia ettikte müdde-i mezbûre Fatıma Hatun tekrar cevaben ağazla da‘va eylediği mezkûr 751 kuruşu mihr-i 

müeccelim üzerine merkûm Şükrü Ağa ile 400 kuruş bittevasit ma’lûmin sulh olduğumda merkûm Şükrü Ağa 

dahi sulhü mezkûru bade’l-kabûl bedeli sulhu mezkûr 400 kuruş mezkûr Şükrü Ağa'dan tamamen aldım 

merkûme zimmetinde bir güna alacak hakkım kalmamıştır dedikte mütekkarre-i mezbûre Fatıma Hatun sadr olan 

kelimâtı meşrûhâsını merkûm Şükrü Efendi tastik etmeğin kıbel-i şer’den tenfîz olunmağın mucibince tescîl ve 

ilâm olundu.  

 

 Sıra No: 473 Sayfa: 154 Numro: 3 Konu: Vakıf 

 Hicri 22.01.1342 / Miladi 04.09.1923 Rumi 22.08.1339 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Evkaf Müdüri Hacı Mehmed Efendi ibni Sadık Efendi, Medine-i mezkûre 

mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde ale’l-usûl tebligat olunması üzerine vürûd eden ve zikr-i ati 

Taşhaneme elyevm bi’l-vesile vasîyet usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları Medine-i mezkûre 

mahallâtından Kızılca Mahallesi imamı Mehmed Hulûsî Efendi ibni Şerîf bin Hacı Mehmed ve muhtarı Hacıoğlu 

Şevket Ağa ibni Süleyman bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Mehmed bin 

Abdullah ve yine Medine-i mezbûre mahallâtından Bülbül Mahallesi imamı Ahmed Efendi ibni Süleyman bin 

Mehmed ve muhtar Mehmed Ağa ibni Ömer bin Ahmed namı müzekkillerden ol ba varaka-yı mestûre. ser'an ve 

bade Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden tenkilzâde Talha Efendi ibni Ömer Fevzi 

Efendi ibni Hüseyin ve sarı Mehmedzâde hulusü Efendi ibni Rıza Efendi ibni Salih Efendi namı kimesnelerden 

bi’l muvâcehe alenen lede’t-tezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları eşar ve ihbâr olunan mezkûr Kızılca 

Mahallesi ahâlîsinden Müezzinoğlu Cafer Efendi ibni Ömer Efendi ve malül beyân Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 

Hacı Ya’kûbzâde Adil Efendi ibni Arif Efendi şehâdetleriyle sâbit ve tahkîk olan Medine-i mezkûre hazineyi 

celileyi vekili İsmet Efendi ibni Mehmed Efendi muvâcehesinde mahkemeye mübaderet olundukta Müdüri 

mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendi kelâmı mübaşeretiyle Medine-i mezkûre sevkinde vaki etrafı selasesi 

tarîk-iam ve tarafı rabii Ermeni kilisesi ile mahdut ve fevkan ve tahtani 27 dükkan ve 9 olmaya muhtevi olan ve 

işbu meclîs-i şer'de ibrâz eylediğim ..Muharremü’l-haramının 11. günü tarihli bir kıt’a vakfiyeleri .. vech ile şeri 

Şerîf vakfı sürur dahlinde bulunan hilafı şeri .. olunan Ermenilerin târiflerinde iken cihetle hazine-i tarafından 

müdahele edilen eski Taşhane demekle ma'rûf tabhanenin icrası verilmesi dolayısıyla icaretinin feshiyle ve vakıf 

namı na kayıtlarının tashîh-i ve mezkûr taşhanenin Ermenilerin kilise’ye vakf eyleyüp kilise mütevellisi dahi 

mezkûr vakfiyede mütevelli tayin olunduğu cihetle mezkûr Taşhanenin ebniyesi dahi eşhası vaki olmağla 

zimmetine teba’n vaki namı na kaydı tashîh-i şeri tashîh-i vakıf vekâleti celilesinin 11 teşrîni sani 778 tarihli ve 

75 9365 ve 31 Kanun-u sâni 339 tarih ve 5/10702 numaralı ibrâz eylediğim 2 kıt’a tahrîrat sureti musaddıkları 

mûcibince emr ve iş’âr verilmiş olduğu gibi mezkûr taş hanenin gerek mahluliyetine ve gerek 3 seneden ziyade 

icraası verilen bu gibi evkafın vaki canibine .. ahkamı evkafta münderic mesaili ahkamından bulunmuş olmağla 

vakfı namı na kaydının tashîh-i ile mezkûr taşhane Medine-i celile vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi vuku’bulan 

müdahalesinin men’i ve vakf olmak üzere mahallinde bana teslimini ve vekil-i mûmâ-ileyh İsmet Efendi'den 
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kaydı şerde tenbîh olunması matlûbumdur dedikte lede’s-sual vekili mûmâ-ileyh İsmet Efendi dahi cevabında 

mezkûr taşhane bi’l-vekâle elyevm vaziyet eylediğini ikrâr idüp lâkin mezkûr taşhane eşhası menkûleden metrûk 

olup usûlü metrûke kanuna tabii mezkûr taşhane mahlul olmayup kanunu mezkûre tevfikan eniyesi külli name-i 

vakf olup 332 tarihinde hazineyi celile namı na kayd eylediği maliye kuyudatına entan anlaşılmış ve mezkûr 

taşhanenin zemini taş mescidi Şerîfi vakfına ait bir kaydı mevcûd olmadığı mezkûr Taşhanenin zemini vakf 

olmasıyla üzerindeki ebniyesi kilise vakfı olup mülk olduğunu zemini dahi ebniyesine taben mülk olacağı zemini 

hakkında dahi ebniye ahkamı cari olacağı cihedle ebniyesi zimmeti dahi hazineye ait olmak lazım geldiğinden ol 

vechile mezkûr Taşhane bi-hakk vaziyet müdahale iderim dedikte Müdüri mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi 

dahi tekrar cevabında salüfü’l-beyân taşhanenin zemini taş mescidi Şerîfi vaki olduğu müberrez vakfiye ile sâbit 

olduğu gibi ebniyesi ise gelip vakf olmayup eşhası vakf olup kilise ve fukarasına ait olmak üzere mutevelli 

keşişoğlu kısbas namı na mukayyet olduğundan ebniyesinden zimnemtine teba’n emri mezkûr mûcibince vakfa 

irca ve mezkûr taşhanenin zemini icaretini vakf olup ebniyesi dahi eşhası vakfı bulunduğu emvâli metrûkeyi 

kanuniyenin 6. maddesinde vakfın hazineyi evkaf namı na kaydı kilise vakıflarının hazineyi malliye namı na 

kayd olunması maddesi tatbik bulunduğu ve mezkûr taşhane ise icaretiyle evkafdan olup hazineyi evkaf namı na 

kaydı târif olunması icap ettüğünü ve bununla beraber mezkûr taşhane zemini taş mescit vakfından olup ebniyeyi 

.. eşhası vakfı bulunduğu şuhûdu şahsiye ile isbatı safr ve mühim dedikte bu babta tarafeynin bir diyecekleri olup 

olmadığı soruldukta bir diyecekleri olduğunu bade’l-beyân mes’ele yi şer'iyye ve lede’l-müracâat mezkûr 

Taşhanenin zemini taş mescit vakfı bulunduğuna müddei-yi Müdüri mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye hibe 

talep olundukta lieceli şehâde meclîs-i şer'de ikame eylediği herbiri udûl-u ahrâr-ı ricali Müslimînden ve marül 

beyân Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Müezzinzâde Kâsım Efendi ibni Ömer Efendi ve zikr olunan Bülbül 

Mahallesi ahâlîsinden çinicizâde imam Ali Efendi ibni Şerîf ve mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Hacı Ali 

Efendizâde imam abdül Halim Efendi i,bni Ahmed Efendi'den herbiri ale’l-infirâd iştihat olunduklarında 

fi'l-hakika mediniyeyi Karahisâr-ı Şarkî vaki etrafı selasesi tarîk-i â’m ve tarafı râbi’Ermeni kilisesi ile mahdûd 

ve fevkani ve tahtani 20 dükkanı ve 9 muhtevi olup eski taşhane demekle ma'rûf taşhanenin zemini taş mescit 

vakfı olduğunu ve üzerindeki ebniyeyi eşhası vakfı bulunduğu şifa ve mevsûkul kelâm zevatından işittik biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet ederüz deyü herbiri tarafeyn müvacehesinde müttefikü’l-lafz olmağın edayı 

şehâdeti şer’iyye ittiklerinde şâhidûn-u mûmâ-ileyhden mûma-ileyh Abdülhalim Efendi mensûb olduğu mezkûr 

Müftü Mahallesi muhtarı Ömer Sufioğlu Tevfik Efendi ibni Mustafa ve ihtiyar meclis azasından Ceceoğlu Hacı 

Ahmed Ağa ibni Mahmûd bin Abdullah ve mûma-ileyh Ali Efendi dahi mensûb olduğu salüfü’l-beyân Bülbül 

Mahallesi imamı Tatarhaneoğlu Ahmed Efendi ibni Süleyman bin Abdullah ve muhtar baba Ahmedoğlu Hacı 

Mehmed Ağa ibni Ömer bin Mehmed ve mûmâ-ileyh Kâsım Efendi dahi yine mensûb olduğu mezkûr Kızılca 

Mahallesi muhtarı hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Köseoğlu 

Mustafa Ağa ibni Mehmed namı müzekkillerden ol ba varakayi mestûre ser'an ve bade zikr olunan Müftü 

Mahallesi ahâlîsinden tenkilzâde ibni Ömer Fevzi Efendi ibni Hüseyin ve mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden 

Müezzinzâde Cafer Efendi. mevsikül beyân Bülbül Mahallesi ahâlîsinden kemda Ali Kâsım Ağa ibni Ömer bin 

Mustafa namı kimesneler tarafeyn ve hâzır oldukları halde ledeltezkiye udûlü makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr 

ve ihbâr olmağın mûcibince salifü’z-zikr taşhanenin zemini taş mescidi Şerîf vakfı ise de eşhası vakf olduğunu 

bade’l-hükkâm mezkûr taşhanenin kifayet ve mahallinde müdde-i Müdüri mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendi 

tescîl müdde-i aleyh hazineyi vekili mûma-ileyh İsmet Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu tescîl ve 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu.  

 

 Sıra No: 474 Sayfa: 155 Numro: 4 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 21.08.1342 / Miladi 28.03.1924 Rumi 15.03.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Yayhanı Kariyesi sakinlerinden zâtı Medine-i mezkûre mahallâtından 

Müftü Mahallesi ahâlîsinden Harinpazâde Kâsım ve Mehmed Efendiler ibni Abdullah Efendi târifleri ile ma’rufe 

olan Könbeoğlu kerimesi Güllü Gülsüm binti müteveffâ Hacı Mehmed Medine-i mezbûre mahkemeyi şerhi 

ma'kûdu meclîs-i şer'imizde yine Kariye-yi mezkûre ahâlîsinden olup ale’l-usûl tebligat icra idüp üzerine vürûd 

eden Gazihanoğlu Ahmed bin Gazi’nin muvacehesinde mehâkime-yi mübaderet olundukta mezbûre Güllü 

Gülsüm .. mübaşeret ile ben sağir oldugum halde bundan 3 mahı mukaddem validem gâibü’l-ayni’l-mecalis 

Gülfidar Hatun beni iş bu merkûm Ahmed bi’l-velâye tezvîc ve tenkîh edip merkûm Ahmed dahi tezvîc ve tenkîh 

etmişti lâkin ben ay ve gününü bilemediğim bir gün validem mezbûrenin hanesindeydim hayz ile bi’l büluğa olup 

bali olduğum anda validem mezbûre Gülfidar Hatun ile bagdel hükkâm bali olduguumdan 1 gün sonra hayız 

bulüğla zevcim merkûm Ahmed ten firkat ihtiyar ve işhad etmemle ol vech ile nikâhımla feshiyle merkûmdan 

târifime kıbel-i şer’den merkûm Ahmed tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte led-e sual mûmâ-ileyh merkûm 

Ahmed dahi cevabında fi'l-hakîka tarih-i mezkûrda mezbûre Güllü Gülsüm validesi mezbûr Gülfidar Hatun bana 

bir velayeti tezvîc ve tenkîh eylediğinde bende dahi tezvîci tenaki kabûl etmiştim lâkin mezbûre Güllü Gülsüm 

nikâhı mezkûrün ahdinde buluğ idi ol vech ile mezbûre Güllü Gülsüm kariye-yi mezkûrede vaki haneme gelerek 
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bana itaât-i vukûf-u zevciyete riayet eylemek üzere mezbûre Güllü Gülsüm tenbîh olunmasını talep ve da‘va 

ederim dedikte mes’ele si şer’iyyesine lede’l-mürecâa müddei-yi mezbûre Güllü Gülsüm baliğ oldugu anda 

validesi mezbûre Gülfidar Hatun ile mukaleme ettikten sonra hıyyaz-i buluğla zevc-i merkûm Ahmed’den firkat 

ihtiyar ve iştişhad eylediğini da‘va şer’an iltizâme şayan olmagın mûcibince da‘vayı mezkûresiyle müddei-yi 

merkûm Ahmed bu vechi marusdan bade’l men’ merkûm Ahmed’in kariye-yi mezkûreden vaki hanesine giderek 

merkûm Ahmed te itaâti ve hukûk-u zevciyete riayet eylemek üzere mezbûre Güllü Gülsüm kıbel-i şer’den tenbîh 

olunduğu tescîl ve bi’l ihtimas ilâm olundu. fi'l-yevmi’l-hadi ve’l-aşrin min Şa’banül muazzam li-sene ahdi 

erbain selâsîn mie ve elf 8 Şubat 339 

 

 Sıra No: 475 Sayfa: 155 Numro: 5 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 26.10.1341 / Miladi 11.06.1923 Rumi 29.05.1339 

Medine-i karahihsarı Şarkî mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden zati mahalle-i mezkûre ahâlîsinden 

Hacı Ganizâde Hamdi Efendi ibni Hacı gani Efendi Medine-i mezkûreye muzâf güle Kariyesi ahâlîsinden olup 

mahalle-i mezkûrede mukîm sakaoğlu Ethem edendi ibni Mustafa namı kimesne târifleriyle ma'rûf olan 

çetecioğlu kerimesi Lütfiye binti Şerîf Medine-i mezbûr mahkemesinde ma’kud meclîs-i şer'imizde yine 

mahalle-i mezkûre ahâlîsinden olup ale’l-usûl tebligatı icra idilmesi üzerine vürûd iden Molla Hüseyinoğlu 

Abdullah Ağa ibni Osman muvâcehesinde mahkeme-i mübaderet olundukta mezbûr Lütfiye Hanım’a 

mübaşeretle iş bu Abdullah Ağa'nın bin kuruş mihr-i müeccel tesmiyesiyle dört seneden beri zevci dahlim olup 

lâkin merkûm Abdullah Ağa sene-yi mezkûrde beni hanesinden ihraç ederek askere sevk olunmuştu ben şimdiye 

kadar akrabalarımın hanesinde ikâmet etmekte iken merkûm Abdullah Ağa askerden gelerek beni hanesine 

getürüp infâk ve iaşe eylemekten imtina’ ider olmağla sual olunup beni hanesine götürerek infâk ve iaşe eylemek 

üzere merkûm Abdullah Ağa yine kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte suali müdde-i aleyh 

mezbûr Abdullah dahi cevabında müdde-i mezbûre Lütfiye’ye beş yüz kuruş mihr-i müeccel tesmiyesiyle zevce-i 

metrûke-yi medhûl bihas olduğunu ve askere sevk olunacağı esnada tatlîk eylediğini mezbûrenin mihr-i müeccel 

bin kuruş olmayup beş yüz bir kuruş olduğunu mezkûr beş yüz kuruşun tatlîk eylediği vakit mezbûreye tamamen 

eda eylediğini ve ol vakitten beri mezbûre Lütfiye’yi kendüsünden tatlîk bulunduğu ve ol vechile Lütfiye’nin 

mihr-i müeccelinden zimmetinde asla hakkı kalmadığını dermeyan ettikte müdde-i mezbûr Lütfiye’ye tekrar 

cevaben ağazla merkûm Abdullah Ağa beni tatlîk eylediğini bervech-i bala ikrâr etmekte olduğumuz merkûmun 

zimmetinde mütekarar ve ma’kudu aleyh mihr-i müeccel olan mezkûr bin kuruş hâlâ bana teslimi müdde-i aleyh 

merkûm Abdullah Ağa'ya tenbîh olunmasını taleb ve da‘va iderüm deyü müdde-i mezbûr Abdullah Ağa'dan 

mihr-i müeccel namı yla beş yüz kuruş bir aldığını inkâr ittikte müdde-i aleyh merkûm Abdullah Ağa mezbûr 

Lütfiyenin mihr-i müeccel olup bervech-i muharrer tatlîk eylediği esnada mezbûreye eda eylediğini mutabık 

beyyine talep olundukta bu babta asla şâhidi olmadığını vekelati tahlîf dahi bulunmadığı bade’l-beyân müdde-i 

mezbûre Lütfiye’nin mihr-i müeccel bin kuruşu olduğunu mutabık müdde-i mezbûreden bervech-i muharrer 

da‘vasında üç nefer şahit yazdırmış isede yazdırdığı şahitlerden ikisi mezbûre Lütfiye’nin da‘va ve mezkûresini 

muvaffık şehâdet itmedikleri gibi diger bir nefer şâhidin dahi .. kalup bundan başka şâhidinin olmadığı mezkûr iş 

bu bin kuruş .. fazla da‘vasıyla müdde-i aleyh merkûm Abdullah Ağa'ya bila yine bu vechi şeri muarıza mebni 

olduğundan mezbûr Abdullah Ağa bervech-i bala ikrâr ve i’tirâf eylediği mihr-i müecceli mezkûru beş yüz bir 

kuruş müddeei mûmâ-ileyhe Lütfiye’ye hâlâ eda ve teslimi müddei-yi aleyhi merkûm Abdullah Ağa'ya kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve bi’l-iltimâs i‘lâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâdîs ve’l-aşrin min Şevvâlil mübârek 

li-sene ahdi erbain sülüse ve selase mie ve elf on iki Hâzıran üç yüz otuz dokuz  

 

 Sıra No: 476 Sayfa: 155 Numro: 6 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 15.04.1342 / Miladi 25.11.1923 Rumi 12.11.1339 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu Süleyman Ağa ibni Şerîf 

Medine-i mezkûre mahkemesinde makûd Meclis-i Şer’imizde Medine-i mezkûre mahallâtından Kavaklar 

Mahallesi sakinlerinden olup bila tebligat ve vürûd iden zâtı mezkûre Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu 

Rasim Efendi ibni Şerîf ve yine Medine-i mezkûre mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu Veysel 

bin Abdulkadir namı kimesneler târifleriyle ma'rûf olan Çilingiroğlu İbrahim zevcesi Şadiye binti Hacı Mehmed 

muvahecesinden mahkeme-i mübadered olundukda müdde-i mezbûr Süleyman Ağa kelâm-ı mübaşeretle ve’l-asl 

salifü’l-beyân Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha alınarak bi-hesabı Rûmî 

332 senesi Ağustos içerisine ve Erzincan Hastanesinde vefât eden Çilingiroğlu İbrahim bin Abdullah bin 

Abdurrahman’ın hayatında ve zimmetinde cihet-i karzdan 1000 kuruş alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûr 

müteveffâ-yı merkûm İbrahim bana kıbeli’l-edayın bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-i merkûmun 

terekei ihyasına zevcesi iş bu hazirei mezbûre Şadiye bi’l-verâse vaziyyet ider olmağla sual olunup meblağ-ı 

mezkûr 1000 kuruş ve vaziyyet olduğu zevce-i müteveffâ-yı mezbûr İbrahim terekesinden olmak üzere hâlâ bana 

eda ve teslime mezbûre Şadiye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikde lede’l-sual mezbûre 
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Şadiye’ye dahi cevabında fi'l-hakika mezbûr İbrahim’in cihet-i mezkûrede müdde-i mezbûre Süleyman Ağa'ya ol 

mikdar kuruş deynim olduğunu ve zevc-i merkûm İbrahim’in eşya-i menkûle ve gayri menkûlesine bila mana 

vaziyet eylediğini ikrâr edüp lâkin zevc-i merkûm İbrahim bervech-i muharrer vefât eylediğini inkâr ettiğini ledet 

talep müdde-i mezbûr Süleyman Ağa'dan merkûm İbrahim bervech-i muharrer vefât eylediğini mutabık beyyine 

talep olundukda li-iceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden mezkûr 

Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Suşehrilioğlu Mehmed Ağa ibni İbrahim ve marü’l-beyân Medine-i Karahisâri 

Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Müftioğlu Hüseyin Ağa ibni Derviş namı kimesneler 

ale’l-infirâd istişad olundukda fi'l-asıl mezkûr Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı 

silaha alınarak Çilingiroğlu İbrahim bin Abdullah bin Abdurrahman bi-hesâbi’l Rûmî 1332 senesi Ağustos 

içerisinde Erzincan Hastahanesi’nde ecel-i mev’ud ile vefât eylediği biz cenazesinde hâzır olduğumuz halde 

mekâbir-i Müslimîne defn olundu. biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri tarafeyn 

muvacehesinde müttefikü’l-lafz olmağın eda-yı şehâdet-i şer'iyye ettiklerinden şâhidan-ı mezbûran merkûm 

Hüseyin Ağa usûlü mevziasına tatbikan mensûb olduğu Kızılca Mahallesi imamı Halis Efendi ibni Şerîf bin Hacı 

Mehmed ve muhtarı Şevket Ağa ibni Süleyman bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından Köseoğlu Mustafa Ağa 

ibni Mehmed bin Abdullah ve mezbûr Mehmed Ağa dahi mensûb olduğu mezkûr Nurşin Mahallesi imamı 

mevlüd Efendi ibni İbrahim bin Mehmed muhtar Durmuş Efendi ibni Halil bin Abdullah ve ihtiyar meclis 

azasından Hamdi Ağa ibni Mustafa bin Abdurrahman namı müzekkillerden ol ba varaka-i mestûre ser'an ve bade 

mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Şahinoğlu Tevfik Efendi ibni Hacı Hamdi bin Abdullah ve zikr olunan 

Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu Rasim Ağa bin Şerîf bin Osman namı kimesnelerin tarafeyn ve 

şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlu makbulü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın 

mûcibince merkûm İbrahim’in bervech-i muharrer vefât eylediğini bade’l-hükkâm meblağı müddeâyı 

mezkûrenin mezkûre bin kuruş müteveffâ-yı merkûmun tereke ve eşyasından olmak üzere müdde-i merkûm 

Süleyman Ağa'ya eda ve teslim müdde-i aleyhi mezbûre Şadiye’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve 

bi’l-iltimâs i‘lâm olundu fi'l-yevmi'l-hamis ve aşer min şehri Rebiü’l-âhire li-sene sani erbain ve sülüse mie ve elf 

24 Teşrîn-i sâni 339 
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 Sıra No: 477 Sayfa: 155 Numro: 7 Konu: Vakıf 

 Hicri 03.11.1341 / Miladi 17.06.1923 Rumi 4.06.1339 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden olup el yevm Medine-i mezkûre 

mahallâtından Nurşin Mahallesi’nde mukîm mua’refetü’z-zat Harinpazâde müteveffâ Sarac Mehmed Ali Ağa 

zevcesi Hamide Hanım ibnete Hacı Osman Ağa i’tirâfıyla 338 senesi Mart’ının 23. günü tarihiyle mevrûhe 

Karahisâr-ı Şarkî katibi adlinden ma'kûd bir kıt’a vekâletname vekili Karahisâri Şarkîde me’zûn da‘va 

vekillerinden Hemşinzâde Hafız Tevfik Efendi ibni Hafız Mustafa Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde 

ma'kûd meclis-i şer'imizde Medine-i mezbûre Evkaf Müdüri Hacı Mehmed Efendi ibni .. mahzarında mahkeme-i 

mübadered olundukda vekili mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi bi’l-vekâle küllema mübaşeretle Hacı sarızâde 

Osman Efendi kerimesi müvekilim mezbûre Hamide Hanım’ın ceddi Hacı Sarızâde Osman Ağa kerimesi 

müvekkilim Hamide Hanım ve ceddi müteveffâ Hacı Feyzullah Efendi tarafından evladiyeti meşrutiyet vechiyle 

vakfa sahih-i şer’ ile vakfedilmiş olan mezkûr Nurşin Mahallesi’nde kain inde’l-ahali ve’l-ceyran 

ma’lûmu’l-hudûd (Hacı Sarı) bahçesi demekle ma'rûf bahçe ve ifalinde ma-müştemilât hanenin galey-i 

senuyesinden mihrisine zikr olunan Nurşin Mahallesinde kain camî-i Şerîfinde 3 kıyyelik yağ mumundan mamul 

berat tabir olunan vasıta-ı tenviriye ikad ettikten sonra mütebâki gale dahi vakfı mezkûrun mütevelliyesi meşruta 

umûru tevlit ve vakfı mezbûr kendi evladı ziküruna ve evladı zikürunun evladı zükuruna inkırazından sonra 

evladı anasını ale’t-tertibü’l-ers tevcîhini şart ve tevsîk eylemiş olduğu cihetle bir bermucibi şartı vakfı ma’lûmla 

cari olagelmekte iken tevlidi mezkûre evkaf-ı mezkûrun evladı zükurundan müvekilem mezbûre Hamide Hanım 

er karındaşı Hacı Hasan Ağa'nın uhdesinde iken merkûm 1323 senesinde vefât idüp evladı zikürda münkazî 

olmasıyla tevlidi mezkûre şart ve evkaf vechile müteveffâ-yı mütevelliyi mezbûr Hacı Hasan Ağa'nın sülbiye-i 

kızı Dursune ve kız karındaşı müvekkilem mezbûre Hamide ve diğer kız karındaşı Aişe Hanımlara 

ale’t-tertibü’l-ers tevcîhine dair Medine-i mezkûre mahkemesi şer’iyyesinden sadr olan i‘lâmı şer’i mûcibince 

mezbûrat Dursune ve Hamide ve Aişe Hanımlara 334 senesine kadar müştereken vakfı mezkûre bi’t-tevkîl 

tasarruf etmekte iken mezbûrtan Dursune ve Aişe Hatunlar’ın vefâtlarına mebni hisseleri inhilal etmiş ve 

vuku’bulan harîki kebirde mezkûr vakfiye ve i‘lâmı şeri ve vesaik-i saire muhterik olduğundan münhal hisseler 

müstehâk şer’iyyesine tevci’ edilinceye kadar nizamı vechile evkaf dairesince vakf-ı mezkûre vaziyetle 

emâneten taht-ı idareye alınmış ve şimdiye kadar emâneten idare edilmekte bulunmuş ise de münhal olan mezkûr 

hisseler bermuceb-i şart ve vakfı müvekkilem mezbûr Hamide Hanım ile müteveffâ-yı mezbûre Aişe Hanımların 

sadriye kızları Behiyye ve Samiye’ye ait bulunduğundan vakf-ı mezkûrun evkaf dairesince temadiyi iderek 

müvekkilem mezbûre Hamide Hanımı madur etmekte ve vakfı mezkûr müştemilâtı harab olmakda 

bulunduğundan bernehc? şer-i sâbit olacak şart ve teammül vechile münhal olan hisse-i mezkûrelerden 

müvekkilem mezbûre Hamide Hanım intikali lazım gelen hissenin hisse-i kadimesine sahihen uhdesine tevcîhini 

ve vakfı mezkûre evkaf dairesi içün müdahale etmek üzere Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmasına bi’l-vekâle da‘va iderim dedikde lede’s-sual Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed 

Efendi dahi cevabında müddeya mezkûr bahçe ve mahane vakfa olup şart ve evkaf evladı ziküruna ve evladı 

zikürunun inkirazından sonra evladı anasına bade’l-intikal inhilali suretle evkaf dairesi mezkûr hane ile bahçeye 

vaziyet ederek emâneten idare etmekte bulunduğunu ve mezkûr vakfın galei senuiyyesine 3 kıyye mum karamani 

ve 3 kıyye mum Fatih ve 3 kıyye mum nurşun camiyi Şerîflerinden ve 3 adet berat ikat olunmak ve vakıfla gale 

dahi mütevelli olanlara ait olunduğu ve tevliti mezkûre hakkında haricen ma’lûmatım evladı zikurun inkirazından 

sonra evladana ve evladı zikiruna meşruta bulunduğunu ve bu babda vuku’bulan harîki kebirde kuyudat kâmilen 

muhterik olmağla kaydımı ve vakfiyenin sicill-i tescîli bulunduğu cihetle mezkûr vakfın tevlidine vekili 

mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi’nin müvekkilesi mezbûre Hamide Hanım istihkâkı olduğunu bilemediğini 

medyûn vakıf mezkûr hakkındaki vakfiye mevcûd ise vekil mûmâ-ileyhin ibrâz etmiş ve gayri mevcûd ise 

mazmununu isbat eylemesi lazım geldiğini ve 324 senesinden 334 senesine kadar mezkûr vakfa bir i‘lâmı 

şer'iyye bu müvekkile-i mezbûre Hamide Hanım ile mezbûrtan Aişe ve Dursune Hanımlar tarafından bi’t-tevliye 

takrîr edilmekte bulunduğu ifade ve dermeyan eyledi vekil-i mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi cevabında vakfı 

mezkûrun ber mucib-i şart ve tahammülü vechile yalnız Nurşun camî-yi şerîfinde 3 kıyyelik yağ mumundan 

mamul bir adet berat ikad olunması ve evkaf dairesince de dört senedir ancak bu miktar yağ verildiği resmen 

mesnettir mudiri mûma-ileyh tarafından Fatih cami ve Kara müfti camiiyi Şerîfleri içinde 3 kıyye yağ mumu 

verildiği eda olunduğu bu cihetin esas-ı müddeâya olan tevlide taaluku olamayacağı ve eğer Fatih ve Kara müfti 

camîilerinde meşruta yağ mumu verildiği tahkîk ettiği zaman vakf-ı mezkûrun mütevellisi bi’t-tabi i’tâsına 

mecbur olacağı ve tevlid-i mezkûrenin evladı ve vakfın evladı zükurunun inkirâzından sonra evladı ânasının 

evlad-ı zükûruna meşruta olduğuna dair münahdik? mamul beha vakfiyede katiyyen bir kayd ve serahat olmadığı 

ve nizamı vechile evladı zükûrun inkirazından sonra ale’t-tertibü’l-ers evladı anasa intikal edeceği mezkûr 

vakfiyede münkazî olduğu şühudu şahsiye ile isbât edeceği gibi evkaf dairesinde vaziyet eylediği tarihi kadar 

vuku’bulan teamul evladın evkafın son zikür evladı bulunan mezbur Hacı Hasan Ağa'nın vefâtıyla kerimesi 

mezbûre Dursune ve kız karındaşı müvekkileyi mezbûrem Hamide ve diğer kız karındaşı mezbûre Aişe Hanımlar 
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ol babda sadr olan ilmi şer mûcibince vakfi mezkûre vaziyet ve tasarruf etmeleri müdür-i mûmâ-ileyhin bu ciheti 

huzûru şer’de makar bulunmasıyla müeyyeddir bina’enaleyh mezbûre Aişe Hanım’ın vefâtıyla hisse-i kebireleri 

mezbûrtan Samiye ile ve kız karındaşı müvekkilem mezbûre Hamide Hanımlara intikal eylediği gibi bilahare 

mezbûre Dursune Hanım dahi vefâtıyla hisse-i .. müvekkilim mezbûre Hamide Hanım bermucibi şart evkafı 

ale’t-tertibü’l-ers intikal edeceğinden mezkûr hisselerinden müstakdemi mezbûrenin evvelki hissesine tamamen 

uhdesine tevcîhine ve bu babda Müdir-i mûmâ-ileyh vaki olan ..iddiasını bi’l-vekâle talep ederim dedikde 

mes’ele-yi şer’iyyesine lede’l-müracâa mezkûr vakfın hakkındaki vakfa mamul beha ziyaa uğradığından 

müddei’-yi mûma-ileyh Hacı Mehmed Efendiyle vekili mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi mübasereti şeri evkaf 

hakkında ihtilafı hasıl olmağla ziyaa uğrayan ve kaziye-i mezkûrenin mazmununa mutabık vekili mûmâ-ileyh 

beyine talep olundukda li-eceli’ş-şehâde meclîs-i şer'i ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden 

ve salifü'l-beyân Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Sabuncuzâde Mustafa 

Efendi ibni Hacı….Efendi ve Kırkgöz Mahallesi ahâlîsinden Debanzâde Hayri Efendi ibni Hacı Şerîf Efendi ve 

Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Hacı Bekirzâde Ahmed Efendi ibni Nuri Efendi’nin ve Tamzara Mahallesi 

ahâlîsinden Hacı Mehmedzâde Rüştü Efendi ibni Mehmed Efendi'den her biri ale’l-infirâd istişhâd olduklarında 

mezbur Nurşin Mahallesinde vaki iki tarafından tarîk-i ve bir tarafından Dedeoğlu müteveffâ Mustafa veresesi 

bahçesi veresesi bir tarafında Hancıoğlu müteveffâ Süleyman veresesi bahçeleri ile mahdûd (Hacı sarı) bahçesi 

demekle ma'rûf ma-hane bir kıt’a vakıf bahçenin gale-yi senuyesinden beher sene mahalle-yi mezkûrede kain 

cami-yi Şerîfine 3 kıyyelik yağ mumunda mamul bir adet berat ikad olunduğuna ve şart ve olarak evladı zikura ve 

evladı zikürun evladı zikuru ve evladı zikurun inkirazından sonra evladı anasa ale’t-tertibü’l-ers evlada anasına 

meşruta olunduğunu ve vakfiye-i mezkûreye tahminen onbeş sene mukaddem görüp feraip? eylediğimizde ve 

mai vech-i meşru üzere bulunduğu şâhidiz şehâdet ederiz deyu her biri tarafeyn muvâcehesinde müttefikü'l-lafz 

olmağın edayı şehâdeti şer'iyye ittikden sonra mahkeme-i mezkûreye bir kıt’a istîdâ’a takdimiyle dahil 

muhakeme-i talebinde bulunan salifü'l-beyân Müftü Mahallesinde mukîm zâtı mahalle-i mezkûre ahâlîsinden 

Hacı Ali Efendizâde Abdülhalim Efendi ibni Ahmed ve Şeyhzâde ve Hadi Efendi ibni Hacı Ömer Efendi 

târifleriyle ma'rûf olan Hacı Sarızâde kerimesi Sâlise Hatun ibnete Hacı Arif Ağa tarafeyn huzûru oldukları halde 

kelâmı mübaşeretle Harinpazâde Mehmed Ali Ağa zevcesi mezbûre Hamide Hatun vekili mûmâ-ileyh Hafız 

tevfik Efendi ile Evkaf Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi meyanlarında ceryan eden Hacı sarızâde Hacı 

Feyzullah Ağa ve kadı hakkında güya mezkûr vakfı evladı anasa mahzar olduğu eda itmekdedir halbu ise vakf-ı 

mezkûr evladı anası evladı zükûruna meşrutadır eğer evladı anasa meşruta ise bende bu vakfa evaldı anasından 

olmamla dahil mahkeme edilmemi talep ederim dedikde müdde-i vekili mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi dahi 

kelâmı ağızla mezbûre Sâlise Hatun’un müvekkilim mezbûreye hasım olamayacağı ve ancak evkaf dairesinde 

hakkım olmayacağı cihetle mezkûr istîdâ’ane reddini talep eyledi Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi dahi 

müddeâya ma-hane bahçeyi mezkûr evkaf dairesi tarafından emâneten idare olunmakda olup tevlidleri isbât 

olundukda teslim icab ider ve eden ve edilecek mezbûre Sâlise Hatun’da vereseden bulunduğu cihetle usûlü 

muhakeme edilmesi lazım geldiğini beyân eyledi mes’ail-i şer’iyyesini lede’l-mürâcaat müddei-yi ma-hane 

bahçe mezkûr hakkındaki eda evladı zikûrun inkirazından sonra evladı ânasını ale’t-tertibü’l-ers tevlidin intikal 

etmesi hakkında olup müstediye-i mezbûre Sâlise Hatun tarafından dahi evladı anasların bulunduğu eda 

edilmekle dahil mehâkime olunması lazım geldiğini tefhîm olundukdan sonra müstedi-yi mezbûre Sâlise Hatun 

kelâmı mübaşeretle müddeâyı mezkûr hane ile bahçe vakıfı mezbûre Hacı Feyzullah Ağa'nın hayatında tahtı 

tasarrufunda olup bade vefâtı oğulları hisse-i Arif Ağa ile Osman Efendi’ye bade’l-intikâl mezbûr Osman Efendi 

dahi vuku’bulan târifleriye karındaşı pederi mezbur Hacı Arif Ağa’ya intikal ettiği ve merkûm Hacı arifin 

Ağa’nın vefâtından sonra merkûm Osman Efendi’ninoğlu mezbûr Hacı Hasan Ağa vakfı mezkûrde bir bermucibi 

şart vakfı tevlid suretiyle tasarruff eylediğini ve mezbûr Hacı Hasan Ağa'nın vefâtıyla evladı zikuru münkariz 

olması cihetiyle vakfı mezkûrun tevlidi ale’t-tertibü’l-ers evladı anası intikal edeceğinden ben dahi evladı zikur 

olan zikuru evladı anasından bulunduğumdan ve esasen şart ve vakıfta evladı zikurun inkirazından sonra tevlidin 

evladı anası ale’t-tertibü’l-ers intikal idecek şürûd bulunduğu cihetle vakfı mezkûrdan hisseme isâbet eden 

tevlidin benim uhdeme tavsiye olunmasına talep ve da‘va ederim dedikde vekili mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi 

tekrar cevabında vakfı mezkûrun evladı zükurdan son mütevellisi olan mezbûre Hacı Hasan Ağa'nın vefâtıyla 

bermucibi şart vakfı mezkûrun tevlidi kızı mezbûre Dursune ve kız karındaşı müvekkilim mezbûre Hamide ve 

diğer kız karındaşı mezbûre Aişe Hanımlara intikal ve tevcîhi içün hükmü la-hak olarak zikr olunan muhterik 

i‘lâmı şeri mûcibince bi-hesâbi tevliye bir çok senelerden beri mezbûr vakfı mezkûre müşterekan ve münhasıran 

tasarruf etmekte olduklarından gerek mezbûre Sâlise Hatun ve gerekse diğer tarafından bir güna da‘va ve 

mütalebe vuku bulmayıp ancak mezbûre Aişe Hatun ve müteakiben mezbûre Dursune Hanım’ın vefâtlarıyla 

hisseleri inhilal etmekle evkaf dairesi tarafından emâneten temamen idareye alınmış olunduğu cihetle mezbûre 

Sâlise Hatun müvekkili mezbûre Hamide Hanım hissesinde bir güna da‘vaya hak ve selâhiyeti olmayacağı ve 

ancak münhal bulunan hisselerden bermucibi şer’iyye vakfa münkazîye hissei intikal etmesi lazım gelüp 

gelmeyeceğinin tetkik lazım geldiği suretle bermuceb-i şer’i hükm edilmesi ve mezbûre Sâlise Hatun evlad-ı 
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vakfından mezbûr Hacı Arif Ağa'nın olduğu iktizâ hakime alınmasını talep ittiğim usûlü evkafı mezbûre Hacı 

Feyzullah’ın mezbûrek Hacı Arif Ağa ve Osman Efendi namlarında iki nefer oğullarını terk ederek vefât eylediği 

gibi mezbûr Osman Efendi dahi sevki mütevelliyi mezbûr Hacı Hasan Ağa'nın namında bir nefer sülbi oğulları 

terk ederek vefât eylediği mezbur Osman Efendi son mütevelli Hacı Osman Ağa namında bir nefer sülbi oğulları 

mezbûrtanı Hamide ve Aişe Hanımlar namında iki nefer sülbiye kızlarını terkle vefât eylediği ve mezbûre Aişe 

Hanım dahi Behiyye ve Samiye namlarında iki nefer sadriye kızları mezbûr Hacı Arif Ağa iş bu mezbûre Sâlise 

Hatun ile günce Havva ve Penbe Aişe namında beş nefer sülbiye kızlarını ve mezbûre Penbe bir nefer Sadriye 

kızı kızı Havva’ya ile li-ebeveyn karındaşı mezbûrat Sâlise ve gülce ve Havva’ya ve mezbûre Havva dahi kız 

karındaşı mezbûrtanı Sâlise ve Gülce ve mezbûre Aişe Hanım’a dahi iki nefer sadriye kızları mezbûrtan Samiye 

ve Behiyye ile li-ebeveyn kız karındaşı müvekkilim mezbûre Hamide Hanım terk eyleyerek vefât eylediklerini el 

haletü’l-hazihi mezbûrat Sâlise ve Gülce ve Huriye ve diğer …. ve Hamide ve Samiye ve Behiyye ve berhayat 

olarak evladı anasdan olarak bunlardan başka evladı anasdan başka kimesne olmadığı beyân etdikde müstediyi 

mezbûre Sâlise Hatun dahi vekil-i mûmâ-ileyh Hafız Tevfik Efendi’ye bervech-i muharrer ifadatını bade’t-tasdîk 

vekili mûmâ-ileyh yine kelâm-ı ağızla ifadei sabıkasını tekrarla son müvekkilim mütevelliye-i mezbûre Hacı 

Hasan Ağa'nın vefâtından vuku’bulan da‘va ve mürefâa neticesinde bermucibi şart vakfı evladı anasların 

müvekkili mezbûre Hamide ve mezbûrtan Dursune ve Aişe Hanımlar tevlidi ale’t-tertibü’l-ers müteveffâ-yı 

mezbûr Hacı Hasan Ağa’dan tevarüs edecek bir evvel sadr olan mezkûr muhterik olan şer’i Musahice birçok 

seneler bala niza ve kaza mezkûr hesâbü’l-tevcî tasarruf etmişlerdir bina’enaleyh mezbûrtan Dursune ve Aişe 

Hanımlar uhdelerinde münhal kalan tevlidi hisseleri yine ber mucibi şart vakfa müvekkilim mezbûre Hamide 

Hanım ile müteveffâ-yi mezbûre Aişe Hanımların kızları mezbûre Samiye ve Behiyyeye intikal eylemesi 

münkazî bulunduğu cihetle sonradan hisseyi tevlid iddiasından bulunan ve vakfı mezkûrede hiç bir cihetle 

tasarrufları sebkat etmeyen ancak evladı vakfı son mütevellisi bulunan müteveffâ-yı mezbûr Hacı Hasan Ağa’ya 

varis olmamak şartıyla kazayı evladı anasından bulunan mezbûre Sâlise Hatun ile kız karındaşı kızlara mezbûrat 

Huriye ve gülsefa ve diğer diğer müteveffâ-yı mezburtan Dursune ve Aişe Hanımlardan hiç bir vechile bir şey 

tevafuk idemeyecekleri gibi uhdesinde henüz sâbit bulunan müvekkillimi mezbûre Hamide Hanımdan bu husûsta 

bir güna hak idda idemeyecekleri cihetle mezbûre Sâlise Hatun bu babdaki iddiasını dile tevlidi mezkûrenin 

ale’t-tertibü’l-ers müteveffâ-yı mezbûre Aişe Hatun kızları mezbûrtan Samiye ve Behiyye ile müvekkilim 

mezbûre Hamide Hanım evvelki hissesini zamimen intikal ve tevci’ husûsunu tahtı kelâma alınması bi’l-vekâle 

talep ve da‘va ederim dedikde mezbûre Sâlise Hatun dahi tekrar cevabında evladı anasdan bulunduğu cihetle 

hissesine isâbet eden hissenin bi’l-ifraz kendüsüne tevcîh olunmasını talep ittiği tarafına bu babdan bir 

diyecekleri olup olmadığı soruldukda bir diyecekleri olmadıklarını beyân ittiklerinden sonra bi’l-eda vakfı 

mezkûre şehâdet idüp de şehâdet-i vakıfları kabûl edilen mûmâ-ileyh Mustafa Efendi mensûb olduğu mezkûr 

Bülbül Mahallesi imamı Ali Efendi ibni Şerîf bin Abdullah ve muhtarı Mehmed Ağa ibni Ömer bin Ahmed ve 

mûmâ-ileyh Ahmed Efendi dahi mensûb olduğu zikr olunan Kızılca Mahallesi imamı Mehmed Halis Efendi ibni 

Şerîf bin Hacı Mehmed ve muhtarı Hacıoğlu Şevket Ağa ibni Süleyman bin Abdullah ve ihtiyar meclis azasından 

Köseoğlu Mustafa Ağa ibni Fevzi Efendi ibni Hacı Hüseyin bin Hacı Abdurrahman ve ihtiyar meclis azasından 

Kadıoğlu Mehmed Efendi ibni Durmuş bin Mehmed ve Kadıoğlu Hasan Ağa ibni Hasan bin Mehmed ve 

mûmâ-ileyh Rüşdü Efendi dahi mensûb olduğu mezkûr Tamzara Mahallesi imamı İsmail Kazım Efendi ibni Hacı 

Mehmed bin Feyzullah ve muhtarı Hasan Ağa ibni Mustafa ibni Alim namı müzekkillerin ol ba varaka-yı 

mestûre ve bade mezkûre Müftü Mahallesi ahâlîsinden Sarı Mehmedzâde Kâsım Efendi ibni Salih Efendi ibni 

Ömer ve salifü'l-beyân Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Baaszâde Cemil Efendi ibni Rıza Efendi ibni Hüseyin 

Efendi namı kimesnelerden tarafeyn ve şâhidler hâzır oldukları halde alenen lede’t-tezkiye udûlü ve 

makbülü’ş-şehâde oldukları iş’âr ve ihbârlar olmağın mûcibince vakfı mezkûre evkaf dairesi içün müdahale 

etmek üzere Müdir-i mûmâ-ileyh Hacı Mehmed Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu gibi vakf-ı mezkûr 

yüz altı siham itibarıyla kırkbeş müddei-yi mezbur Sâlise Hanım ve kırk sehmi kız karındaşı mezbûre Gülceye 

mezbûre Huriyeye ve 9 sehmden ceman 18 sehmi dahi mezburtan diğer kızları Gülsefeya ve 32 sehmi dahi 

müvekilem mezbûre Hamide Hanım’a ve sekiz sehmden 16 sehmi samiye ve Behiye Hanımlar uhdelerine 

müştereken tevcîh ve iktizâ eylediği tescîl ve bililtimâs ilâm olundu fi'l-yevmi'l-sâlis min Zilka’de lisene ahdi ve 

erbai ve süliseyn ve elif 

 

 Sıra No: 478 Sayfa: 157 Numro: 8 Konu: Nafaka 

 Hicri 10.04.1342 / Miladi 20.11.1923 Rumi 7.11.1339 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi sakinlerinden zâtı mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

Nalbantzâde Kazım Efendi ibni Tahîr ve Dizdaroğlu Şerîf Ağa ibni Hacı Mehmed târifleri ile mauruf olan 

Habiboğlu kerimesi Aişe binti Ahmed Medine-i mezkûre mahkemesinde makûd meclîs-i şer’imizde 

ale’l-usûlü’t-tebligat icra edilmesi üzerine vürûd eden fi'l-asıl Erzurum Vilayeti’nin Hasankale kazasından 

Kurbucak Kariyesi ahâlîsinden olup mahalle-yi mezkûrede mukîm Hacıoğlu Kâsım Ağa ibni Mehmed 
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muvâcehesinde mahkemeye mubaderet olundukta mezbûr Aişe kelâm-ı mubareşet ile iş bu merkûm Kâsım 

Ağa'nın 1000 kuruş mihr-i mueccel tesmiyesiyle zevci dahlim olup merkûm Kâsım Ağa ile halen Mahalle-i 

mezkûreden vaki kendi hanemde ikâmet ve iskan etmekte iken merkûm Kâsım Ağa bundan bir mahı mukaddem 

haneyi mezkûreden giderek beni infâk ve iaşe etmediği gibi ikâmet eylediği kendi hanesinden dahi 

götürmediğinden ol vech ile merkûm Kâsım Ağa üzerine karar-ı mauruf nafaka takdir olunması matlûbumdur 

dedikte ledes'-sual müddei-yi aleyh mezbûr Kâsım Ağa dahi cevabında fi'l-hakîka müddei-yi mezbûre Aişe'ye 

mihri muaccel mezkûr ile zevce-i menkûhe-i medhûl beham olduğu ikrâr edip lâkin mezbûre Aişe’nin zevci 

olanda iken nefer çocuğu olmamla bana eza ve cefa etmeleri ile ol vech ile mezbûrenin hanesinden giderek 

biraderinin hanesinde ikâmet etmekteyim bade mezbûre Aişe ile Hasan mubaşeret edemeyeceğimden mezbûre 

Aişe’ye iş bu meclîs-i şer'de tatlîk eyledim dedikte müddei-yi mezbûre Aişe’ye tekrar cevaben ağazla merkûm 

Kâsım Ağa beni bervech-i muharrer tatlîk eylediğinden merkûm zimmetinde mutekarrar makûdu aleyh mihri 

müheccel olan mezkûr 1000 kuruş ile iddetim münkazî oluncaya kadar takdir olunacak nafakanın merkûmun bi’l 

tahsîl bana eda ve teslimi merkûm Abdullah Ağa'ya tenbîh olunmasını taleb ve da‘va ederim dedikten sonra 

müddei-yi mezbûre Aişe’nin ideti münkazîye oluncaya kadar nafaka olunmak üzere 300 kuruş tarafına her biri 

razı oldukları huzûru şer’de ifade ve beyân etmeyi mûcibince müddei-yi mezbûre Aişe’nin mihr-i müecceli olup 

müddei-yi aleyh-i merkûm Kâsım Ağa'nın bervech-i bala ikrâr ve i’tirâf eylediği mihr-i müecceli mezkûr 1000 

kuruş ile nafaka bedeli olup minvâli meşrûh razı oldukları mezkûr 300 kuruş müddei-yi mezbûre Aişe’ye hâlâ 

eda ve teslim müddei-yi aleyh merkûm Kâsım Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunduğu tescîl ve bi’l-iltimâs 

olundu. fi'l-yevmi’l-aşer min şehri rebiü’l-ahire li-sene esni erba’ ve selâsîn mie ve elf 19 Teşrîn-i sâni 39 

 

 Sıra No: 479 Sayfa: 157 Numro: 9 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 25.04.1342 / Miladi 05.12.1923 Rumi 22.11.1339 

Karahisâr-ı Şarkî İstintak dairesi mezkûresi üzerine mahkeme-i şer’iyye celb edilen Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî'ye muzâfe Manastır Kariyesi sakinlerinden zâtı Medine-i mezkûre mahallâtında Avutmuş Mahallesi 

ahâlîsinden Yeğinoğlu Abdulaziz Ağa ibni Mehmed mezbûr Mehmed ve Nurşin Mahallesi ahâlîsinden 

kemdaoğlu Kâsım Ağa ibni Ömer târifleri ile ma’ruf olan Veli Osmanoğlu kerimesi Güller binti Aziz kariye-yi 

mezkûrden zevci Karnıyarıkoğlu Talip bin Osman namı kimesne harman mevsiminde Medine-i mezkûreye 

muzâfe bin Balcana Kariyesi mukîm murahhas Şakirin hanesinde talâk-ı selâse ile tatlik eylediğini merkûm Şakir 

ile mezkûr Balcana Kariyesi’nde mukîm Deli Osmanoğlu Şerîf ve şehrisini bilemediği Biram namı kimesneleri 

şahit olmak üzere daireyi mezkûrede ifade ....ve eda ise üzerine tekrar mezbûre Güllerden kifayet sual olundukta 

merkûm Şerîf mezkûr Balcana Kariyesi’nde bana hitaben zevcin talep seni tatlik eylediğini işittim dese üzerine 

bende daireyi istintak gelirken bervech-i muharrer idaada bulunmuş idim bu husûsta zevcim merkûm Talib'in 

beni tatlîk edüpde de şahit olmak üzere daireyi mezkûrede isimlerini yazdırdığım merkûman Şakir ve Şerîf ve 

Bayram’a el yevm kariyelerinden olmayıp Arduveş ve çarşuna ve cahaniye? cihetle yine gitmişlerdir. şu halde 

merkûmun celpleri kabûl olamıyacağı gibi kariyesinden bulundukları esnada merkûmuna hitaben beni zevci 

talep bi talak-ı selase ile tatlîk eylediğini işittim ol vech ile bizi şahit olmak üzere yazdırdım dediği merkûman 

cevaben senin zevcin merkûm tatlîk edip etmediğini bilemediklerini söylemişlerdir bina’enaleyh bundan başka 

asla şâhidim yoktur icabı şer’i talep ederim dedikte merkûm Talip dahi cevabında zevc-i mezbûre Gülleri bir 

bervech-i muharrer tatlîk ettiğini beyân eylemekle mezbûre Güller bin minvâli meşrûhâ müddeasını isbâttan 

izhar acizle zevc-i merkûm Talib’in tahlîf olunmasını talep ettikte merkûm Talip bu babda bi'l-muvâcehe tahlîf 

olunmağın mûcibince mezbûre Güller zevc-i merkûm talibe karşı tasdi eylediği gelerek talak da‘vasıyla merkûm 

Talib’e bile beyyine bu vech-i şer’de muarız men olunduğu tescîl ve ilan olundu. fi'l-yevmi’l-hamis ve’l-aşrın 

min şehri Rebiü’l-âhire li-sene esnî ve erbain selâsîn ve mie ve elf 

 

 Sıra No: 480 Sayfa: 158 Numro: 1 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.06.1342 / Miladi 25.01.1924 Rumi 12.01.1340 

340 senesine aittir Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Ömer Sufioğlu Tevfik 

Efendi ibni İbrahim Medine-i mezkûre mahkemesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde Medine-i mezbûre 

mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden ale'l-usûlü't-tebligat icraat üzereine vürûd iden Ömer Sufioğlu 

Mehmed Efendi ibni Arif muvâcehesinde mahkemeyi mübaderet olundukta mezbûr Tevfik Efendi kelâmı 

mübaşeretle mezkûr Bülbül Mahallesi'nden Arsufe oğlu pederim mezbûr İbrahim Ağa ibni Süleyman 1285 

tevellüdlü olup 330 senesi içerisinde Karahisâr-ı Şarkî ahzi askeri şubesinde vasıt seyyar Erzurum cephesindeki 9 

kolorduya sevkedilip mezkûr ordu bir müddet düşmanla harb ettikten sonra vuku'bulan mütareke 1285 

tevellüdlülerin terhis edildiği gibi ordu-yu mezkûrdan esarete gidenler dahi terhis idilüp aradan hayli müddet 

mürûr ettiği halde pederim merkûm İbrahim Ağa'nın şimdiye kadar gelmemesi vefâtına ve pederim İbrahim 

Ağa'dan intikal eden mezkûr Kızılca Mahallesinde vaki ma’lûmü’l-hudûd hanedeki hisse-i şaiyamı haneyi 

mezkûre vasîyet bulunan birer zararım işbu müdde-i aleyh Mehmed Efendi bana teslimden imtina’ eder olmakla 
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sual olunup mezkûr hanede bulunan hisse-i şaiyamı bana teslimi mezbûr Mehmed Efendi'den bana kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmak matlumumdur dedikte lede's-sual müdde-i aleyh mezbûr Mehmed Efendi dahi cevabında 

fi'l-hakîka müdde-i mezbûr Tevfik Efendi pederi Asım merkûm İbrahim Ağa tarih-i mezkûrde askere sevk 

edilerek hayat ve memâtı mechûl olduğundan vech ceddi Arzufe oğlu müteveffâ Süleyman Ağa'dan arşen ve 

kendi pederi müteveffâ Arif Ağa ile müdde-i merkûm pederi mezbûr İbrahim Ağa'dan intikal eden mezkûr 

hanede ikâmet etmekte olduğunu ve mezkûr haneye vaziyet bulunduğu ikrâr idüp ancak müdde-i mezbur Tevkik 

Efendi’nin bervech-i muharrer ifa eylediği sahiye teslim etmeyeceğini ve merkûm İbrahim Ağa'nın vefâtına dair 

ma’lûmatı olmadığını beyân ve ifade etmekte merkûm İbrahim Ağa hangi tarihte ve hangi cephede asker olarak 

sevk eylediği ve esarette bulunan emsâlinin hangi tarihte terhis edildiği Karahisâr-ı Şarkî askeri şube riyasetinden 

ba müzekkere isti'lam olunması üzerine riyaset-i mezkûreden derkenâr vürûd eden mezkûr müzekkerede müdde-i 

mezbûr Tevfik Efendi’nin ve müdde-i merkûm İbrahim Ağa 285 tevellüdlü olup 331 senesi kanunu evvelinin 11. 

günü Kafkas cephesi askeriye sevk olunduğu ve emsâlindeki askerlerin 331 senesi terhis edildiğinden ibaret 

olunduğu anlaşılmış olduğundan bu babda tarafeyni olundukda soruldukta müddei-yi mezbûr Tevkik Efendi 

tekrar cevabında ağızla vefât ettiği sâbit olan pederi merkûm İbrahim Ağa'nın terekesinden olan mezkûr hanedeki 

hisse-i şer'iyesini bilâhere ve kendisine teslim olunmuş ve müdde-i aleyh Mehmed Efendi dahi mezkûr haneye 

haricen heyet-i ihtiyâriye huzûrunda bi'l-efraz müdde-i mezbûr Tevfik Efendi hissesine isâbet edip mahalli 

kendisine teslim ettiğini müdde-i mezbûr Tevfik Efendi’ye bade'l-tefhîm haricen teslim edilmeğin beyân ve ifade 

etmeleri mûcibince merkûm İbrahim Ağa'nın ve zatına müddei-yi mezbûr Tevfik Efendi’nin mezkûr hanede 

bulunan hisse-i ersiye da‘vası ve zaif-i şer'iyye haricinde olmağla mahkeme iadesine iktizâsına muarızdan men 

olduğu tescîl ve ilâm olundu. 24 Kanun-u sâni 340  

 

 Sıra No: 481 Sayfa: 158 Numro: 10 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 20.04.1342 / Miladi 30.11.1923 Rumi 17.11.1339 

Medine-i Karahisâr Şarkî’ye tâbî Alucra kasabasından Mindeval nahiyesi karasından Teşdik Kariyesi 

sakinlerinden olup Medine-i mezkûre mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden zâtı mahalle-yi mezkûre 

ahâlîsinden Cembe oğlu Abdurrahman ve Ahmed Efendiler ibni Mehmed Efendi târifleri ile ma’ruf olan Hacı 

Ahmedzâde Bekir binti Melek Hatun ibnete Hüseyin Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'imizde 

ale'l-usûlü tebligat icra edilmesi üzerine vürûd eden Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi 

ahâlîsinden olup Medine-i mezbûreye muzâfe Balcana Kariyesi Şeyhoğlu Mustafa Ağa ibni Halil muvâcehesinde 

mahkemeye mübaderet olundukta mezbûre Melek Hatun Mahkemeye mübareşet ile li-ebeveyn kız karındaşım 

Havva’nın bundan akdem vukûfiyetiyle zevc-i mezkûr Müftü Mahallesi ahâlîsinden Cembe?oğlu müteveffâ 

Mehmed Efendi’ye tezvîc olunan iş bu huzûru mezbûru Mustafa ağa'nın kerimesi Vesileden mütevellid 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Efendi’nin feraşından hasıl ve tamemen 3 yaşından bulunan Tevfik namı sağir 

validesi mezbûre Vesilenin tahtı hissesinde iken mezbûre vesile bundan akdem ecnebi olan Yuladlı Tatar 

hanoğlu Ahmet Efendi tezvîc olması üzerine ol vechile mezbûre vesile hak safaneden sakıt olmağla sagîr-i 

mezbur lam ceddisi işbu hâzır-ı merkûm Mustafa Mustafa Ağa nezdinde sakin olduğundan bu babda hak safana 

bana tevcîh etmek sagîr-i merkûm Tevfik lieceli'l-hazana bana teslimi merkûm Mustafa ağa'ya kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte müddei-yi aleyh-i mezbûr Mustafa’ya bu husûsta salifü'l-şer 

muvâcehesinde bu vech müddei-yi mezbûr Melek Hatun sagîr-i merkûm Tevfik muharer olmayıp ecnebi olduğu 

makarı ve muarefe bulunduğu ifade ve ikasından anlaşılmağla mezbûr Tevfik şer'an mutalebeye karar olmadığı 

müddei-yi mezbûreye tevfim olundu merkûm Mustafa Ağa'ya karşı tasdîk eylediği da‘va ise bu vech meşru 

mesârifden men’ olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi’l-aşrin min şehri Rebiü’l-âhire li-sene esna erbai 

selâsîn mie ve elf 

 

 Sıra No: 482 Sayfa: 158 Numro: 11 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 22.05.1342 / Miladi 31.12.1923 Rumi 18.12.1339 

Tahkîk-i inde’l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb tahrîri faslı savb-ı şer’i enverden 

me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-i şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i Karahisâr Şarkî mahallâtından 

Kızılca Mahallesi'nden vaki Müezinoğlu Cafer Efendi ibni Ömer Efendi’nin hanesine varup aktı meclis şer'i âli 

ettiklerinde Medine-i mezkûre Bülbül Mahallesi ahâlîsinden fazlıoğlu Rahmi Efendi ibni Mehmed meclisi 

ma'kûdu şerde bila tebligat vürûd eden mezkûr Bülbül Mahallesi sakinlerinden zâtı mahalle-yi mezkûre 

ahâlîsinden mutasarrıfoğlu Necib Ağa ibni Süleyman ve Yahyaoğlu Rasim Ağa ibni Hüseyin târifleriyle ma'rûf 

olan Müezzinoğlu kerimesi Selime Hatun ibnete Ömer muvâcehesinde mahkemeye mübaderet olundukta mezbûr 

Rahmi Efendi kelâmı mübaşeretle fi'l-asıl zikr olunan Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine 

taht-ı silaha alınarak bi-hesâbı Rumî 1331 senesi mart ayı içerisinde Erzurum Sultaniye hastahanesinde ecel-i 

mev'udi ile vefât eden iş bu hâzıre-yi mezbûre Selime Hatun'un zevci fazlıoğlu esat Efendi ibni İbrahim 

Efendi’nin hayatından zimmetinde cihet-i karzdan 400 kuruş alacak hakkım olup meblağ-ı mezkûru hâlâ bana 
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eda ve bervech-i muharrer vefât etmekle müteveffâ-yı merkûmun terekesinde zevcesi Selime Hatun'a isâbet 

eylediği cihetle olmağla sual olunup meblağ-ı mezkûr 400 kuruş ve istika eylediği zevci müteveffâ-i mezbûr Esad 

Efendi’nin terekesinden olmak üzere hâlâ bana eda ve teslimi mezbûre Selime Hanım’a tenbîh olunmağın 

matlûbumdur. deyü da‘va ettikte lede's-sual Selime Hatun dahi cevabında fi'l-hakika zevci merkûme Esad 

Efendi’nin müdde-i mezbûr Rahmi Efendi'den cihet-i mezkûreden ol miktar kuruş deyni olduğu zevce-i merkûm 

Esad Efendi askere sevk olunacağı esnada eşyayı menkûlesini emâneten kendisine teslim eylediği ikrâr edip 

ancak zevc-i mezbûr Esad Efendi’nin bervech-i muharrer vefât eylediğini inkâr ettikte müdde-i mezbûr Rahmi 

Efendi’nin merkûm Esad Efendi’nin bir minvali meşrûhâ beyyine talep olundukta li-eceli'ş-şehâde meclîs-i şer'i 

ma'kûdu mezkûre ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden ve salifü'l-beyân mezkûr Bülbül 

Mahallesi'nden olup balada müdde-i aleyh mezbûre Selime Hatun’un zatını arifan olan ma'rûfoğlu mezbûr Necip 

Ağa ibni Süleyman ve Yehcioğlu merkûm Rasim Ağa ibni Hüseyin namı kimesnelerden her bir ale’l-infirâd 

istişhâd oldukları halde fi'l-asıl mezkûr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lân üzerine taht-ı silaha 

alınarak Gazlıoğlu Esad Efendi ibni İbrahim Efendi bi-hesâbı Rumî 1331 senesi Mart içerisinde Erzurum 

Sultaniye Hastahanesi’nde ecel-i mev'udiyle vefât eyledi biz cenazesinden hâzır olduğumuz halde mekâbir-i 

Müslimîne defn olundu biz bu husûsa bu vech üzere şâhidiz şehâdet dahi ederiz deyü her biri katibi mûmâ-ileyh 

huzûrunda tarafeyn muvâcehesinde mütefikü'l-lafz ve’l-mana şehâdeti şer'iyye ettiklerinde şâhidan-ı merkûman 

usûlü mevzi’asına tatbikan mensûb oldukları mezkûr Bülbül Mahallesi imamı Hancıoğlu Ali Efendi ibni Ali ve 

muhtarı baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa bin Ömer bin Ahmed namı müzekkillerden ol ba varakayı mestûre ser'an 

ve bade salifü'z-zikr Bülbül Mahallesi ahâlîsinden baba Ahmedoğlu Hacı Mehmed Ağa ibni Ömer bin Ahmed ve 

mezkûr Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Müezzin oğlu marifetyle Muzaffer Efendi ibni Ömer bin Ali namı 

kimesneler tarafeyn ve şahitler huzûrda oldukları halde alenen lede't-tezkiye udûlü ve makbulü’ş-şehâde 

oldukları iş’âr ve ihbâr olunmağın mûcibince başkatip mûmâ-ileyh Esad Efendi’nin bervech-i muharrer vefât 

eylediğini bade’l-hükkâm müdde-i mezbûr 400 kuruş ve iktizâ olduğu zevci müteveffâ-i merkûm Esad 

Efendi’nin terekesi vafiyesinden olmuş üzere müddeyi merkûm Rahmi Efendi’ye hâlâ eda ve teslimi müdde-i 

aleyh mezbûr Selime Hatun’a tenbîh eylediği katibi mûmâ-ileyh mahallinden ketb ve tahrîr maan meb’ûs emna-i 

şer'ile meclîs-i şer'e gelip ale'l-vuku inha ve takrîr ittikte ve kıbeli ahzdan bi’l-iltimâs i‘lâm olundu 

 

 Sıra No: 483 Sayfa: 158 Numro: 12 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 23.05.1342 / Miladi 01.01.1924 Rumi 19.12.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta Mahallesi ahâlîsinden Alibaşzâde Sadettin Efendi ibni Muhittin 

Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde makûd meclis-i şer’imizde yine Medine-i mezkûre mahallâtından 

Müftü Mahallesi sakinlerinden Sarı Mehmedzâde kerimesi Fehime binti Kâsım Efendi’ye ale’l-usûlu tebligat 

icra edilmesi üzerine vürûd etmeden müdde-i mezbur Sadettin Efendi tenkil muvafık olan talebi vech ile usûlu 

mahkeme-i şer’iyye kanunun 40 maddesinde Tevfikan hakkında gıyaben ru'yeti mahkeme olunmak talep etmek 

ile ol vech ile mahkemeye mubaderet olundukta merkûm sadettin Efendi kelâm-ı mubareşetle zevce-i menkûhe-i 

biham bulunan mezbûre Fehime'nin vekili pederi mûmâ-ileyh Kâsım Efendi tahminen bundan 2 sene mukatdem 

mahkeme-i şer’iyyeye müracaatla vucude Frengi aleti oldugu zevc-i mezbûre Behiyye ile bir arada bulunmamak 

üzere tefrik olunmasını bi’l-vekâle da‘va ederek ol vech ile mahkeme-i mezkûreden vicâhen aleyhime istihsâl 

eylediği nafaka i‘lâmı üzerine ol vech ile askere sevk olunmuş idim el yevm askerden avdet etmem ile 

vucudumda bulunan alet i mezkûre iş bu meclîs-i şer'de ibrâz eylediğim bir kıt’a mezbûr mûcibince zeil 

olunduğundan mezbûr Fehimenin pederi ve validesi Alucra Kazasına gidipte tahliye olunan Medine-i mezbûre 

mahallâtından Nurşin Mahallesine vaki olan el yevm ikâmet eylediğim hane sakidir ki bana iteaat ve hukûki 

zevciyete riayet eylemesini talep ve da‘va iderim dedikte müddei-yi mezbûr Saadettin Efendi'de bulunan aleti 

mezkûre zail olunduğu mezkûr rapor mündericatından anlaşıldığı gibi mezbûr Saadettin Efendi’nin tedarik ettigü 

mezkûr hane ikâmet ve iskana Salih oldugu lede'l-tahkîk anlaşılmış olmağın mûcibince mezbûre Fehime 

müddei-yi mezbûr Saadettin Efendi salifü'l-beyân Nurşin Mahallesinde vaki hanesine giderek itaât ve hukûk-u 

zevciyet riayet eylemesi iktizâ eylediği tescîl ve bi’l-iltimâs ilam olundu. fi'l-yevmi’l-sâlis ve’l-aşrin min 

cemâzi-yel-evvel li-sene esnî ve erbain selâsîn mie ve elf. 21 kanunu evvel 39 

 

 Sıra No: 484 Sayfa: 159 Numro: 2 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 27.06.1342 / Miladi 04.02.1924 Rumi 22.01.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe kariye-yi sakinlerinden zati Medine-i mezkûre mahallâtından Kızılca 

Mahallesi sakinlerinden Hacı Ya’kûbzâde Hafız Mustafa Efendi ibni Ya’kûb Alucra Kazasından Elmasukriyesi 

ahâlîsinden hireoğlu Mehmed Ağa ibni İsmail namı kimesneler târifleri ile mauruf olan Kürtoğlu kerimesi Hanife 

Hatun ibnete Ali Medine-i mezbûre mahkemesinde makûd meclis-i şer'imizde mezkûr Münaşir Kariyesi 

ahâlîsinden olup bila tebligat vürûd eden Abdaloğlu Salim Ağa ibni İbrahim muvaceheresinden mahkemeyi 

mubaderet olundukta mezbûre Hanife Hatun kelâm-ı mubaşeretle ben zikr olunan Münaşir Kariyesi ahâlîsinden 
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1298 tevellüdlü mukid abdaloğlu Hasan bin İbrahim nikâhı sahih şer'ile zevci menkûhe-i medhûlesi olmamla 

zevcim merkûm Hasan seferberlik i'lân üzerine 330 senesi içerisinde Karahisâr-ı Şarkî ahzi askeri şubesi vasıta 

seyyar askere sevk ve Erzurum cephesinde 9. kolordusuna idhâl olunarak orduyu mezkûr düşmanla bir müddet 

harp ettikten sonra mütakereye müteakkib mezbûr Hasan’ın orduyu mezkûrdeki emsâlleri terhis oldugu gibi 

ordusu mezkûrdan esarete gidenler dahi terhis olunarak memleketlerine avdet ettikleri halde zevc-i merkûm 

Hasan şimdiye kadar avdet etmemiş vefâtına delil olmağla ol vech ile zevcim mezbûr Hasan'ın zimmetinde 

mütekarar ve makûd-u aleyh mihr-i müeccelim olan 500 kuruş zevcim merkûm Hasan terekesinden olmak üzere 

hâlâ bana eda ve teslimi terekesine vasîyet bulunan biraderi iş bu müdde-yi aleyh merkûm Salim Ağa'ya kıbel-i 

şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur deyi da‘va ettikte lede's-sual merkûm Salim Ağa dahi cevabında 

müddei’-yi mezbûre Hanife Hatun biraderi merkûm Hasan’ın nikâhı sahihi şer ile zevci menkûhe-i medhûlesi 

oldugu ve merkûm Hasan tarih-i mezkûrda askere sevk olunarak hayatını ve memâtını mechûl bulundugu mezbûr 

Hasan emvâline vasîyet olup müddei-yi mezbûre Hanife Hatun mihr-i müecceli mezkûr 500 kuruş oldugu tav'en 

ikrâr edip ancak biraderi Hasan Efendi’nin vefâtına dair ma’lûmatı olmadıgından mihr-i müeccel mezkûrün eda 

ve tesliminden imtina’ eylediğini beyân ve ifade eyledi merkûm Hasan hangi tarihte ve hangi cepheye sevk 

edildiği ve esarette bulunan emsâlinden hangi tarihte terhis eylediği cihetleri Karahisâr-ı Şarkî ahzi askerlik 

şubesi riyasetinde ba müzekkere isti'lâm olunması üzerine riyaset-i mezkûrundan ba derkenâr vürûd eden mezkûr 

müddei-yi mezkûre Hanife Hatun zevc-i merkûm Hasan 298 tevellüdlü olup 330 senesi Ağustos'un 16. günü 

askere sevk olundugu ve 337 senesi Haziran’ın 20 günü gâibiyetine dair kayıt düşüldüğü ve emsâlleri a 334 

senesi Temmuzunda 4 günü terhis eylediğini ibaret olması mûcibince merkûm Hasan vefâtını bade’l-hükkâm 

mihr-i müecceli mezkûr 500 kuruşu vasîyet oldugu biraderi Hasan'ın terkesinden olmak üzere müddei-yi 

mezbûre Hanife Hatun’a hâlâ eda ve teslimi müddei-yi aleyhi mezbûr Salim Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh 

olundukta tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi’l-sâbi’vel aşrin min cemaziyel ahire li-sene esna erbain selâsîn mie ve 

elf 24 Kanun-u sâni 340 

 

 Sıra No: 485 Sayfa: 159 Numro: 3 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 24.06.1342 / Miladi 01.02.1924 Rumi 19.01.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden zâtı Medine-i mezkûreye muzâfe 

Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Bekâroğlu Şevket Ağa ibni Nuri ve Hulûsîoğlu Niyazi Ağa ibni Durmuş takrîr ile 

ma'rûf olan Könikoğlu kerimesi Hatice Hatun ibnete Mustafa Medine-i mezbûre mahkemesinden ma'kûd 

meclîs-i şer'imizde yine Medine-i mezkûre mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup ale'l-usûlu tebligat 

edilmesi üzerine vürûd eden Güllüoğlu Salim Ağa ibni Şerîf muvâcehesinde mahkemeye mübaderet olundukta 

mezbûr Hatice Hatun kelâmı mübaşeretle yine zikr olunan Bülbül Mahallesi ahallisinden 304 tevellüdlü 

Güllüoğlu Mehmed Rıza Ağa ibni arif'in nikâh-ı sahih-i şer’le zevce-i menkûhe-yi medhûlu olmağla zevc-i 

merkûm Mehmed Rıza Ağa seferberlik i'lân üzerine 330 senesi içerisinde Karahisâr-ı Şarkî ahz-ı askeri şubesi 

vasıtasıyla askere ve Erzurumu cephesinden 9. kolorduya idhâl olunarak mezkûr düşmanla harb ettikten sonra 

vuku’bulan müterakeye müteakkip zevc-i merkûm Mehmed Rıza Ağa ibni arif'in emsâlleri terhis olduğu gibi 

orduyu mezkûrenin esaretleri dahi terhis olunurak memleketlerine avdet ettiklerinde zevc-i merkûm Mehmed 

Rıza Ağa'nın şimdiye kadar itmam ve firkatine delil olmağla ol vechile zevc-i merkûm Mehmed Rıza’nın kezâlik 

Medine-i mezkûre mahallâtından mahkemeye vuku ma’lûmu'l-hudûd bir kıt’a bahçesinden bulunan hisse-yi 

şaiyamı bana teslimen terekesine vasîyet bulunan umumiyesi müddei-yi merkûm Salih Ağa'ya kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte lede's-sual mûmâ-ileyh mezbûr Salih Ağa dahi cevabından fi'l-hakika 

müdde-i mezbûre Hatice Hatun amcası merkûm Mehmed Rıza’nın sahih-i nikâh ile zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

behası olduğu merkûm Mehmed Rıza Ağa tarih-i mezkûrde askere sevk olunarak hayat ve memâtı mechûl 

bulunduğu ve mezbûr Mehmed Rıza Ağa'nın usûlüne vasîyet taban ikrâr edip amcası merkûm Mehmed Rızanın 

vefâtına dair ma’lûmat olmadığından bahçeyi mezkûrde bulunan hissesini vermekten imtina’ eylediği beyân ve 

ifade ettikte merkûm Rıza hangi tarihte askere sevk eylediği ve hangi cepheye gönderildiği ve esarette bulunan 

emsâllerinin hangi tarihte terhis eylediği cihetlerinin Karahisâr-ı Şarkînin ahz-ı askeri şubesi riyasetine 

ba-müzekkere isti'lâm olunması üzerine riyaset-i mezkûreye ba-derkenâr iade kılınan mezkûrede merkûm 

Mehmed Rıza 337 senesi Haziran’ın 21 günü silah altında gâib olduğu Teşrîn-i sânisinin 22 günü askerde vefât 

eylediğinden ibaret olmağın mûcibince merkûm Mehmed Rızanın bervech-i muharrer vefâtına Medine-i 

mezbûre Hatice Hatun’un bahçeyi mezkûrede bulunan hisse-i ersiye-i da‘vası zaif-i şer'iyye harcında olmağla 

mahkemeye aid senedine müracaat eylemesi müdde-i mezbûre Hatice Hatun’a bade't-tefhîm müddei-i aleyh 

merkûm Salim Ağa'ya karşu tasdi eylediği da‘vasıyla mezbûr Salim Ağa'ya muarızdan mani olduğu tescîl ve ilâm 

olundu. 

 

 Sıra No: 486 Sayfa: 159 Numro: 4 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 28.06.1342 / Miladi 05.02.1924 Rumi 23.01.1340 
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Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’ye mahallâtından Kızılca Mahallesi sakinlerinden zâtı Medine-i mezkûre muzâfe 

Ahvarcık Kariyesi ahâlîsinden Bekâroğlu Şevket Ağa ibni Nuri ve Hulûsîoğlu Niyazi Ağa ibni Durmuş namı 

kimesneleri târifleriyle ma'rûf olan Kesikoğlu kerimesi Aişe Hatun ibnete Arif Medine-i mezbûre mahkemesinde 

ma’kud meclîs-i şer'rimizde yine Medine-i mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden olup ale’l-usûl 

tebligatı icra idilmesi üzerine vürûd iden Kaltakçıoğlu İbrahim Efendi ibni Ahmed muvâcehesinde muhakemeye 

mübaderet olundukta mezbûr Aişe Hatun'dan kelâmı mübaşeretle ben zikr olunan Kızılca Mahallesi ahâlîsinden 

300 tevellüdlü Müezzinoğlu Hasan Ağa ibni Şerîf nikâhı sahihi şer’ile zevce-i menkûhe-i medhûle beha olmamla 

zevc-i merkûm Hasan Ağa seferberlik i'lân üzerine 330 senesi içerüsünde Karahisâr-ı Şarkî ahzı askeri şubesi 

vasıtasıyla askere sevk ve Erzurum cihetinde 9. kolorduya idhâl olunarak erdus orduyu mezkûr düşmanla bir 

müddet harb ettikten sonra vuku’bulan mütareke ile mutakib merkûm Hasan Ağa'nın orduyu mezkûrdeki 

emsâlleri terhis olduğu gibi orduyu mezkûrden esaret gidenler dahi terhis olunarak memleketlerine avdet ittikleri 

halde zevc-i merkûm Hasan Ağa'nın şimdiye kadar avdet etmemesi vefâtına delil olmağla ol vechi zevc-i 

merkûm Hasan Ağa'nın mezkûr Nurşin Mahallesine vaki ma’lûmu'l-hudut bir kıt’a mülk bahçesinde bulunan 

hisse-yi ersiye-i şer’iyyemi bana teslimi terekesine vasîyet bulunan Amucası işbu müddei-yi aleyhi mezbûr 

İbrahim Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-yi aleyh-i mezbûr 

İbrahim Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka müddei-yi mezkûre Aişe Hatun emücesi merkûm Hasan Ağa'nın 

nikâhı sahihi şerhi ile zevce-i i menkûhe-i medhûlesi beha olduğu ve merkûm Hasan Ağa tarih-i mezkûr askere 

sevk olunarak hayat ve memâtı mechûl bulunduğu ve mezbûr Hasan’ın emirine vasîyet olduğu tav’en ikrâr idüp 

ancak emicesi merkûm Hasan Ağa'nın vefâtına dair ma’lûmatı olmadığını müddei-yi mezbûre Aişe Hatun’un 

bahçeyi mezkûrede bulunan hissesini vermekten imtina’eylediği beyân ve ifade ittikte merkûm Hasan Ağa hangi 

tarihte askere sevk eylediği ve hangi cepheye gönderildiği ve esarette bulunan emsâllerinin hangi tarihte terhis 

eylediği cihetlerinin Karahisâr-ı Şarkî ahzi askeriye şubesi isti'lâm olunması üzerine riyaseti mezkûreden ba 

derkenâr iade kılınan mezkûr müzekkerede merkûm Hasan Ağa ve 335 senesi Hâzıran ahzi askeride bulunduğu 

ve 337 senesi nisanın 27. günü askerlikte olduğundan ibaret olduğu anlaşılmış olmağın mûcibince merkûm Hasan 

Ağa'nın vefâtına ve müddei-yi mezbûr Aişe Hatun’u vech-i muharrer hisse-i da‘vasını vezâif-i şer'iyye 

olunduğundan mahkeme-i aidesine müracaat eylemesi müddei-yi mezbûreye bade'l-tefhîm bu babda müddei-yi 

aleyhi merkûm İbrahim karşu tasdî’ eylediği hisse-i da‘vasıyla müddei-yi aleyhi mezbûr İbrahim Efendi’ye 

muarife olunduğu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-sani ve’l-aşrin min Cema’ziye’l- ahire li sene esnî erba’ ve 

selâsîn ve elif 

 

 Sıra No: 487 Sayfa: 160 Numro: 5 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 07.07.1342 / Miladi 13.02.1924 Rumi 31.01.1340 

Tahkîk-i inde'l-şer'iyye binaen husûsu atiü’l-beyânın mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve fasl ve sahihü savb 

şer’ri enverde bi’l-iltimâs me’zûnen irsâl kılınan mahkemeyi şer'iyye Başkâtibi Ömer Lütfi Efendi Medine-i 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesinde vaki Çiftçioğlu Mehmed Ali Efendi'nin hanesine varup 

akti meclîs-i şer'i âli ettikte ve Medine-i mezkûre mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsinden ve zâtı Medine-i 

mezkûre ahallisinden Dülger Topal Osman bin Mehmed Ağa ibni Osman ve yine Medine-i mezkûre 

mahallâtında Müftü Mahallesi ahâlîsinden Milli oğlu Yusuf Efendi târifleriyle ma'rûf olan Çiftçioğlu kerimesi 

fazile Hatun Zeynep ibnete Mehmed Ali Efendi meclisi ma'kûdu mezkûrde salifü'l-beyân Taş Mahallesi 

ahâlîsinden olun bila tebligat meclis-i ma'kûdu mezkûre vardukta vürûd eden Sekücüzâde imam Rıza Efendi ibni 

Hasan Derviş Efendi muvâcehesinden mahkemeye mübaderet olundukta mezbûre Fatıma Hatun kelâmı 

mübaşeretle eyni ben mezkûr Taş Mahallesi ahâlîsindne 299 tevellüdlü tenbeloğlu Ahmed Ağa bin Mehmed’in 

nikâhı sahihi şer ile zevce-i menkûhe-i medhûle beha olmamla zevc-i merkûm Ahmed’in seferberlik i'lân üzerine 

330 senesi içerisinde Karahisâr-ı Şarkî ahzı askeri şubesi vasıtası ile sevk ve Erzurum cephesinden 9. kolorduya 

idhâl olunarak ordu-yu mezkûr düşmanla bir müddet harb ettikten sonra vuku’bulan müterakeye müteeakkip 

mezbûr Ahmed Ağa ordudaki emsâlleri terhis olunduğu gibi orduyu mezkûrden esarete gidenler dahi terhis 

olunarak memleketlerine avdet ettikleri halde zevc-i merkûm Ahmed Ağa'nın şimdiye kadar avdet etmemesi 

vefâtına delil olmağla ol vechile zevcim Ahmed Ağa'nın hayatından işbu müdde-i mezbûr merkûm Rıza Efendi 

zimmetinde cihet-i karzdan 500 kuruş alacak hakkı olup meblağ-ı mezkûru benimle verese-yi sairesine mevrûs 

olduğunda meblağ-ı mezkûr 500 kuruştan benim hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 62,5 kuruş hâlâ bana eda ve 

teslimi mezbûr Rıza Efendi’ye tenbîh olunması matlûbumdur dedikte lede's-sual müdde-i aleyh Rıza Efendi dahi 

cevabından müdde-i mezbûre Fatıma Hatun merkûm Ahmed Ağa'nın nikâhı sahih şer ile zevci menkûhe-i 

medhûle-yi behası olduğu ve merkûm Ahmed Ağa'ya cihet-i mezkûreden 500 kuruş deyni olduğu ve merkûm 

Ahmed Ağa mezkûr tarihte askere sevk olunarak hayat ve memâtı mechûl bulunduğu tav'an ikrâr edip merkûm 

Ahmed Ağa'nın vefâtından ma’lûmat olunduğu beyân ve ifade etmekte merkûm Ahmed Ağa'nın o tarihte askere 

sevk edildi ve hangi tarihte emsâlleri terhis olundu mezbûre müdde-i mezbûre Fatıma Hatun mahkeme-yi 

şer’iyyeye vermiş olduğu istîdâ’ya ve Karahisâr-ı Şarkî’yemizde askerlik şubesi riyasetine irsâl ve riyaseti 
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mezkûre istîdâ’ne mezkûr derkenârına yazılan şerhde merkûm Ahmed Efendi 330 senesi Temmuz'unun 25. günü 

askere sevk 37 senesi Hâzıran’ın 22 günü askere gâib ve 334 senesi kanunu evvellinin 3. günü emsâllerinin terhis 

kıllındığı anlaşılmış olmağla mûcibince merkûm Ahmed Ağa'nın vefâtına bade'l-hükkâm bervech-i bala ikrâr ve 

i’tirâfıyla lazım gelen meblağ-ı mezkûr iş bu 500 kuruştan mezbûre Fatıma Hatun’un hisse-i ersiye-i şer’iyyesi 

olan 62,5 kuruş Medine-i mezbûre Fatıma Hatun hâlâ eda ve teslim müdde-i aleyh mezbûr Hamdi Efendi ilzâm 

olunduğu katib-i mûmâ-ileyh beyninde ketb ve tahrîr maen meb’ûs emna-i şer ile meclîs-i şer'e gelüp ale'l-vukû’ 

inha ve takrîr ettikte kıbel-i şer’den dahi tenfîz olunduğu bi’l-iltimâs ilan olundu 

 

 Sıra No: 488 Sayfa: 160 Numro: 6 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 21.07.1342 / Miladi 27.02.1924 Rumi 14.02.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi sakinlerinden zâtı mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

Dizdarzâde Mehmed Efendi ibni Hacı ve Minnetoğlu Receb Ağa ibni Yusuf takrîrleri ile ma'lûm olan Kara Yusuf 

oğlu kerimesi Zeynep Hatun ibnete Mehmed Medine-i mezkûre Mahallesinde ma'kûd meclîs-i şer'imizde bila 

tebligat vürûd eden yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşîd muvâcehesinden 

mahkemeye mübaderet olundukta mezbûre Zeynep Hatun gelmemiş talebi mezkûr Taş Mahallesi 299 tevellüdlü 

nebi Efendioğlu Abdullah ile nikâhı sulhu şer'le zevce-i menkûhe-i dahliyesi beha olmamla zevc-i merkûm 

Abdullah takrîri ilan üzerine 1331 senesi Karahisâr-ı Şarkî ahzı askeri şubesinde vasıtasıyla askere sevk Erzurum 

cihetiyle dokuzuncu kolorduya idhâl olan orduyu mezkûr düşmanla bir müddet harp ettikten sonra zevc-i 

mezkûrun emsâlleri terhis oldugu gibi orduyu mezkûrdan esarete gidenler dahi terhis olunarak memleketlerine 

avdet ettikleri halde zevc-i merkûm Abdullah Ağa'nın şimdiye kadar avdet etmemesi vefâtına delil olmağla ol 

vech ile zevcim mezbûr Abdullah Ağa'nın şimdiye kadar avdet etmemesi vefâtına delil olmakla zevcim Abdullah 

Ağa'nın işbu Hasan Efendi zimmetinde cihet-i karzdan 800 kuruş alacak hakkı olup mezkûr Temel’e vereseyi 

sairesine mevrûs olduğundan meblağ-ı mezkûr 800 kuruştan semeni hisse-i ersiye-i şer’iyyem olan 100 kuruş 

hâlâ bana eda ve teslimi müdde-i aleyh Hasan Efendi’ye kıbel-i şer’den tenbîh olunmak matlumumdur dedikte 

lede's-sual Hasan Efendi cevabından fi'l-hakîka müdde-i mezbûre Zeynep Hatun merkûm Abdullah Ağa'nın 

nikâhı şeri sahih ile zevce-i medhûlesi behası olduğu merkûm Abdullah Ağa tarih-i mezkûrda askere sevk olduğu 

tav'en ikrâr edip mezkûr Abdullah Ağa cihet-i karzdan 800 kuruş deyni olduğunu inkârla beraber merkûm 

Abdullah Ağa'nın vefâtına dair ma’lûmatı olmadıgından mihr-i müeccel mezkûrün eda ve tesliminden imtina’ 

eylediğini beyân ve ifade eyledi merkûm Hasan hangi tarihte ve hangi cepheye sevk edildiği ve esarette bulunan 

emsâlinden hangi tarihte terhis eylediği cihetleri Karahisâr-ı Şarkî ahzi askerlik şubesi riyasetine mezkûre 

isti'mal olunması üzerine riyaseti mezkûrdan olup derkenâr iade kılınan mezkûr müzekkerede iade kılınan 

mezkûrede merkûm Abdullah Ağa 331 senesi 24. güne askere sevk ve 37 senesi Hâzıran’ı 10. günü terhis 334 

senesi kanunu evveli birinci günü emsâlleri terhis kılındığından vefât olduğu anlaşıldıktan sonra ol vechile 

mezkûr Abdullah Ağa'nın vefâtına bade’l-hükkâm müteveffâ-i mezbûr Abdullah hayatından müdde-i aleyh 

mezbûr Hasan Efendi zimmetinde cihet-i mezkûreden 800 kuruş alacak hakkı olduğu müddei-yi mezbûr Zeynep 

Hatun'dan beyyine talep olundukta bu babda asla şâhid olmadığı gibi talep dahi ollmağın mûcibince müdde-i 

mezbûr Zeynep Hatun’un müdde-i aleyh Hasan Ağa'ya karşı eylediği da‘vayı mezkûresi ile mezbûr Hasan 

Efendi’ye bala yine muarızadan men’oldugu tescîl ve ilâm olundu. 

 

 Sıra No: 489 Sayfa: 160 Numro: 7 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 22.07.1342 / Miladi 28.02.1924 Rumi 15.02.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe İsvale Kariyesi sakinlerinden zâtı kariyeyi mezkûre ahâlîsinden 

Buldukoğlu İbrahim Ağa ibni Halil ve Medine-i mezkûreye muzâfe ve Münhare Kariyesi ahâlîsinden Abbasoğlu 

Muharrem Ağa ibni Mehmed târifleri ile mauruf olan li-ebeveynoğlu kerimesi kerimesi Zekiye Hatun ibnete 

İbrahim Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer'imizde mezkûr İsvale Kariyesi ahâlîsinden olup bila 

tebligat vürûd eden Buldukoğlu Ömer Ağa ibni Hasan muvacehesinde mahalle-yi mezbûre oldukta mezbûre 

Zekiye Hatun küllema mübareşetle 301 kuruş mihri muheccel-i tesmiyesi ile nikâhı sahihi şer ile zevci dahlim 

olup seferberlik i'lânı üzerine 330 senesinde Karahisâr-ı Şarkî ahsı askeri şubesi vasıtasıyla erzurun cihetinde 

sevk olunan mezkûr İsvale Kariyesi ahâlîsinden buldukoğlu Şa'ban Ağa ibni Hasan tarih-i mezkûrde 

maru'l-beyân sahihede Şehiden vefât etmiş oldugundan zevci müteveffâ-yı merkûm zımnında mütekarar ve 

ma'kûdualeyh mihr-i müeccel olan mezkûr 300 kuruş müteveffâ-yı merkûm Şa’ban Ağa'nın terekesine vasîyet 

bulunan li-ebeveyn er karındaşı iş bu müddei-yi aleyh i mezbûr Ömer Ağa'dan vasîyet oldugu biraderi 

müteveffâ-yı merkûma terekesinden olmak üzere hâlâ bana eda ve teslim mezbûr Ömer Ağa'ya kıbel-i şer’den 

tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikte ale'l-usûl müddeiyi aleyhi merkûm Ömer Ağa dahi cevabında fi'l-hakîka 

müddei-yi mezbûre Zekiye Hatun merkûm Şa’banı 301 kuruş mihr-i müeccel tesmiyesi ile nikâh-ı sahihi şer ile 

zevci menkûhe-i medhûlü behası oldugunu ve merkûm Şa’ban Ağa'nın tarih-i mezkûrde askere sevk edildiği ve 

biraderi merkûm Şa’ban Ağa'nın terekesi vasîyet oldugu tav'en ikrâr edip ancak biraderi merkûm Şa’ban Ağa'nın 
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bervech-i muharrer vefât eylediği ve ettikte ve merkûm Şa’ban Ağa bir minvali meşrûh vefât eylediğinden 

mutabık zevcesi müddei-yi mezbûre Zekiye Hatun'dan beyyine talep olundukta li Eceli'ş-şehâde meclîs-i şer'h 

ikame eylediği her biri udûl-u ahrâr-ı ricâl-i Müslimînden ve Salihül beyân Münhare Kariyesi ahâlîsinden Abbas 

Ağa mahdûmoğlu ibni Mehmed ve gökçeoğlu Habib bin Hasan Ağa ibni Mehmed namı kimesnelerin şahit 

olunduklarında mezkûr İsvale Kariyesi ahâlîsinden olup seferberlik i'lânı üzerine 330 senesinde taht-ı silaha 

alınarak buldukoğlu Şa’ban ibni Hasan tarih-i mezkûrde kanunu evvel içerisinde cerkez.. yaşında Soğanlı 

demekle meşhur cebelde ruslar tarafından şehidan vefât eylediği mezbûr husûsu bu vech şehâdet iderüz deyip her 

biri tarafeyn muvacehesinde müttefikü'l-lafz olmagın eda ve şehâdeti şer'iyye olmağın istişhâd olundukta 

şâhidan-ı mezbûran usûlu mevzi’asına mutabık mensup oldukları mezkûre Münhare kariye-yi muhtarı ... Ali 

Şerîf Ağa ibni Veli bin Habib ve ihtiyar meclis azasından Buldukoğlu Şerîf Ağa ibni Abdullah namı 

müzekkillerden ol ba varakayı mestûre ser-an ve bade müzekkiyanı mezbûrandan muhtar mezbûr Şerîf Ağa ile 

mezkûr Münhare Kariyesi ahâlîsinden Velioğlu Hasanoğlu ibni Mehmed bin Habib namı kimesne tarafeyn ve 

şâhidlerin hâzır oldukları halde alenen lede't-tezkiye udûlu ve makbülü’ş-şehâde olundukları iş’âr ve ihbârlar 

olunmağın mûcibince merkûm Şa’ban Ağa'nın bervech-i muharrer vefât eylediğini bade'l-hükkâm vasîyet 

olunduğu biraderi mütevaffa-yı mezbûr Şa’ban Ağa’nın terekesinden olmak üzere müddei-yi mezbûr Zekiye 

Hatun’un mihri mühecceli olan mezkûr 301 kuruş müddei-yi mezbûre Zekiye Hatun’a hâlâ eda ve teslimi 

müddei-yi aleyh merkûm Ömer Ağa'ya kıbel-i şer’den tenbîh olunmağın tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi'l-sâni 

ve’l-aşrın şehri Recebü’l-ferd li- sene esni’ erbain ve selase mie ve elf 18 Şubat 340 

 

 Sıra No: 490 Sayfa: 161 Numro: 8 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 10.07.1342 / Miladi 16.02.1924 Rumi 3.02.1340 

Tahkîk-i inde’l-şer’iyye binaen husûs-u atiü'l-beyân mahallinde istimâ’ ve ketb ve tahrîr ve fasl-ı sahihi içün savb 

şer'il-enverde me’zûnen irsâl kılınan mahkeme-yi şer'iyye Başkâtibi Ömer lütfü Efendi Medine-i Karahisâr-ı 

Şarkî mahallâtından Kızılca Mahallesinde vakii Hacı Bekirzâde Hacı Bekir Ağa'nın hanesine varıp akti meclis 

şer'i âli ettikte Medine-i mezkûre mahallâtından Taş Mahallesi sakinlerinde zati mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

Dizdarzâde Hasan Efendi ibni Hurşid mezkûr kızılca mahalle ahâlîsinden Hacı Bekirzâde Ali Efendi ibni şeyh 

Mehmed Efendi târifleri ile mauruf olan kazlıoğlu kerimesi Gülsüm Hatun ibnete Mehmed Ağa meclis-i 

ma’kudu mezkûrde marü’l-beyân Taş Mahallesi ahâlîsinden olup ba tebligat meclisi mezkûre vürûd eden 

Dizdaroğlu Abdulaziz Ağa ibni Nuri muvâcehesinde mahkemeyi mübaderet olundukta mezbûre Gülsüm Hatun 

gelmemeye mubareşetle mübeyyen zikr olunan Taş Mahallesi ahâlîsinde 299 tevellüdlü Dizdaroğlu Mehmed 

ibni Nuri'nin nikâhı sahihi şer ile zevci menkûhe-yi medhûlesi behası olmamla zevcim Mehmed Ağa seferberlik 

i'lân üzerine 330 senesi içerisinde Karahisâr-ı Şarkî ahz-i askeri şubesine vasıtasıyla askere sevk ve Erzurum 

cephesinde 9.kolorduya idhâl olunarak orduyu mezkûr düşma ile bir müddet harb ettikten sonra ve vuku’bulan 

mütarekeye müteakib merkûm Mehmed Ağa'nın orduyu mezkûredeki emsâlleri terhis olunduğu gibi ordu-yu 

mezkûreden esarete gidenler dahi terhis olunarak memleketlerine avdet ettikleri halde zevcim merkûm Mehmed 

Ağa'nın şimdiye kadar avdet etmemesi vefâtına delil olmağla ol vech ile zevcim merkûm Mehmed Ağa 

zimmetinde mütekarar ve makûdu aleyh mihr-i müeccelim olan 1001 kuruş zevcim merkûm terekesinden olmak 

üzere hâlâ bana teslim terekesine vaziyet bulunan biraderi iş bu müddei-yi aleyhi mezbûr Abdulaziz Ağa'dan 

tenbîh olunmağın matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-yi aleyh mezbûr Abdulaziz Ağa dahi cevabında 

müddei-yi mezbûre Gülsüm biraderi merkûm Mehmed Ağa'nın nikâh-ı sahih-i şer ile zevce-i menkûhe-i medhûle 

behası oldugu ve merkûm tarih-i mezkûrde askere sevk olunarak hayat ve memâtı mechûl bulundugu ve mezbûr 

Mehmed Ağa emvâlinde olup müddei-yi mezbûre Gülsüm Hatun mihri mühecceli mezkûrünün 1001 kuruş 

oldugunu tav’en ikrâr edip biraderi merkûm Mehmed Ağa'nın vefâtına dair ma’lûmatı olmadıgını mihr-i 

müecceli mezkûrün eda ve teslim eylediğini beyân ve ifade ettikte merkûm Mehmed Ağa hangi tarihte ve hangi 

cepheye asker olarak eylediği ve emsâlleri hangi tarihte terhis olundugu cihettleri müddei-yi mezbûr Gülsüm 

Hanım şer'iyeye verilmiş oldugundan istîdâ’sı Karahisâr-ı Şarkî ahz-i askeri şubesinde riyasette irsâl ve riyaset-i 

istîdâ’-ı mezkûre zâhirine yazılan şerhde merkûm Mehmed Ağa 330 senesi Temmuzunun 20. günü askere sevk 

ve 37 senesi hâzırarının 22 tarihinde askerde gâib ve 330. senesi kanunu evvelinde 13. günü tarihinde emsâlleri 

terhis kılındıkta ibaret oldugu anlaşılmış olmağın mücibince merkûm Mehmed aganın ve vefâtına katibi 

mûmâ-ileyh tarafından bade'l-hükkâm ikrâr ve lazım gelen muahrrerü'l-mihr-i müecceli mezkûr 1001 kuruş 

vaziyet olundugu biraderi müteveffâ-yi mezbur Mehmed Ağa'nın terekesinden olmak üzere müddei-yi mezbûre 

Gülsüm Hatun hâlâ eda ve teslimi müddei-yi aleyh Abdulaziz agaya tenbîh olunmak katibi mûmâ-ileyh 

mahallinde ketb ve tahrîr ve maen meb'us emna-i şer ile meclîs-i şer’gelip alel vuku ettikte kıbel-i şer’den dahi 

tenfîz olundugu tescîl ve ilâm olundu. fi'l-yevmi’l-aşrin min rebebül fert esni erba’ in selase mie ve elf19 Şubat 

340 

 

 Sıra No: 491 Sayfa: 161 Numro: 9 Konu: Nafaka 
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 Hicri 04.08.1342 / Miladi 11.03.1924 Rumi 27.02.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî'ye muzâfe Orakil Kariyesi sakinlerinden zati kariye-yi mezkûre ahâlîsinden 

Avcılıoğlu Mehmed Ağa ferâizi kariye-yi ahâlîsinden Kurnazoğlu Receb Ağa ibni Arif namı kimesne târifleri ile 

ma’ruf olan Karslıoğlu kerimesi Kezban Hatun ibnete Akif Medine-i mezkûre mahkemesinde meclîs-i şer’i şerîfi 

enverde gelmemeğe mübareşet ile yine Medine-i mezbûre ozanlı Kariyesi ahâlîsinden olup ale'l-usûlu tebligat 

icra edilmesi üzerine vürûd...oğlu Osman bin Halil namı kimesne benim zevci dahlim olup lâkin merkûm 

Osman.. beni tatlîk etmekle hali zevciyetimde kaim iken merkûm Osman . sadri sagîre oğlum Arif eylediği 

yaşında sadriyeyi sagîre kızım kezım Kezban bana teslim etmekten istimâ’ ve olmağla sagîr-i mezbûran 

bi'l-hezana? bana teslim ve bundan başka adnim münkazıye olunca zevci mutlakam merkûm Osman üzerine 

kıbel-i şer’den karar-ı mauruf nafakanın farz ve takdir olunması matlûbumdur dedikte. fi'l-hakîka hali müddei-yi 

mezbûr Binnaz Hatun bast eylediği minvâl üzerinde olduğu ve zikri ati meblağı karar-ı mauruf ettiği zil-i 

vesikâda muharrerü'l-esâmi-yi Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile 

inde'ş-şeri'l-enverde zâhir ve nemâyân olmağın mûcibince sağiran-ı mezbûran Arif ve Kezban babaları gâib-i 

ayne’l-mecalis-i mezbûr Osman'dan ahz ile hazineyi mezbûre Binnaz Hatun teslim-i mezbûre Binnaz Hatun’un 

iddeti münkazîye oluncaya kadar zevci mutlakı merkûm Osman üzerine mihri 600 kuruş nafakayı karza ve takdir 

olunub meblağı mauruzu mezkûru müddei-yi mezbûre Binnaz'ın nafaka ve kisve-yi beha ve vesair levâzım-ı 

zaruriyesine harc ve sarf ve lede’l-hâce istîdâ’n inde’l-zafr gâib-i merkûm Osman’ın malından rücu’u müddei-yi 

mezbûr Binnaz Hatun’a kıbel-i şer’den izin verilmeğin ma-vâki bi't-talep ketb olundu.fi'l-yevmi’l-rabi’ 

Şa’bani’l-muazzam li-sene esni’ erba’ ve selase mie ve elf. 10 mart 340 Şuhudû’l-hal: Etir Kariyesi’nden 

Kurnazoğlu Receb Ağa ibni Arif Orakil Kariyesi ahâlî Avsulu oğlu merkûm Mehmed Ağa ibni Durmuş 

 

 Sıra No: 492 Sayfa: 161 Numro: 10 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 21.08.1342 / Miladi 28.03.1924 Rumi 15.03.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden zâtı mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

İmamoğlu Mehmedoğlu ibni Musa ve Hacı Kâsımoğlu Hasan Efendi ibni Mehmed târifleri ile mauruf olan Hacı 

Mahmûdoğlu kerimesi Emine Hatun ibnete Mahmûd Medine-i mezkûre mahkemsinde makûd meclîs-i 

şer’imizde yine mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden olup bila tebligat vürûd eden Abuş'unoğlu Cemil ibni abuş bey 

muvâcehesinde mahkemeye mübaderet olundukta mezbûre Emine Hatun kelime-i mübaşeret ile yine mezkûr 

Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden 301 tevellüdlü Abuş Beyoğlu Hüseyin bin Salih bey'in nikâhı sahih-i şer'le 

zevce-yi menkûhe-yi medhûlesi olmamla zevc-i merkûm Hüseyin seferberlik i'lânı üzerine 330 senesi içerisinde 

Karahisâr-ı Şarkî ahz-ı askeri şubesi vasıtasıyla askere sevk ve Erzurum cephesinde 9. kolorduya idhâl olunarak 

ordu-yu mezkûrde emsâllari terhis olunduğu gibi orduyu mezkûrdan esaretle gidenler dahi terhis olunarak 

memleketlerine avdet oldukları halde zevcim merkûm Hüseyin şimdiye kadar avdet etmemesi vefâtına tebdil 

olunmağla ol vech ile zevcim mezbur Hüseyin terekesine Amucazâdesi iş bu mezbûr Cemil’in vaziyet olmağla 

zevcim merkûm mütekarrer ve ma'kûdu aleyh mihr-i müeccel olan 1001 kuruş vasîyet olundu zevcim merkûm 

Hüseyin terekesinden olmak üzere hâlâ bana eda ve teslimi mezbûr Cemil'e kıbel-i şer’den tenbîh olunmak 

matlûbumdur dedikte lede's-sual müddei-yi aleyh merkûm Cemil'in dahi cevabında mezbûre Emine Hatun 

Amucazâde merkûm Hasan nikâhı sahih-i şer ile zevce-i menkûhe-i medhûle behası olunduğu ve merkûm 

Hüseyin'in tarih-i mezkûrede askere sevk olunarak şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl bulunmağın 

müddei-yi mezbûre Emine Hatun’un mezkûr 1001 kuruş mihr-i müeccel oldugu tav'en ikrâr edip ancak merkûm 

Hüseyin'in vefâtına dair ma’lûmat olmadığını ibrâz ve ifade ettikte müddei-yi mezbûre Emine Hatun... şer'iyye 

vermiş olduğu isti'dası Karahisâr-ı Şarkî ahz-ı askeri şubesi riyasetine bade'l-havale istîdâ’ mezkûrdan istîdâ’ 

mezkûre zuhûruna yazılan şerh'de merkûm Hüseyin 330 (üçyuz yazılmış) senesi Temmuz'unun 30. günü askere 

sevk edildiği ve 337 senesi Şubatı 17 gününde askeride 334 senesi kanunu evveli 1. günü emsâlleri terhis 

kılındığı işlemiş olmağın mücibince merkûm Hüseyin'in vefâtına bade'l-müteveffâ-yı mezbûr Hasan'ın 

terekesinden olmak üzere mezbûre Emine Hatun’a mihr-i müeccel olan mezkûr 1001 kuruş müddei-yi mezbûre 

Emine Hatun'a hâlâ eda ve teslimi merkûm Cemil beye kıbel-i şer’den tenbîh olundugu tescîl ve ilâm olundu. 

fi'l-yevmi’l-hadi aşrin Şa’ban in muazzam li-sene esni erbain selâsîn mie ve elf 17 mart 340 

 

 Sıra No: 493 Sayfa: 162 Numro: 1 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.11.1342 / Miladi 09.06.1924 Rumi 27.05.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Mahallatı karasından Bayram Kariyesi ahâlî ve sakinlerinden iken bundan akdem vefât 

eden Henuloğlu Ahmed İbni Hacı Mustafa'nın sülbiye sagîre oğulları onları Arif ve âlimden her biri vakti rüşd ve 

sidârlarına kadar babalarının müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs emvâli sairelerinden ahz ve kabz ve hıfz ve 

hırâset ve tesviye-i umûrlarını sağiran-ı mezbûran li-ebeveyn er karındaşları İsmail'in emânet ile ma’ruf ve 

istikâmet ile mevzûf her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye muktedir idüğü kariye mezkûre heyeti 

ihbâriyesinden memhur 1340 senesi Hâzıran’ın 1. günü tarihiyle müverrih zir-i kariyei merkûme imamı İbrahim 
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ve muhtarı Mehmed ve heyet-i ihtiyâriye azasından Ahmed Efendi Mihri zâtı ve resimleri ile memhur ilmuhaber 

mündericâtı ve kariye-i mezkûre ahâlîsinde Çiftçioğlu İbrahim Efendi ibni Salih Efendi ve Henuloğlu Mehmed 

Ağa ibni Salih'in huzûr-u mahkeme de vuku'bulunan ihbârlar ile zâhir ve nemâyân olmasını binaen sağiran-ı 

mezburan'ın hazirunu mezbûranın vakti rüşd ve sidârlarına değin babaların mütevaffâ-yı merkûmdan mevrûs 

emvâli sairelerini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i ve umûrlarıına merkûm İsmail'in nasb ve tayini 1342 

sene-yi hicrisi Zilka’de-i Şerîfenin 6. günü müttefikân karar me’zûnen işbu vesikâ i'ta kılındı. 6.Zilka’de.342/ 

9.Hâzıran.340 

 

 Sıra No: 494 Sayfa: 162 Numro: 2 Konu: Nafaka 

 Hicri 12.11.1342 / Miladi 15.06.1924 Rumi 2.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayeti karsından Bayram Kariyesi ahâlîsinden ve sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden 

Henuloğlu Ahmed Ağa ibni Hacı Mustafa'nın sulbiyye-i sagîre oğullaru Arif ve alimden her bir nafaka-ı işdâ 

ihiyaç ile muhtac olup nafakalarına sarf ve arusundan nesneleri olmadığı ve babaları müteveffâ-yı merkûmdan 

mevrûs vilayeti mükteza merkez kazasında vaki iki tarafı yol bir tarafı bağ Ya’kûbzâde Rasim Nazım Efendi ve 

yine bir tarafı mûmâ-ileyh Rasim ve Nazım Efendi mağzasıyla mahdut bir kıt’a arsadaki hisseyi hâzırun 

nakafakları alenan ale’l-usûl talebine bey'le semeni sağiran-ı mezburanı karar-ı ma’ruf nafakalar sarf edilmek 

sağira merkûman hakkında enfa ve evla olduğu kariye-yi mezkûre heyet-i ihtiyâr iye muti ilmuhaber mündericâtı 

zikr olunan Bayram Kariyesi’nden Henuloğlu Mehmed Ağa ibni Salih ve Henuloğlu abdulhamit Ağa ibni Ethem 

huzûr-u mahkeme ve ale't-tarîki’ş-şehâde vaki bulunan ihbâr ile sâbit olduğu arsayı mezkûreden olan hisse-i 

şaiyalarından sagîrûn-u mezbûrun hâzırûn nafakaları için ale'l-asıl talebine bey'le semenî merkûman Arif ve 

Adil'den ma’ruf nafakalarına sarf ve vasî mensûblar li-ebeveyn er karındaşları İsmail namı kimesneye izin 

verildiği 1342 sene-yi hicrisinin Zilka’de-i Şerîfesinn nin 12 gününde verilmiş kariye-i münasib iş bu vesikâ 

vasî-i merkûm İsmail Efendi yedine i'ta kılındı 12 Zilka’de 342/ 10.Hâzıran.340  

 

 Sıra No: 495 Sayfa: 162 Numro: 3 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 08.11.1342 / Miladi 11.06.1924 Rumi 29.05.1340 

Karahisâri Şarkî vilayetine mezkûr kazayı ahâlî ve sakinlerinden Karakurtzâde Abdullah Efendi ibni refet Efendi 

bin Hacı Halil vilayet-i mezkûre mahkeme-i asliyesinde Kazası sakinlerinden Karakurtzâde Mehmed Efendi ibni 

Hacı Halil Efendi muvacehesinde Karahisâr-ı Şarkî ahâlî ve sakinlerinden Karakurtzâde Hacı Halil Efendi ibni 

Mehmed mahzarından bir neferoğlu sulbiyye-i kebire oğlu Hatunca isminde bir nefer sulbiyye-i kebire kızı ile 

kendisinden evvel vefât edenoğlu Ref’et Efendi’nin oğlu olduğu cihetle kendisi ile mûmâ-ileyh Ref’et Efendinın 

kızı Halime ve kendisinden evvel vefât eden diğeroğlu Rüştü Efendi’nin sulbiyye-i kebire kızı Sehure Hanım ile 

bundan akdem vefât eden abdi müteveffâyi mûmâ-ileyh Hacı Halil Efendi’nin emvâlini ve umûr emlak ve arazi 

ve kaaffei merukatine mûmâ-ileyh Mahmûd Efendi’nin müstekilen zabıt ve vasîyet eder olduğundan hisse-i 

ersiye-i şer iye ve vefâtına sene irae ider. bi’l kıt’a hüccet-i şer’iyyenin i’tâsını talep ve da‘va müddei-yi aleyhi 

mûmâ-ileyh Mahmûd Efendi led e sual cevabında babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyh ve umûr ve emlak ve arazinin 

bi-hesâbi’l Rûmî vaziyyet ikrâr müddeiyi mûmâ-ileyh maada müddeasını inkârına karşı müddei-yi mûma-ileyh 

da‘vamı mezkûresini mahkemeyi ihsar olunup münferiden ve muhalifen istimâ’ kılınan Ezbiderlioğlu Abdullah 

bin Kadir Cağaloğlu Zihni bin Şerîf in huzûr-u mahkeme de müttefikü'l-lafz olmağın vuku’bulan şahitler ile isbat 

eylemesine bina’en verâset-i mezkûrenin ibni mezbûr Mahmûd Efendi ile binti mezbûr Hatunca Hanım’a 

mahzarda olduguna ve mezbûrundan Abdulkadir ve Halime ve Sehure’den her birinin intikal mevsi intikal 

kanuni mahsûsu mûcibince hilaifiyet tarîk-i vech ile dahil verâset olunmaya bade’l-hükkâm evniyeye ve etbini? 

mes’ele-yi mirâsları 3 sehmden olup sehmi mezkûreden 2 sehmi ibni mezbûr Mehmed Efendi 1 sehmi binti 

mezbûre Hatunca Hanım’a isâbet ettikte bi’l hesâbi’l kanunu müteveffâyi mûmâ-ileyh Hacı Halil Efendi’nin 

arazisi 8 sihâm itibari ile sehmi mezkûreden 2 sehmi ibni mezbûr Mahmûd Efendi’ye ve 2 sehmden 5 sehmi 

mezbûre Hatunca Hanım’a ve halifiye’t-tarîk-i ile birer sehmden 2 sihâm ibni elbeyn mezbûr Abdulkadir Efendi 

ile binti el ebn mezbûre Halime Hanım’a ve iki sehmi dahi bintül eyn mezbûre sehura Hanım’a isâbet ve intikali 

iktizâ eylediğine 8 Zilka’de 342/ 11 Hâzıran 340 tarihinde kıyl-i temyîz olmak üzere vicâhen ve müttefikân karar 

verilerek alenen tefhîm kılındı 8 Zilka’de 342/ 11 Hâzıran 340 

 

 Sıra No: 496 Sayfa: 162 Numro: 4 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 11.11.1342 / Miladi 14.06.1924 Rumi 1.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden ve sakinlerinden iken bundan 

akdem vefât eden Karaşa’ban oğlu Aziz bin Abdullah’ın sulbiyye-i sağire oğlu Durmuş vakti rüşd ve sidârına 

değin babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs umûru vesairi ahz ve kabz ve hıfz ve hiraset ve tesviye-i umûrunu 

vesâyeti sagîre mezbûr validesi Gülsüm namı diğer Gülfidar Hatun’un münasebei emânet ile mauruf ve istikâmet 

ile mevzûf her vech ile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü mahkeme-iyi mezkûre heyet-i 



356 
 

 
 

ihtiyariyesinden mevrût ve 1340 sene-i maliyesi Mayıs 23 günü tarihli mevrûh ve zir-i mahalle-yi merkûme 

mûmâ-ileyh ve muhtarı Ahmed ve heyet-i ihtiyâri azasından Mehmed Efendileri mihrizâtı ve resimleri ile 

memhur ilmuhaber meali kılınan mahalle sakinlerinden baba Ahmedoğlu Mehmed Efendi ibni Ömer ve mezbur 

Bacıoğlu Mustafa bin Şerîf’in huzûr-u mahkemede vuku’bulan ihbârlar ile zâhir ve nemâyan olmasını binaen 

sagîr-i mezbûr Durmuş vakti rüşd ve sidârına değin babası müteveffâ-yı merkûme mevrûsu emvâl vesaire ahz ve 

kabz ve hıfz ve hiraset namı diğer Gülfidar Hatun’un dahi nasb ve tayini 11 Zilka’de 342. tarihinde vicâhen ve 

müttefikân hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 11 Zilka’de 342/14Haziran 340 

 

 Sıra No: 497 Sayfa: 163 Numro: 5 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 12.11.1342 / Miladi 15.06.1924 Rumi 2.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti Mahallesi Bülbül Mahallesi sakinlerinden Karaalizâde kerimesi Fatıma Molla 

Hasan binti Nevzat namı Hatun ba istîdâ’mahkemeye müracatla Bülbül Mahallesi sakinlerinden olup bundan 

akdem vefât eden terekesi tahrîr edilmiş babası mevrûsu Kara Alizâde Nevzat Efendi’nin terekeyi beyi 

esmanından hisse-i ersiye-i şer iyesi olan 10 liranın sağir olmak hasebiyle li-eceli edâna mezkûr merkez mahallâtı 

eytâm sandıgına alınmış olup kendisinde elyevm 320 tevellüdlü olarak 21 yaşında reşit olmağla beraber emrini 

bi’l-nefsi idareye muktedire bulunduğundan meblağ-ı mezkûrün sanduk-u mezkûr malına izâfet ile babası 

merkûm tereke-i esmanından olmak üzere eytâm Müdüri hâzır-ı bi’l mehakeme Ömer Efendi'den tahsîl ve 

tarafına teslimi talep ve da‘va Müdir-i mûmâ-ileyh Ömer Efendi dahi lede’l-sual husûsu cevabında meblağ-ı 

mezkûr 10 lira müddei-yi mezbûr Fatıma Melahat Hatun’un babası müteveffâ-yı merkûm nevzattan mevrûs malı 

olup eytâm sanduğunda mevcûd olunduğu ikrâr ve ancak mezbûre Fatıma Melahatin reşide olduğu kendisince 

müdefaan beyân etmesine ve müddei-yi mezbûre tarafından ikame olunup nazaran ve muhalifen istimâ’ kılınan 

mahkeme-yi mezkûre ahâlîsinden baba Ahmedoğlu Mehmed bin Ömer ve nurvaranoğlu Mehmed bin 

Osman’dan her birinin dahi mezbûrenin reşide oldugu ve kendisine teslim olunacak malı Hüsnü idare ve istimâ’ 

edecek müttefikü'l-lafz olmağın beyân ve edayı şerden eylemelerine mezbûrenin 320 tevellüdlü olduğu istîdâ’-i 

zuhûrunda vilayeti nazırı müdirinin der kenarındna müsteban olmasına mebni mezbûre Fatıma Melahat Hatun’un 

şehâdet vakii ve vakiye-i resmiye binaen reşide olunduğuna bade’l-hükkâm eytâm sandıgında bulunan 

nükûdunun ale’l-usûl müddei-yi mezbûre Fatıma Melahat Hatun’un iade ve sanduk-u mezkûr malına izâfetle 

müteveffâ-yı merkûm Nevzat Efendi’nin zikri esmanından olmak üzere Müdir-i mûmâ-ileyh Ömer Efendi 

tahfiline 12 Zilka’de 342 /10 Hâzıran 340 tarihinde kabûlü temyîz olmak üzere vicâhen ve müttefikân karar 

verilerek alenen tefhîm kılındı 12 Zilka’de 342/ 10 Hâzıran 340 

 

 Sıra No: 498 Sayfa: 163 Numro: 6 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 14.11.1342 / Miladi 17.06.1924 Rumi 4.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez vilayeti mahallâtından Taş Mahallesi ahâlî ve sakinlerinden bundan akdem vefât eden 

Nalbantoğlu Mustafa Ağa ibni Abdullah’ın sulbiyye-i sagîre oğulları hiraele ve emrah ve sulbiyye-i sagîre kızları 

Şerîfe ve kadriye ve her birinin vakti rüşd ve sidârlarına kadar babalarının müteveffâ-yı merkûmun mevrûs 

emvâli ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i umûrlarını vesâyeti sagîr-i mezbûrun valideleri Hatice Hatun 

münasibi emânet ile ma’rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûr vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir 

idiğü mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyârisinden mevrut ve 1340 seneyi maliyesi Haziran’ın 14 günü tarihilye 

mevrûh mürûr zikr olunan Taş Mahallesi imamı kütükçüoğlu Rahmi ve ağzâdan Dizdaroğlu Hüseyin hüsni 

Efendilerin mihri zâtı ve resimleri ile memhur bir kıt’a ilmuhaber meali ve Tamzara Mahallesinde ketb hudazâde 

Nazım bin Hüseyin ve Dizdarzâde Mehmed Hulûsî ibni Hasan Efendilerin huzûr-u mahkeme ale’t-tarîk-i şehâde 

vakii bulan ihbârlar ile zâhir ve nemâyan olmasına binaen sağiran-ı mezbûranın vakti rüşd ve sidârlarına değin 

babaları mütevaffâ-yı merkûmdan mevrûs emvâlini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviyeyi umûrlarını 

mezbûre Hatice Hatun nasb tayini 14 Zilka’de 342 / 17 Hâzıran 340 tarihinde müttefikân hükm ve karar verilerek 

alenen tefhîm kılındı 14 Zilka’de 342 / 17 Haziran 340 

 

 Sıra No: 499 Sayfa: 163 Numro: 7 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 16.11.1342 / Miladi 19.06.1924 Rumi 6.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez vilayeti karasından Turuncu Kariyesi ahâlîsinden olup berayı ticâret devleti 

Amerika’da iken vefât eden Yurdam ve Yasef Kirbakioğlu İstefanın li-ebeveyn kız karındaşı Sürmeli veledi 

giregi mahkeme-i müracatla er karındaşı merkûm İstefan’ın Karahisâri Şirantepe Mahallesinde Yurdamoğlu 

Yasef Efendi veledi Bavli zimmetinde 450 kuruş alacağı olup kıbbeli ahz da ve istîdâ’vefât edip müteveffâ-yı 

merkûmun verâsetinde li-ebeveyn kız karındaşı olduğu cihette kendisi ile li-ebeveyn er karındaşı gâib-i 

ayni’l-mehâkime Benayut mahzarda olduğundan meblağ-ı mezkûrdan hissesine isâbet eden miktarının bi- 

hesâbi’l-verese medyûn Yasef Efendi'den bi’t-tahsîl kendisine tahsîl ve talep ve da‘va müddei-yi aleyh Yasef i 

dahi müteveffâ-yı merkûm İstefan ol miktar kuruş borcu olduğunu ikrâr müddei-yi mezbûre Sürmeli’nin verâseti 
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müddeâsını inkâr etmesine ve müddei tarafında ikame olunup nazaran ve muhalefen şahit olarak istimâ’ kılınan 

Kürez ve Kariyesi’nden temurcioğlu Nikola ve veledi ve Alişar Kariyesi’nde Aminoğlu İstivfur veledi 

Bandiyadan her birinin dahi Amerika’da bi’l-velet vefât eden Çorapçı Kariyesi’nden Yordam ve oğullarından 

Kirmakioğlu istfanın verâseti hâzır-ı bi’l-mehakeme li-ebeveyn kız karındaşı Sürmeli veledi yani ve li-ebeveyn 

er karındaşı gâib ayni’l-mehâkime Benayut mahzarda olup bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i 

âharı bulunmadığı beyân etmelerine binaen mezbûr Sürmeli ile Benayut ve sübut verasaetlerine mecellenin 1818 

maddesi mûcibince bade’l-hükkâm mes’ele-yi mirâsları 3 sehmden olup sehmi mezkûreden 1 sehmi mezbûre 

Sürmeli’ye ve sehmi dahi gâib-i aynü’l-mehâkime ehî li-ebeveyn merkûm Benayuta isâbeti tahakkuk etmekle 

meblağ-ı müddei 450 kuruşun ahz li-ebeveyn mezbûre Sürmeli’nin hissesine isâbet eden 150 kuruş mecellenin 

1817 maddesi ahkamına tevfikan Yasef Efendi'den bi’l-hasıl mezbûr Sürmeli’ye teslimine 16 Zilka’de 342/19 

Hâzıran 340 tarihinde kabil-i temyîz olmak üzere vicâhen ve müttefikân hükm ve karar verilerek i’lânen tehfim 

kılındı.  

 

 Sıra No: 500 Sayfa: 163 Numro: 8 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 13.11.1342 / Miladi 16.06.1924 Rumi 3.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti karasından Seraycık Kariyesi sakinlerinden Sadıkoğlu kerimesi Behiyye zevci 

kariye-yi mezkûr ahâlîsinden Poturoğlu Hüseyin Efendi 340 senesi maliyeyi Ramazanı Şerîf evasıtına binaen 

tatlîk eylediği mühalifenı ve mütekararen istimâ’ kılınan Arif ve Hasan Ağaların şâhidan-ı mezbûranın mihr-i 

müeccelinde 351 kuruştan ibaret olduğu zevci merhum Hüseyin ikrâr ve mezbûre Penbe’nin inkızâ’ iddetinin 

değin mihri yevmi 15'er ve sagîre kızı Naciye’nin ve her yevmi 7,5 kuruşla ancak infâk ve keselerinin temin 

edelebileceği mûmâ-ileyh Arif ve Hasan Ağalar ile Şerîf Efendi’nin huzûr-u mahkeme de vuku’bulan ihbârları 

ile sâbit olunduğundan mucibinde mezbûre Penbe’nin tarih-i mezkûrdan itibaren talakı bais ile mutlaka oldugu 

ve mezbûre Penbe için be her yevm 15 huzûra kızı naciye için beher yevmi 7 şer buçuk kuruş nafaka kararıı 

mauruf ittiğine ve led el hace 2 ciheti hakkında istîdâ’neye ve inde’l-nafakayı zevc-i mutlakı Hüseyin namı ki 

mesneyede rucuu zevce-i mezbûre Penbe’ye izin verildiğine bade’l-hükkâm ber mucibe ikrâr mihri mühecceli 

mezkûr 351 kuruş defaaeten miktarı muin nafakalarıda beher yevm müddei i mezbûre Penbe’ye eda ve ifaya 

müddei-yi aleyhi merkûm Hüseyin namı kimesneye tenbîh olunduğu ve zirde nesrudatı? merkûm masarifi 

mahkeme olan 194 kuruş 20 pareninde bade müddei’-yi aleyh merkûm Hüseyine rucû itmek üzere ol evveli 

şer’de müddei’-yi mezbûre Penbe’ye ahz ve istifâsına 12 Zilka’de 1342 / 16 Haziran 1340 tarihinde kabil-i 

temyîz olmak üzere vicâhen hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 501 Sayfa: 164 Numro: 9 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 15.11.1342 / Miladi 18.06.1924 Rumi 5.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Yularsızoğlu Şükrü bin Ahmed 

bidayet-i seferberlikde askere sevk olundukdan sonra merkûm arz-ı İslam'da ve muarekei ve gade mevkûd olub 

merkûmun gerek askerdeki ve gerek esaretteki emsâl ve arkadaşları avdet ittikleri halde merkûmun hayat ve 

memâtına dair hiçbir haber zuhûr itmediği ve bu süratle vefâtına zan galib hasıl olduğu, terekesine vaziyyet 

mahalle-i mezkûre ahâlîsinden piribaşoğlu Şakir Ağa muvâcehesinde mütekararen ve muhallefen istimâ’ kılınan 

emmioğlu Hasan Çavuş bin Mehmed ve Kunuşoğlu Hacı Dursun ibni Abdullah'ın vuku’bulan şehâdetleriyle 

sâbit olmasına ve merkûm Şükrü zevcesi esma Hatun’un istizaren tahlîfi icra kılınmasına binaen merkûm 

Yularsızoğlu Şükrü bin Ahmed'in mefkuden vefâtına ba'de'l-hükkâm ber-müceb-i ikrâra müddeiyye-i zevce-i 

mezbûre Esma Hatun’un mihr-i müecceli olan 751 kuruş müteveffâ-yı merkûmun tereke-i vafiyesinden olmak 

üzere mezbûre Esma Hatun’a eda ve îfaya müdde-iyye-i aleyh merkûm Şakir Ağa'ya ba'de't-tenbîh mezbûre 

Esma Hatun ba'de'n-nafaka iddeti nefsini zevc-i aharla izdivaca izin verildiğine mesarif-i mahkeme olan 183 

kuruş 20 parenin bade’l-tereke mezkûreye izâfeten müddeî-i aleyh merkûma rucu’ etmek üzere evvel emirde 

müddeiye-i mezbûreden ahz ve istîfası iktizâ eylediğine kabil-i temyîz olmak üzere 15 Zilka'de 1342 ve fî 18 

Hazîran 1340 tarihinde muttefikan hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 502 Sayfa: 164 Numro: 10 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 18.11.1342 / Miladi 21.06.1924 Rumi 8.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez vilayeti karasından Yaycı Kariyesi ahâlî ve sakinlerinden ve Ermeni Milletinden 

Nursisioğlu Artinoğlu olup dini mübini Ahmediye’ye ve mebzûl şerefi ve İslam ile müşerref isminide Halil 

tesmiye kılınarak ihtida’ etmiş bulunup babası merkûman hisseyi verâsetinin kendisinin mahzarda olmağla 

babası namında mukit emlak ve arazi i hazine-yi maliyenin müstakilen zabıt ve vaziyet ider oldugundan babası 

merkûman namında mukîdi emlak ve araziden kifayet ve kendisine teslimi hazineyi celileye izâfetle hâzır-ı 

bi’l-cümle hazine vekili vilayet-i mezkûre veradet katibi İsmet Efendi’nin talep ve da‘vayı mûmâ-ileyh İsmet 

Efendi dahil led'e sual cevabında Yaycı Kariyesi’nden ve Ermeni Milletinden Nursisioğlu Artin’in emlak ve 
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arazisine hazineyi maliyeye izâfeten umûrumuzdaki kanun-u mahusûsa mûcibince vaziyettini ikrâr müddei-yi 

merkûman maada müddeâsını inkâriye karşı müddei-yi mûma-ileyh Yaycı Kariyesi’nden ve Ermeni milletinden 

Nursisioğlu Artinoğlu olup şerefi İslamiye ile şeref isminin Halil tesmiye edilerek mühtedi bulunduğu ve 

merkûm Artin Haliller’in şer’i varisi olunduğunu bilmedikleri merkûm tarafından ihzar olunup muhalifen ve 

münferidan istimâ’ kılınan Merkez vilayeti mahallâtından Taş Mahallesi sakinlerinden Kızıloğlu Hamdi bin 

İbrahim ve Bilal Çavuş Arapoğlu Temur bin Ahmed huzûr-u mahkemede müttefikü'l-lafz olmağın ve merfû’ bila 

şehâdetleri ile sâbit olmasına binaen merkûm Artin’in namında mukid emlak ve arazinin hazineyi maliyeye 

izâfetle mûmâ-ileyh İsmet Efendi tarafından müddei ve muhtedii merkûm Halil'e teslimine ve zirde müfredatı 

merkûm mesârif-i mahkeme olan 180 kuruş 20 parenin bade hazineyi maliyeye izâfeten vekili mûmâ-ileyh rucu 

itmek üzere evvel emirde mühtediği merkûm Halil’den ahz ve istifâsına 18 Zilka’de 342/ 21 Hâzıran 340 

tarihinde kıbbeli temyîz olmak üzere vicâhen ve müttefikân hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. İlam 

harcı 40 kuruş zamrut 30, pul bedeli, hicaz katip toplamda 180 kuruş. 
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Sıra No: 503 Sayfa: 164 Numro: 11 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 22.11.1342 / Miladi 25.06.1924 Rumi 12.06.1340 

Karahisâri Şarkî mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Hurşid oğlu Ali bin Ethem seferberlikte askere sevk 

olunduktan sonra merkûm arzı İslamda ve meake? ve ağda mevkûd olup merkûmun silk-i askerdeki vekâlet ve 

esaretteki emsâl ve arkadaşları avdet eyledikleri halde merkûmun hayat ve memâtına dair hiç bir haber zuhûr 

etmediği ve bu suretle vefâtına zan galip hasil oldugu müteveffâ-yı merkûmun terekesine vaziyetinin ikrârdan 

sonra mehâkemenin ma’lûm olduğu günden ademi isâbeti anlaşılarak gâibinden mehâkimenin devamına karar 

verilmiş mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Hurşid oğlu Mustafa'nın gıyabında münferiden ve muhallifen istimâ’ 

kılınan Biroğul Mahallesi'nden mensur ve Alioğlu Mahmûd ve Nurşin Mahallesi'nden kaltakçıoğlu İbrahim 

Efendi’nin huzûr-u mahkeme de vaki bulunan şehâdetleri sâbit olmasına ve ahzı askeri şubesi riyasetinde miruru 

tezkere malınında şâhidanı merkûmanın şehâdetleri ile müeyyiyet ve masadduk bulunmasına ve ma'kûdu 

merkûmdan zevce-i Zekiye tarafından iddia olunan mihr-i müeccelinden isbatından ishar gayr ile mezbûrenin 

mihri mes’ele 350 kuruş oldugu mûmâ-ileyh Mahmûd ve İbrahim Efendi tarafınddan ihbâr eylemesine ve 

mezbûrenin istisharen tahlîfini icra kılınmasına binaen merkûm Ali bin Ethem’in arz ı İslamda ve muareke 

..mevkûd olup bu suretle vefât etmiş oldugunu ve mihri mes’ele mezkûrde 350 kuruştan ibaret bulundugu 

bade’l-hükkâm mihri mes’eli mezkûre 350 kuruşun mütevaffâyi merkûmun terekesinden olmak ol üzere 

müddei-yi aleyhi merkûm tarafından mezbûre Zekiye Hatun’a eda ve i’faya ve mezbûreye bade’l-iktizâ ve’l-ada 

nefsini zevci aharla izdivacına izin verildiği mesârif-i mahkeme olan 183 kuruş 20 pareninde bade müddei-yi 

aleyhi merkûma rücu’etmek üzere evvel emirde mezbûre Zekiye Hatun'dan ahz ve istifâsına kabili avraz ve 

temyîz olmak üzere gıyaben 22 Zilka’de 1342/ 25 Hâzıran 340 tarihinde hükm ve karar verilerek alenen tefhîm 

kılındı. 

 

 Sıra No: 504 Sayfa: 164 Numro: 12 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 22.11.1342 / Miladi 25.06.1924 Rumi 12.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Temurcilik Mahallesi ahâlîsinden Nalçacıoğlu Halil’in 

tahminen bundan 30 sene mukaddem diyar-ı âhire giderek hayat ve memâtı mechûl olarak gaybubeti minkatı ile 

merkûm Halil’in biraderinin muharrer kızı Şerîfe’ninde el yevm gâib olduğu ve gâiban-ı mezbûranın vakti 

zuhûru ve muciblerine değin umûr ve emlakı sairelerini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i umûrlarına ve 

vesâyet ve kayyumluğa Emmizâdeleri Kamil’in münasib ve emânet ile mauruf ve istikâmet ile mevzûf ve her 

vech ile umûru vesâyet ve kayyumluk uhdesinden gelmeğe muktedir idiğü gâibanı mezbûranın emlak vesairesine 

vaziyeti ikrâr ile mahkemenin ma'lûm oldugu günden ademi icabeti anlaşıldıktan gıyabında devamı mahkemeye 

karar verilmiş Nalçacıoğlu Mustafa zevcesi Fatıma Hatun’un gıyabinda münferidan ve muhalifen istimâ’ kılınan 

Mahalle-i mezkûreden Ömer Efendioğlu Mahmûd Efendi ibni Ömer ve maurufoğlu Necib bin Süleymanın 

huzûr-u mahkeme den mütefikkü’l-lafz ve'l-mâna’ vuku’bulan şahitlerin şehâdetleri ile sâbit olmasına ve 

mahalle-yi merkûme heyet-i ihtiyâresinden muti i mezbûr bir kıt’a ilmuhaber meali dahi şâhidanı merkûman 

şehâdetlerini müeyyed ve musaddak bulunmasına binaen gâiban-ı mezbûran Halil ve Şerîfe’den her birine vaktı 

zuhûrlarına değin emvâl ve emlak vesayelerine ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i umûrlarına vasî 

kılındığı mezbûrenin Emmizâdelerin Kamil’in nasb ve tayinine kıbel-i ikrâz ve temyîz olmak üzere merkûm 

Kamil’in vicâhen mezbûre Fatıma’nın gıyabında müttefikân 22 Zilka’de 1342/ 25 Hâzıran 340 tarihinde hüküm 

ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 505 Sayfa: 165 Numro: 13 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 22.11.1342 / Miladi 25.06.1924 Rumi 12.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden olup bidâyeti seferberlikte emsâli 

ile askere sevk olunan Emmioğlu Mehmed’in tarihi sevkinden ber hayat ve memâtından bir haber zuhûr 

etmeyerek gaip olduğu ve merkûmun vakti zuhûruna değin umûr ve emlak vesaireye değin ahz ve kabz ve hıfz ve 

hırâset ve tesviye-yi umûrunu dahi ve kayyumluğunu merkûme kız karındaşı Nefise Hatun’un münasib ve 

emenat ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûr ve vesâyet ve kayyumluk uhdesinden gelmege 

muktedir idüğü mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Eminoğlu Hasan Çavuş muvâcehesinde Biroğul Mahallesi'nden 

Mindevallıoğlu Mahmûd Efendi ibni Abdurrahman ve Nurşin Mahallesi'nden Kaltakçıoğlu İbrahim bin 

Ahmed’in huzûr-u mahkeme den münferiden ve muhalifen vuku’bulan şahitler ile sâbit olmasına binanen gâib-i 

merkûm Mehmed'in vakti zuhûruna değin umûru emlak vesairesini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i 

umûrunu kız karındaşı mezbûre nefise Hatun’un vaziyet kılmağla nasb ve tayini 22 Zilka’de 342/25 Hâzıran 340 

tarihinde kıbeli temyîz olmak üzere vicâhen ve müttefiken hükm ve karar verilerek alenan tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 506 Sayfa: 165 Numro: 14 Konu: Nafaka 

 Hicri 22.11.1342 / Miladi 25.06.1924 Rumi 12.06.1340 
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Karahisâr-ı Şarkî’ye Merkez vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsi ve sakinlerinden iken bundan 

akdem vefât eden Karaşa’ban oğlu Aziz bin Şa’ban’ın sülbiye-i sağire oğlu Durmuş nafakaya işdâ ihtiyaç ile 

muhtac olup nafakasına sarfı nükûd ve aruzunda nesne-i ve olmadığı ve babası müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs 

ve muttasıl olup mahalle-i mezkûrede vaki etrafı erbı? Silahcıoğlu Ahmed ve Emin ve Abdullah ve haşim ve 

Halim vereseleri hudûdlarıyla mahdûd bir kıt’a tarla ki 24 hisseden 7 hissesinin hazineye binaen kabûl kabli 

ziraat ve’l-mayub hisse-i mezkûrenin huzûru nafakası içün ale’l-usûl talebine bey’ ile semeni sagîr-i merkûmun 

müddeti ma'rûf nafakasına sarf idilmek sagîr-i merkûm hakkında enfa ve evla olduğu mahalle-i mezkûru heyet-i 

ihtiyârisinden muti ilmuhaber mündericâtı zikr olunan Bülbül Mahallesi Könbezâde İbrahim Efendi ibni Nuri ve 

Boyacıoğlu Şerîf Ağa ibni Abdullah huzûr-u mahkemede ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki bulunan ihbârları ile sâbit 

olduğundan tarla-yı mezkûrede olan 24 hisseden 7 hissesinin sagîr-i merkûmu huzûrun nafakası içün ale’l-usûl 

talebine bey ile semeni merkûm Durmuşun kararı ma'rûf nafakasına sarfa ba hüccet-i şer'iyye vasîyi mensûbesi 

veledi valideasi Gülfidar Hatun’a izin verildiği 22 Zilka’de 1342, 25 Hâzıran 340 tarihli müttefikân hükm ve 

karar verilerek alenen tefhîm kılındı 

 

 Sıra No: 507 Sayfa: 165 Numro: 15 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 22.11.1342 / Miladi 25.06.1924 Rumi 12.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Serare Mahallesi sakinlerinden muarifetü’z-zat Köse Alizâde 

Ali Efendi zevcesi Said Beyzâde kerimesi Hatice Nar Hanım ibnete Süleyman mahalle-yi mezkûre sakinlerinden 

Köse Alizâde Ali Efendi ibni Mehmed muvâcehesinde mûma-ileyh Ali Efendi’nin 501 kuruş mihr-i müeccel 

tesmiyesi ile zevci dahli değinlerinde zevciyeti kaime iken zevci tarafından kendisini nect? olunan tenfîzi talak 

selâhiyeti şer’iyyesine müstenidan selâhiyeti mezkûreyi istimâ’ ile mihri beha mezkûr ve mazhardan ve miktar ve 

kıymetleri zabıt ve da‘vada merkûm eşyayı zatiyesinin tahsîli değniye ve teslimine tahtı hükm ve karar 

alınmasını talep ve da‘vayı mûmâ-ileyh Ali Efendi dahil lede’s-sual cevabında müddei-yi mezbûrenin ol miktar 

kuruş mihri tesmiyesi ile zevce-i menkûhe-i medhûleye oldugu ve tenfîzi talak hakkındaki edası ikrâr ve i’tirâf 

edip ancak zevce-i mezbûre 70 eylediği tazvis? talakı mezbûre tarafından kendisine iade etmiş oldugu müdafa 

beyânı ve mezbûrenin nafakayı mezkûru inkâriye karşı mûmâ-ileyh isbatında izhâr emriyle mezbûrenin tahlîfi 

talep ve dermeyan ve esna-yı tahlîfte müddei-yi mezbûre kelâmı ağazla zevci mûmâ-ileyh Ali Efendi ile 

beyinlerinde vukuu gelen ademi Hüsnü muareşeden naşi bade talebe ve mufarakatı rabiye olduğu ve zevce-i 

mûmâ-ileyh zimmetinde mukarrer ve ma’kud aleyh mihr-i müeccel ile nafakayı iddet-i maniye-i mağluma 

üzerine ve müennen sakinei kendi üzerine olmak üzere kezâlik hukûk-u zevciyet ve gerekse kaffe-yi hukûkuma 

mutalabat ve kaffeyi bihan ve muhammenden zevci mûmâ-ileyh hakkı ibra ve iskat ve zevci mûmâ-ileyh hiçbir 

vecihle hakkı kalmadığını ve alacağı bulunmadığı ifade ve ikrâr ve müddei-yi aleyhi mûmâ-ileyh Ali Efendi dahi 

hali mezkûrü âli vechi’l-mezkûr kabûl ve tarafeyn yek diğerlerine ifade ve ikrârlarını tasdîk eylemesine binaen 

hali mezkûrün vech-i muharrer üzere sıhhatine ve müddei-yi mezbûr ile müddei-yi mûmâ-ileyh beyinelerinin ol 

vech ile takrizine mesârif-i mahkeme olan 183 kuruş 20 pareninde sevaben kendilerinden gönderilen ahz ve 

istikrâz 22 Zilka’de 342/ 25 Hâzıran 340 tarihinden vicâhen ve müttefikân hükm ve ikrâr verilerek alenen tefhîm 

kılındı. 22 Zilka’de 1342 /25 Hâzıran 340 
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Sıra No: 508 Sayfa: 165 Numro: 16 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 23.11.1342 / Miladi 26.06.1924 Rumi 13.06.1340 

Karahisâri Şarkî Merkez Vilayeti karasından Saraycık Kariyesi ahâlî ve sakinlerinden Poturoğlu Zihni bin 

Receb’in ..makbulen vefât eylediği zevci menkûhe-i mekturesi Binnaz ın mihr-i müeccelden müteveffâ-yı 

merkûm zimmetinde 751 kuruş alacak hakkı olduğu mütevaffâi merkûmun terekesinde vaziyetini ikrâr eden 

kariye-yi mezkûre ahâlîsinden kesikoğlu Arif bin İbrahim muvâcehesinde zevce-i mezbûre Binnaz’ın hâzır 

oldugu halde münferiden ve muhallifen istimâ’ kılınan zikr olunan Saraycık Kariyesi’nden Şeyhoğlu Hasan bin 

İbrahim Rasim ve Uzun Mehmedoğlu Dursun bin Hasan huzûr-u mahkemede müttefikü'l-lafz olmağa ve 

vuku’bulan şehâdetleri ile sâbit olmağın mezbûre Binnazın istizaharen tahlîfi icra kılınmasına binaen merkûm 

Zihni’nin menkûlen ve vefâten bade’l-hükkâm mihri müeccelin mezkûr 751 kuruş mütevaffâi merkûma tereke ve 

vafiyesinden olmak üzere müddei-yi aleyh merkûm kesikoğlu Arif tarafından mezbûre Binnaz Hatun’un mediye 

ve ifasını ve mesarif-i mahkeme olan 183 kuruş 20 pareden bade’l-terekeyi müteveffâ-yı merkûme izâfeten 

merkûm Arif namı kimesneye rücu’ etmek üzere evvel emirde müddei-yi zevce-i mezbûre Binnaz Hatun’a ahz ve 

eşhasını 23 Zilka’de 1342 / 26 Haziran 340 tarihinden vicâhen ve müttefikân hükm ve karar verilerek alenen 

tefhîm kılındı. 27 Zilka’de 342/26 Hâzıran 342 

 

 Sıra No: 509 Sayfa: 165 Numro: 17 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 23.11.1342 / Miladi 26.06.1924 Rumi 13.06.1340 

Karahisâri Şarkî Merkez Mahallesi vilayeti mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Acemoğlu Zihni bin 

Abdullah bidayeti Seferberlikte askere sevk olunduktan sonra merkûm arz-ı İslam'da ve muareke-i ve gada 

Mevkut olup merkûmun gerek askerdeki ve gerek esaretteki emsâl ve Arkadaşları avdet eyledikleri halde 

merhumun hayat ve mematı dahil hiçbir haber zuhûr etmeyerek bu suretle vefâtına zan galib hasıl olunduğu 

müteveffâ-yı merkûmun terekesine vaziyet-i ikrârdan sonra mahkemenin ma'lûm bulunduğu günde ba mesru 

adem isâbeti anlaşılarak gıyabında devamı mahkemeye karar vermiş mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Tataroğlu 

Hamid'in gaipten münferiden ve muhalifen istimâ’ kılınan zikr olunan Nurşin Mahallesi'nden Malkoçoğlu 

Mustafa bin Nuri ve Muruoğlu Asım Ağa ibni Ahmed huzûr-u mahkeme de müttefikü’l-lafz olmağın ve fera bila 

şehâdetleri sâbit olmasına ve ahz-ı askeri şubesinden mürûr ve zikri malından şahidân-ı merkûmanın şehâdetleri 

ile müeyyed ve maada bulunmasına mevkûd-u mezburun zevci Binnaz tarafından eda olunan mihr-i muacceli 

isbâtı ile mezbûre mûmâ-ileyh Asım ve Mustafa Ağaların ale’t-tarîki’ş-şehâde ihbâr imâsına mezbûrenin 

istizharen tahlîfinin icra kılınmasına binaen mevkûd-u merkûm Acemoğlu Zihni bin Abdullah arzı İslam’da 

muareke-i gade mevkûd olup bu süretle vefât etmiş olduğu ve mihr-i mes’ele-yi mezkûrunda 151 kuruşdan ibaret 

bulunduğu bade’l-hükkâm mihri mes’ele-yi mezkûr 151 kuruşun müteveffâ-yı merkûmun terekesinden olmak 

üzere müdde-i merkûm tarafından mezbûre Binnaz Hatun’a eda ve i’fâsına mezbûre bade nafakai ve iddet-i nefsi 

zevci aharla izdivaca izin verildiği mesârif-i mahkeme olan 183 kuruş 20 pareninde bade tereke-i mezkûreye 

izâfeten müdde-i merkûma rücû’ etmek üzere evvel emirde müdde-i mezbûre Binnaz Hatun’a ahz ve ifâsına 

kıbel-i arzdan ahz ve temyîz olmak üzere 23 Zilka’de 342 ve 26 Hâzıran 340 tarihinde müdde-i mezbûrun 

vicâhen müdde-i aleyhi merkûm gıyabinde müttefikân hükm karar verilerek alenen tefhîm kılındı 23 Zilka’de 

342 ve 26 Haziran 340 

 

 Sıra No: 510 Sayfa: 166 Numro: 18 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 23.11.1342 / Miladi 26.06.1924 Rumi 13.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Lice Mahallesi ahâlîsi ve sakinlerinden iken bundan akdem 

vefât eden Boyrazzâde Salim Efendi ibni Ömer’in sulbiyye-i sağire oğlu Dursun ve sulbiyye-i sagîre kızı 

muhliseden her birinin vakti rüşd ve sidârına değin babaları müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Salim Efendi ile valideleri 

Penbe’den mevrûs emvâli ahz ve kabz ve hıfz ve hiraset tesviye-yi umûrlarına vesâyeti sağiran-ı mezbûran 

akrabalarından ve Kızılca Mahallesi'nden Hacı Osmanzâde Halis Efendi ibni Şerîf Efendi’nin münasib ve emânet 

ile maruf ve istikâmet ile mevzûf her vech ile umûr-u vesâyet uhdesinde gelmeğe muktedir idiğü mahalle-yi 

mezkûre heyet-i ihtiyaresinden mevrut ve 1340 sene-yi malîsi Hâzıran 7 günü tarihi ile müverrîh ve zir-i Nurşin 

Mahallesi imamı Mevlüt ve muhtarı Dursun ve heyet-i ihtiyâri azasından Mehmed Efendi’nin mihrizatı ve 

resimleri ile memhur ve muti ilmuhaber meali ve zikr olunan Nurşin Mahallesi'nden Harharoğlu Mehmed bin 

Said ve Taş Mahallesi'nden Nalbantoğlu Ahmed bin Halil’in dahi huzûr-u mahkemede ale’t-tarîki’ş-şehâde 

vuku’bulan ihbârlar ile zâhir ve nemâyen olmasına binaen sağiran-ı mezbûran Dursun ve sülbiye-i sagîre kızı 

Muhliseden her birinin vakti rüşd ve sidârlarına değin babaları müteveffâ-yı merkûm Salim Efendi ile evlatları 

müteveffâ Penbe’den mevrûs emvâlini ahz ve kabz ve hıfz ve hiraset tesviye-yi umûrlarını mûmâ-ileyh Hulûsi 

Efendi’nin muhasip ve tayinine 23 Zilka’de 342/ 26 Hâzıran 342 tarihinde müttefikân hükm ve karar verilerek 

alenen tefhîm kılındı 23 Zilka’de342 26 Hâzıran 340 
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 Sıra No: 511 Sayfa: 166 Numro: 19 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 18.11.1342 / Miladi 21.06.1924 Rumi 8.06.1340 

Avutmuş Mahallesinde iken Yeğenoğlu Şerîf zevcesi Fatıma tarafından zevci Şerîf’in vefâtıyla terekesine 

vaziyet olan Mahalle-i mezkûreden Keçekulakoğlu Asım Ağa'dan mihr-i müeccelinden tahsîlini da‘va etmesine 

mebni tarafeyne da‘vaya tastîr kılınarak mahkemelerinin muin bulunduğu günde müdde-i aleyh Asım bamurdur 

müdde-i mezbûrenin ademi icabeti malında anlaşılmağla müddeiyi aleyh talebi ile müddeiye Fatıma’nın hakkı 

mahkemesinin müttefikân sükûtuna karar verilerek tefhîm kılındı 18 Zilka’de 1342 21 Hâzıran 340 

 

 Sıra No: 512 Sayfa: 166 Numro: 20 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 18.11.1342 / Miladi 21.06.1924 Rumi 8.06.1340 

Avutmuş Mahallesi'nden İmamoğlu Emin zevcesi Melek tarafından zevcinin vefâtı ile cihed-i verâseti bir kıt’a 

ilâmı şer’iyye zevci terekesini vaziyet mahdûmu İbrahim Halil’e icrayı mahkemeye havi bir mihri arzuhal mebni 

tarafeyne ale’l-usûl davetiye tevdi kılınarak mahkemenin hıyni bulunduğu günde müddei-yi aleyh İbrahim 

maburdur müddei-yi mezbûrenin bulunamadığı anlaşılmağla müddei-yi aleyh talebi ile müddei Melek Hatun’un 

mahkemesinin münkarizan sükûtuna karar verildi 18 Zilka’de 342 

 

 Sıra No: 513 Sayfa: 166 Numro: 21 Konu: Davaya Katılmama Tebligat 

 Hicri 18.11.1342 / Miladi 21.06.1924 Rumi 08.06.1340 

Suşehri Ashab Kariyesi’nden Hilmi oğlu Mustafa Ağa tarafından verilmiş istîdâ’da Kavaklar Mahallesi'nden 

Kasap Zühtü Ağa'nın hanesinde mûkîm zevcesi Hatice’nin kendisine tav’en talep ve da‘va eylemesine binaen 

asaleti aslen tarafeyn da‘vay-ı tasdîr kılınarak mahkemelerinin muin bulunduğu günde müddei-yi aleyh Hatice 

bi'lvürûd müddei-yi merkûm gelmediği bi’z-zat anlaşılmağla müddei-yi aleyhanın talebiyle müteakiben hıyni 

mahkemsinin tevfikan sükûtuna karar verilerek tefhîm kılındı 18 Zilka’de 1342. Kanun-u Sâni 342 

  

Sıra No: 514 Sayfa: 166 Numro: 22 Konu: Nafaka 

 Hicri 29.11.1342 / Miladi 02.07.1924 Rumi 19.06.1340 

Karahisâri Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Kavaklar Mahallesi’nden Sar ı Süleyman oğlu Hacı Mehmed 

kerimesi Nadire tarafından muti arzuhalde zevci Şiran kazasının Nurşin Kariyesi’nden Esraoğlu Şükrü üzerine 

nafaka takdirini talep eylemesine binaen tarafını da‘vasıyla tastîr ve mahkemelerinin muin olduğu günde tarafeyn 

vurûd etmedikleri bi’z-zat anlaşılmağla ol bab taki da‘va ve mahkemenin müracatlarını tahlîfen tehîrine ile karar 

verildi 29 Zilka’de 1342. 

 

 Sıra No: 515 Sayfa: 166 Numro: 23 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 29.11.1342 / Miladi 02.07.1924 Rumi 19.06.1340 

Karahisâri Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Avutmuş Mahallesi sakinlerinden Zihnioğlu Hüseyin zevcesi 

Fatıma tarafından ve dahi Zihnioğlu Hüseyin bidayeti seferberlikte askere sevk olunduktan sonra arz-ı İslam’da 

ve muarekeyi mevkûd olup vefâtının zannı galip hasıl olmağla mihr-i müecceli zevecesinin terekesine vaziyyet 

olan Taş Mahallesi sakinlerinden Çörekoğlu Ahmed’den talep ve da‘va etmesine mebni tarafeynin 

muvâcehesinde mahkemede ceryan etmekte iken şâhidi istimâ’ içün mahkemenin ma'lûm bulunduğu günde 

tarafeyn bi’z-zat gelmediği anlaşılmağla müddei-yi aleyh gelmeğle ol babtaki da‘va mahkemenin bermuceb-i 

talep müteveffâ sukütuna karar verilerek tefhîm kılındı 29 Zilka’de 1342. 2 Temmuz 340 

 

 Sıra No: 516 Sayfa: 166 Numro: 24 Konu: Nafaka 

 Hicri 29.11.1342 / Miladi 02.07.1924 Rumi 19.06.1340 

Çakır Kariyesi’nden Dalkavukoğlu kerime Hatice tarafından muti arzuhalde Temeltepe Kariyesi’nden olup 

elyevm Eskişehir’in sufiler Mahallesi'nde mukîm ve ahzi i'ta ile Şenol zevci Tenkiloğlu Mehmed tarafından 

kendisine hapsi nakafadan bir nesne gönderilmekte zevc-i merkûm haberdar edilmesi ile lazım gelen nafakanın 

takdirine talep ve da‘va eylemesine binaen tarafeyn da‘vaya tasdîr kılınarak mahkemenin yevmi muininde her ne 

kadar müddei-yi aleyh gönderilmiş da‘vanın nesnimei sâniyeye gelmiş isede yevmi muini mezkûrde 

müddeiyeninde ademi ve vürûdu bi’z-zat anlaşılmış olduğundan ol babtaki da‘vanın müracatlarını tahlîfen 

tecizine karar verildi 29 Zilka’de 342/2 Temmuz 340 

 

 Sıra No: 517 Sayfa: 166 Numro: 25 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 29.11.1342 / Miladi 02.07.1924 Rumi 19.06.1340 

Karahisâr-Şarkî vilayeti mahallâtından Tamzara Mahallesi'nden Küçükzâde Receb zevcesi Nadire tarafından 

muti arzuhalde zevci mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Küçükzâde Receb’in zevcinin kendisini tatlîk etmekten 

1751 kuruş mihr-i müeccel ile mihr-i muaccelden bakiye 1 adet maden altunun tahsîline tahtı hakime alınmasını 
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taleb ve da‘va etmesine mebni tarafeyne da‘vaya tebliğ kılınarak mehâkimenin yevmi’l-muinde tarafeynin vürûd 

ettikleri bi’z-zat anlaşılmağla ol babtaki da‘va ve mahkemenin müracatlarına muhallifen tecizine karar verildi 9 

Zilka’de 342 2 Temmuz 340 

 

 Sıra No: 518 Sayfa: 166 Numro: 26 Konu: Nikah  

 Hicri 29.11.1342 / Miladi 02.07.1924 Rumi 19.06.1340 

Karahisâr-Şarkî Merkez Vilayeti karasından Yıltarıç Kariyesi sakinlerinden Burunoğlu Mustafa zevcesi Zekiye 

tarafından muti arzuhalde Karacaviran Kariyesi’nden Burunoğlu Mustafa’nın kendisini ifal ederek bilâ izinname 

nikâhı olmaksızın zevcem diye dört bucuk seneye mehazur? beyinlerinde hukûki zevciyet kaim iken elyevm 

merkûm tarafı infâk idilmekte olduğundan celile hukûktan olmağı talep ve da‘va itmesine binaen talak talebine 

da‘vayı tebliğ kılındığı halde yevmi muinde ademi murüru bi’z-zat anlaşılmağla ol babtaki da‘va mahkemenin 

müraacatlarına talifen karar verildi 

 

 Sıra No: 519 Sayfa: 167 Numro: 27 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 29.11.1342 / Miladi 02.07.1924 Rumi 19.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti karasından Karaağaç Mahallesi sakinlerinden henuloğlu kerimesi tarafından 

muti arzuhalde Karaağaç Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden henuloğlu Ömer Ağa'nın verâseti 

sülbiye-i kebire kızı olduğu cihetle kendisi ile sülbiye oğulları Mustafa ve Mustafa ve Ali ve Aziz ve sülbiye 

sagîre kızları tir ve Tûtiye mahzarda olduğundan varisunu mezbûrundan mezbûr Mustafa celbi ile hisse-i ersiye-i 

şer’iyyesinin takrizi bir kıt’a verâseti hüccet-i i'tasını talep ve da‘va edilemesine binaen usûlen tarafeyne da‘vaya 

tebliğ olunarak mahkemenin muin bulunduğu günde müdde-i aleyh Mustafa’ya ba mürûr müdde-i ye tereke-i 

vürûd itmediği bi’z-zat anlaşılmış ve mezbûre tir tarafından karye-yi heyet-i ihtiyâriyesinden musaddık ancak 

mevad-ı sahide mûcibince ihticacı Salih bir kıt’a vekâletine zevci Ömer Çavuş mahkemeye gelmiş ve da‘vayı 

mahkemeyi asliyeye ruyet edilecek mevrut bulunmuş olduğundan müdde-i aleyh hakkı mahkemenin muvakkaten 

sukutunu talep eylemesine binaen icabı bizat tereke ber mucibi talep hak muvakkaten sukutuna müttefikân karar 

verilerek tefhîm kılındı 29 Zilka’de 342/9 Temmuz 34029 Zilka’de 342 ve 2 Temmuz 340 tarihi ve 27 numaralı 

karara zildir Karaağaç Kariyesi’nden Henuloğlu Ömer kerimesi terki kariye-i mezkûreden Henuloğlu Mustafa 

Ali’den ikame eylediği verâset-i da‘vasından icrayı mahkemesi içün tâyin kılınan iki Temmuz 340 Çarşamba 

günü içün müdde-i mûmâ-ileyh aleyhine davetiye tebliğ ittüğü halde müdde-i aleyh Mustafa Ağa mahkemeye 

gelmemiş müdde-i tiyri bi’z-zat gelmediği gibi bir vekil dahi göndermediği ve maen .. mahkeme-yi haberdar 

etmediği cihetle müdde-i aleyh Mustafa Ağa'nın talebine mezbûre terk-i hakkı mahkemesinin mevkûde sukûtuna 

tarih-i mezkûrda karar verilerek tekrar mezbûre terk 24 Temmuz 340 tarihli istîdâ’sıyla da‘vayı tecdîd ve yine 

tarafına 14 Ağustos 340 Perşembe günü mahkemede hâzır bulunmak üzere da‘vayı tasdîr kılınmış müdde-i aleyhi 

Henuloğlu Mustafa Ağa ikinci defa dahi mahkemeye çıkmadığı halde müdde-i terkindesinde kendüsüne davetiye 

tebliğ edilmesine vürûd etmediği bi’z-zat anlaşılmağla müdde-i aleyh Mustafa Ağa'nın talebiyle mezbûre terk 

ikinci defa olarak hakkı mahkemesinin sükûtu ba-müttefikân karar verildi 14 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 520 Sayfa: 167 Numro: 28 Konu: Nafaka 

 Hicri 29.11.1342 / Miladi 02.07.1924 Rumi 19.06.1340 

Karahisâr-Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden fazlıoğlu kerimesi sakine 

tarafından muti arzuhalde zevci medhûlu behasi Kırkgöz Mahallesi'nden Üçdirhemoğlu Dursun bir mahtenberu 

ve kendisini infâk ve iaşeden bahane eba ve hanesini kabûlde imtina’ ider olduğundan ba sebeb celbiyle miktarı 

kaffeyi nafakanın takdiri taleb ve da‘va itmesine binaen usûlen tarafeyne da‘vaniye tebliğ olunduğu halde 

mahkemenin muin bulunduğu günde ademi icabetleri anlaşılmağla la ol babtakı da‘va mahkemenin 

müraacatlarına tahlîfen tehîrine karar verildi 29 Zilka’de 342, 2 Temmuz 340  

 

 Sıra No: 521 Sayfa: 167 Numro: 29 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 30.11.1342 / Miladi 03.07.1924 Rumi 20.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Kurtzâde Ahmed Efendi’nin sulbiyye-i sağire oğlu Lütfullah’ın vakti rüşd ve sidârına dein babası müteveffâyi 

mûmâ-ileyh de mevrûs umûrunu sairesini ahz kabz ve hıfz ve hiraset tesviye umûrunu vesâyeti sağire-yi 

mezbûrunun validesi Samiye Hanım münasebe ve emânet ile ma’rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vech ile 

umûru vesâyet uhdesinden gelmeye muktedir idigü Bülbül Mahallesi sakinlerinden selimzâde Hayri Efendi ibni 

Hacı Şerîf Efendi ve Kurtzâde Hüsnü Efendi ibni Ahmed’in vuku’bulan ihbâr şehâdetleri sâbit olmasına binaen 

sağire-yi merkûma vakti rüşd ve sidârına dein mütevaffâi mûmâ-ileyhden mevrûs umûrlarını vesayesini ahz ve 

kabz ve hıfz ve hiraset ve tesviyeyi umûrunu tahkîk-i inderl şer ile binaen mahallinde ahz ve takrîri için me’zûnen 

bi’l hükmü mahkemeden irsâl kılınan azadan İsmail hakkı Efendi sagîr-i merkûm ve validesi Samiye Hatun dahi 
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nasb ve tâyin eylediği mahkemeye gelüp ale’l-vukû’ inha ve takrîr etmeye mûmâ-ileyhin inha ve takrîri 

mezkûrünün kabûl ve tasdîkine ve vesâyet cihetinde i’tasına 30 Zilka’de 342/ 7 Temmuz 340 tarihinde 

müttefikân karar verildi. 30 Zilka’de 342/ 3 Temmuz 340 

 

 Sıra No: 522 Sayfa: 167 Numro: 30 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 30.11.1342 / Miladi 03.07.1924 Rumi 20.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Kurtzâde Hayri Efendi’nin sülbiye-i sağire oğlu Hikmet vakti rüşd ve sidârına değin babası müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhten mevrûs umûr-u vesairesini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i umûrunu vesâyet 

uhdesinden gelmeğe validesinin elyevm zâtı zevci bulunmasından naşi önü? validesi müteveffâ-yı mûmâ-ileyh 

Hayri Efendi zevcesi Cemile Hatun münasib mihri emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her cihetle umûr 

ve vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü Bülbül Mahallesi sakinlerinden selimzâde Hayri Efendi ibni Hacı 

Şerîf Efendi ve Kurtzâde Hüsnü Efendi’nin vuku’bulan ihbâr ve şehâdetleri sâbit olmasına binaen sağiran-ı 

merkûman vakti rüşd ve sidârlarına değin babası merkûm mûmâ-ileyh ten mevrûs umûrlarını vesâyet ahz ve 

kabzı hıfzı hırâset ve tesviye-i umûrlarına tahkîki inde'l-şer'iyye binaen mahallinde ahz ve takrîri içün me’zûnen 

bi’l-hükmü irsâl kılınan mahkemeyi asliye azasından İsmail Hakkı Efendi mezbûre Cemile Hanım’a dahi nasb ve 

tâyin eylediğini mahkemeye gelip ale’l-vuku’inha ve takrîr etmek mûmâ-ileyh inha ve takrîri mezkûrunun kabül 

ve tasdîkine vesâyeti cihetinden i’tâsına 30 Zilka’de 342 / 3 temmmuz 340 tarihinde müttefikân karar verildi.  

 

 Sıra No: 523 Sayfa: 167 Numro: 31 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 02.12.1342 / Miladi 05.07.1924 Rumi 22.06.1340 

Karahisâri Şarkî Merkez Vilayeti Mahallatındna Avutmuş Mahallesi sakinlerinden muharefetül zat Molla 

Kıllıoğlu kerimesi Emine binti Ömer vilayet-i mezkûre mahkeme-i asliyesinde mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden 

Molla Kıllıoğlu Hasan bin Hacı Süleyman muvâcehesinden Avutmuş mahallesi ahâlîsinden Molla Kıllıoğlu 

Ömer bin Osman’ın bundan akdem vefâtıyla sülbiye kızı oldugu cihetle kendisi ile zevce-i menkûhe-i metrûke 

validesi valideyi Hanım li-ebeveyn er karındaşı Hacı Süleyman kıbeli’l-aksama zevce-i mezbûre Hatun dahi 

vefâtıyla sadriye kızı oldugu cihetle yine kendisini kıbbeli aksama ehî mezbûr Hacı Süleymanın dahi vefâtıyla 

zevce-i menkûhe-i metrûkesi Şükrü’ye binti Salih ile sülbiye oğlulları Ömer ve Hüsnü kıbbeli aksama Hacı 

Süleymanınoğlu Ömerin dahi vefâtıyla validesi mezbûre Şükrü’ye Hatun ile li-ebeveyn er karındaşı Hüsnü 

kıbbelil aksamda zevc-i mezbûre Şakir Hatun’un dahi vefâtıyla zevci Hacı Süleymanın feraşından hasıl ve 

kendisinden mütevelli ve diğer sadriye oğlulları Eskinar ve Aziz kıbeli’l-aksamdan mezbûr Eskinar dahi 

vefâtıyla li-ebeveyn er karındaşı Aziz ile liümmü karındaşı Hüsnü tereke ve verâsetinde vech i muharrer üzere 

bulunduğu halde babası Ömer’in babası Osman’dan mevrûs umûr ve vesâyet ve vasairede olan hisse-yi ersiyei 

şer’iyye ve kanuniyesinin müddei-yi aleyhi merkûm Hasan’ın mesu’len ve müşkilan zabıt ve vaziyet edüp 

oldugu tereke-yi müddei-yi mezbûrun hisse-i ersiye-i erae ider verâsetini bi hakk bir kıt’a i‘lâmı şer’iyye i’tâsını 

talep ve da‘va müddei-yi aleyhi merkûm Hasan dahi lede’s-sual cevabında Molla Alioğlu Hacı Süleyman bin 

Osman’ın oğlu olmam hasebiyle ceddan Osman’dan babası Hacı Süleyman ve babası mezbûr Hacı 

Süleyman’dan da kendisine isâbet eden umûr vesair bi’l hesâbi’l-verese vaziyetini ikrâr gerçi müddei-yi mezbûre 

Kalaslıoğlu Ömer’in kızı isede merkûm Ömer’in babası Osman’dan evvel vefât vukuu bulması cihetinden 

müddei-yi mezbûrenin verâseti müddeasının dahi muharrer olduğu inkâra karşı müddei-yi mezbûre tekrar kelâmı 

ağızla ceddi Molla Kıllıoğlu Osman Ağa'nın babası Ömer’den evvel vefâtı ve verâsetinde minvâl-i muharrer de 

oldugu ve beyân ı müddei-yi aleyhi merkûm dahi ifadei evliyesinde ısrar etmek ile ba tekrar .. olan müddeâsıyla 

müddei-yi mezbûrenin beyân ı husûsu oldugu bade’l-tefin müddei-yi mezbûre tarafından ifade olup tahlîfen ve 

münferiden istimâ’ kılınan şahitlerin da‘vayı .. şehâdet idemeyenden naşi müddei-yi mezbûr da‘vasını isbattan 

izhar müddei-yi mezbûr Hasan Ağa ademi Halime dair teklif hakkı eylediği mahkemeyi tefhîm ve mezbûre dahi 

taleb-i tehlif beyânı temyîzi hasebi ile müddei-yi aleyhi merkûm Hasan Ağa olduğu Osman Ağa’nın .. Emine’nin 

mevrûs babaları Ömer Ağa'dan evvel vefât ettiğini bilmediğinine dair teklif olunan yemini kabûlü ve icra 

eylemesine binaen müddei-yi mezbûrenin mevrûsu evvel Osman Ağa'ya izâfetle müddei-yi aleyhi merkûm 

Hasan Ağa'ya verâset da‘vası ile bila beyyine muarefeden men da‘vayı mezkûrenin ruyeti ve zir de nezardatı 

merkûm mesârifi mahkeme olan 182 kuruş ta müddei-yi mezbûre Emine’den ahz ve istifâsını kıbeli temyîz 

olunmak üzere 5 Temmuz 340 / 2 Zilhicce 1342 tarihinden vicâhen ve müttefikân hükm ve karar verilerek i’lânen 

tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 524 Sayfa: 168 Numro: 32 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 02.12.1342 / Miladi 05.07.1924 Rumi 22.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Taş Mahallesi ahâlîsi ve sakinlerinden Çağçağzâde Kazım bin 

Mehmed mahalle-yi mezkûre sakinlerinden Çağçağzâde Osman bin Mustafa muhacesinde Taş Mahallesi 
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ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Çağçağzâde Hacı İbrahim verâseti sülbiye kızı Samiye ve kendisinden 

evvel vefât edenoğlu Mehmed’in veoğlu Mehmed’inoğlu olmadığı cihetle kendisiyle ve kız karındaşı narin ve 

yine kendisineden evvel vefât eden ve diğeroğlu Mustafa'nınoğlu Osman mazharda kıbbelil aksamda binti 

mezbûre sâmiyenin dahi vefâtıyla verâseti sadri keBiroğul Dursun mahzarda olup bunlarda başka verâset ve 

terekesine müstehikk-i âharı olmayıp ceddi müteveffâ-yı merkûm Hacı İbrahim tereke-i meb'ısı esmanından 500 

kuruş müddei-yi aleyhi Osmanin zimmetinde olup meblağ-ı mezkûrden hissesine isâbet eden malından 

merkûmdan tahsîl ve tarafına teslimine tahtı hükm ve karar alınması tabep ve da‘va ve müddei-yi aleyhi merkûm 

dahi lede's-sual cevabında cedd-i merkûm Hacı İbrahim terekesi esmanında 500 kuruş yedinde ve zimmetinde 

olunmağın ikrârı müddei-yi merkûmuda müddeasını inkâra karşı müddei-yi merkûm tarafından ikame olunan 

101 kuruşunda Gelgelcioğlu Serdar Mustafa bin Hasan ve kara Ahmedoğlu Aziz bin Hasan mahzardan ve 

muhallefan istimâ’ olunduklarında Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Cağcağzâde Hacı 

İbrahim ibni Abdullah verâseti sülbiye kebire kızı Sâniye ile kendisinden evvelen vefât edenoğlu Mehmed’in 

oğlu Kazım ve kızı Narin ve yine kendisinden evvel vefât eden diğer oğlu Mustafa'nın oğlu Osman mahzarda 

kıbeli'l-aksamda mezbûr Sâniye’nin dahi vefâtıyla verâseti sadriye kebire oğlu Dursun mahzarda olup 

mütevaffa-yı merkûmanın bunlardan başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmayıp bu vechle şahit olup 

şehâdet eyledikleri ifade ve beyânlarını etmelerine binaen müddei-yi merkûman Kazım’ın vech-i muharrer üzere 

verâsetine ve bi-hesâbi’l-ferâiz mes’ele-yi mirâslarının 10 sehmden olup sehmi mezkûreden 1 sehmi Narin’e ve 2 

şer sehmden cem'an 4 sehmi Kazım ve Osman ve 5 sehmi dahi Saniye'nin oğlu Dursuna isâbet eylemesine 

nazaran meblağı müddei-yi mezkûr 500 kuruşun müddei-yi merkûmun hissesi olan 100 kuruşun müddei-yi aleyh 

tahsîli müddei-yi merkûma teslimi ve zirde mazrudat-ı merkûm mesârif-i mahkeme olan 100 kuruşun müddei-yi 

aleyhden tahsîl ve müddei-yi merkûma teslimi zirde mukarrer zâtı merkûm masarif-i mahkemede olan 168 kuruş 

20 parenin de bade müddei-yi aleyhi merkûm rücu’ etmek üzere evve’l-emirde müddei-yi merkûm Kazım’dan 

ahz ve istihzasına kabl-i semeniden tesmiye olmak üzere 2 Zilhicce 343 ve 5 Temmuz 340 tarihinde vicâhen 

müttefikân hükm karar verilerek alenen tefhîm kılındı.  

 

 Sıra No: 525 Sayfa: 168 Numro: 33 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 02.12.1342 / Miladi 05.07.1924 Rumi 22.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden karlioğlu Mehmed bin Mustafa 

Bey bundan akdem diyar-ı âhire giderek gaybubet ibtida ile munkati olduğu ve merkûm Mehmed’in vakti rüşd ve 

zuhûrlarına kadar babası Mustafa’dan mevrûs umûru ve emlak vesaireyi ahz ve kabzı ve hıfz ve hırâset ve 

tesviyeyi umûruna dahi ve kayyumluğuna Ömer Nazım Efendi ibni ma'rûfun münasib emânet ile mauruf ve 

istikâmet ile mevzûf ve her vech ile umûru vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü mahalle-yi mezkûre 

ahâlîsinden baba Ahmedoğlu Mehmed Ağa ibni Ömer ve Şükrüoğlu Hüseyin Ağa ibni Osman hâzır mahkemede 

ale't-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârlar ile zâhir ve nemâyân olmasına binaen gâibi merkûm Mehmed’in vakti 

zuhûruna değin umûr ve emlak vesâir ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-yi umûruna ümmi mezbur 

Beratoğlu Nazım Efendi’nin dahi kayyumluğuna nasb ve tayini 2 Zilhicce 1342 ve 5 Temmuz 340 tarihindeki 

hüküm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 526 Sayfa: 168 Numro: 34 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 02.12.1342 / Miladi 05.07.1924 Rumi 22.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden ahâlîsinden iken bundan akdem 

vefât eden Habib Efendi ibni Abdullahın verâsetini oğulları Mustafa ve Mahmûd ve Mehmed mahzarda 

bade’l-kıbeli’l-aksama ibni mezbûr Mehmed dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er karındaşları mezburun 

Mustafa ve Mahmûda mahzarda bade kıbeli’l-aksama ibni mezbur Mahmûd dahi vefât edip verâset-i zevce-yi 

menkûhe-i metrûkesi Arife ile sülbiye oğulları Mehmed ve Hüseyin ve sülbiye-i kızları Şakire ve Hatice 

mahzarda bade’l-kıbeli’l-aksama mezbûr Mustafa dahi vefât edip verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Zerbab 

ile sagîr-i kebir oğlu Hasan ve Yusuf ve Osman ve Salim ve sülbiye-i kebir kızları Zebide ve Havva ve Tûtiye 

mahzarda kıbeli’l-aksama Mahmûd’un zevcesi Arife dahi vefât edip verâseti sadriye-i kebire oğulları mezbûran 

Mehmed ve Hüseyin ve sadriye-i kebire kızları mezbûr Gülsüm ve Şakire ve Hatice mahzarda 

bade’l-kıbelü’l-aksam Mahmûd ve Hasan dahi vefât edip verâseti zevcesi selime ile sülbiye-i kebire kızı Zekiye 

ve sülbiye-i sagîre Ömer mahzarda badelkıbeli’l-aksama Mustafa'nın zevcesi Zerbab dahi vefât edip verâseti 

sadriye-i kebire oğulları mezbûr Hasan bundan Osman ve Salim ve sadiryei kebire kızları Zebide ve Havva ve 

Tûti mahzarda Mahmûd’un sagîre kızı Hikmet dahi vefât edip verâseti müdde-i kebire oğlu Ali ve sadriye-i 

kebire kızı mezbûre mahzarda bade’l kıbeli’l-aksama Mahmûd kızı Şakire dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er 

karındaşı mezbûr Mehmed ile li-ebeveyn kız karındaşı merzbure Hatice’ye mahzarda badekıbelülaksam 

Mustafanın kızı Havva dahi vefât edüp verâseti li-ebeveyn er karındaşları mezbûr Yusuf ve Osman ve Salim ve 

li-ebeveyn kız karındaşları mezbûrtan Zebide ve Tûti ve kendilerine evvelen vefât eden .. kızları Emine ve 
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Havva’ya mahzarda bade’l-kıbeli’l-aksama Mustafa’nın oğlu Salim dahi vefât edip verâsetine zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Havva ve sülbiye-i kebire oğulları Mustafa ve Hüseyin ve Hasan ve Mehmed ve sülbiye-i kebire kızları 

Kamile ve Zerbab ve Sâlise ve Aişe’ye mahzarda bade’l-kıbeli’l-aksama Musatafa’nın kızı Hatice dahi vefât edip 

verâseti sadriye-i kebire kızları Zekiye ve Fatıma ile li-ebeveyn er karındaşları Yusuf ve Osman ve kız karındaşı 

Havva’ya mahzarda bade kıbelülaksama Mustafa'nınoğlu dahi vefât edip verâseti li-ebeveyn er karındaşı Osman 

ile li-ebeveyn er kız karındaşı mezbûre Tûtiye mahzarda bade kıbelülaksamı Hasan’ınoğlu Ahmed dahi vefât 

edip zevce-i menkûhe-i metrûkesi Hatice ile validesi gülce sadriye-i kebire oğulları Mustafa ve Hüseyin ve 

sadriye kebire kebire kızı Havva ve Sâliseden mahzarda bae kıbeli’l-aksama Hasan’ınoğlu Mehmed dahi vefât 

edip verâseti zevce-si muharrer ile validesi mezbûre gülce sulbi-i kebire oğlu Rahmi ve diğer kızları Rahmi’ye 

yine Zeynep ve kerime ve Alime ve Hafize’ye mahzarda bade’l-kıbeli’l-aksama zevcesi dahi vefât edip verâseti 

sadriye-i kebire oğulları mezbûr Şerîf mazhârda bade’l-kıbeli’l-aksama Mustafa'nın oğlu Osman dahi vefaet edip 

verâset-i zevce-i metrûkesi Zerbab ile sulb-i kebire oğlu Hüseyin ve kızı Hatice’de mahzarda olup 

bade’l-kıbeli’l-aksama sadriye-i kebire mezbûre Şefika verâset ve terekeleri müstehikk-i âharı olmadığı verâseti 

mezbûrundan müteveffâ Mahmûd’un sülbiye-i kebir oğlu Mehmed vilayet-i mezkûre mahkeme-yi asliyesinde 

takrîri ve mezkûrun takrîri mezkûresini mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden Mustafa mezbûr 1340 senesi 

malîsi Haziran’ının 4. günü tarihiyle mevrûh ilmuhaber meali teyit etmiş ve verâset-i mezkûrede vech-i meşrûh 

üzere ittiğü zikr olunan Bülbül Mahallesi muhtarı baba Ahmed bin Mehmed Ağa ve ibni Ömer ve cincizâde Ali 

Efendi ibni Şerîfin huzûr-u mahkeme de ale't-tarîki’ş-şehâde ve nevi bu babda ihbârların inde'l-şer'il-enverde 

tahkîk olmağla bu suretle mes’ele yi mirâsları bi’l münasebetülşer’iyye ber muharrer 596672 sehmden olup 

sehmi mezkûreden 3428 sehmi müteveffâ-i salise Mehmed oğlu Mehmed’e 152.064 sehmi kızı Hatice’ye ve 

134.400 sehmi müteveffâ râbi’ Mustafa'nın kızı Tûti’ye ve 28.712 Mihri’nin sadri Hüseyin’in zevcesi Selime’ye 

ve 66.128 sehminı kızı Zekiye ve 133.056 sehmi oğlu Ömer ve 74.592 sehmden müteveffâ Hasan oğlu Şerîfe ve 

38.016 şar sehmden mutevefayı tâsi’ kızı zernubeye ve 76032 sehmioğlu Ali’ye ve 24.192’şer sehmden ceman 

48.384 sehmi müteveffâ hadi aşer Havva’nın oğulları ve kızları Emine ve Havva’ya ve 18900 sehmi müteveffâ-i 

sâni aşer Salim zevcesi Havva’ya ve 22.050 şer sihâm cem'an 88.200 sehmi oğulları Mustafa ve Hüseyin ve 

Hasan ve Mehmed ve 17.025 şer sihâm cem'an 44.100 sihâm kızları Kamile Zerbab ve Sâlise ve Aişe ve 25.200 

er sehmden ceman 50.400 sihâm müteveffâ sâlisi aşer Zebidenin kızları Zekiye ve Fehimeye ve 9996şar 

sihâmdadan 992 sehmi mutefavayı hamis aşer Ahmed’in oğulları Mustafa ve Hasan ve Hüseyine 292’şer 

sehmden zevcesi Hatice’ye verilerek 9.996 sihâm kızları Havva ve Sâliseye ve 1.292 sihâm müteveffâ-yı sadis 

aşer Mehmed’in zevcesi Sehure ve 8.568 sehmioğlu rahmiye verilerek 1284 sehmden 21.420 sihâm kızları 

rahmiye ve deniye ve kerime ve halide ve Hafize ve 33.600 sehmi müteveffâ samin aşer Osman’ın zevcesi 

Zerbab ve 78.400 sehmi kızı Hatice’ye ve 156.800 sehmioğlu Hüseyin namı kimesneye isâbeti iktizâ eylediğine 2 

Zilka’de 1342 tarihi ve 5 Temmuz 340 tarihinde müttefikân karar verildi.  

 

 Sıra No: 527 Sayfa: 169 Numro: 35 Konu: Nafaka 

 Hicri 05.12.1342 / Miladi 08.07.1924 Rumi 25.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti karasından İzraklı Kariyesi’nde sakine Musa oğlu Osman zevce-i matlukayı 

Binnaz tarafından mutî arzuhalde zevci kariye-i mezkûre ahalisinden Musa oğlu Halil zimmetinde olan mihr-i 

müeccel ile nafaka-i iddeti müddeti hükmü karar alınmasına taleb ve da‘va ve usûlen tarafeyne davetiye tasdîr 

olunarak tarafeynin ifade olanların zabıt ve muhakemeleri 8 Temmuz 1340 tarihinde müsâdif salı gününe 

mütealîk kılınmıştı yevmi ma’lûm mezkûrde heyet-i hakime bervech-i sabık mabin şekli tarafıyla gelmedikleri 

mübaşir tarafından bi’z-zat anlaşılmağla ol babtaki da‘va ve mahkemenin emvâli mehâkimin hukûkiyenin 139 

uncu maddesi mûcibince müracatının tatbike müttefikân bi’l-ittifak tehîrine karar verildi 5 Zilhicce 342, 5 

Temmuz 340  

 

 Sıra No: 528 Sayfa: 169 Numro: 36 Konu: Kayıp/Vefat 

 Hicri 06.12.1342 / Miladi 09.07.1924 Rumi 26.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Tamzara Mahallesi ahâlîsinden Nalbantoğlu Receb bin 

Yusuf'un hidayeti seferberlikte askere sevk olunduktan sonra arz-ı İslamda muareke ve iadeyi mevkûd olup 

merkûmun gerek askerde gerek esaretteki emsâl ve arkadaşları avdet eyledikleri halde hayat ve memâtına dair 

henüz bir haber zuhûr etmeyerek bu suretle vefâtına zan galib hasıl olduğu merkûm zevcesi Mahi tarafından 

vuku’bulan mezbûrun müfreden ve mafluhen istimâ’ kılınan Tamzara Mahallesi Nalbantoğlu Süleyman Sadık 

Efendi ibni Yusuf ibni Nalbantoğluoğlu Şükrü bin Yusuf'un müttefikü'l-lafzolmağı vuku’bulan şehâdetler ile 

sâbit olumasına binaen müddei-yi mezbûr Mahi Hatun’un zevci Nalbantoğlu Receb'in vech-i muharrer üzere 

vefât ettiğine müddei-yi mezbûre Mahi Hatun da tarihi hükümden itibaren 4 ay 10 gün mürûrunda nefsini zevci 

ahirle izdivacına izin verilmek müttefikân hükm ve karar verilerek alenan tefhîm kılındı. 6 Zilhicce 342, 9 

Temmuz 340. 
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 Sıra No: 529 Sayfa: 169 Numro: 37 Konu: Nafaka 

 Hicri 06.12.1342 / Miladi 09.07.1924 Rumi 26.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti karasından Yaycı Kariyesi sakin Hasan Alioğlu Mustafa zevcesi Melek 

tarafından muti arzuhalde zevci kariye-yi mezkûreden Hasan Alioğlu Mustafa nın kendisini infâk ve iaşeden eba 

ve istimâ’ eylediği celileyi icrayı muhakemeyi talep eylemesi üzerine usûlen târifi ile da‘vasına nazır ve isar 

kılındığı ve mesnemei masarrıfları da tebliğ idildiği anlaşıldığı halde yevmi muinde tarafeyn mürûr 

etmeyecekleri bizzzat anlaşılmağla ol babtaki da‘va ve mahkemenin usûlunun 139 numaralı maddesi mûcibince 

müraacatlarını talifen tehîrine muttefikan karar verildi 6 Zilhicce 1342, 9 Temmuz 340 Reis yahya sezai aza 

İsmail Hakkı ve aza mülâzimi Celal Efendiler'in 37 numaralı karara zildir. fi'l-asıl Gümüşhane vilayetinin Torul 

Kazası karasından Kartarıklı olup Karahisâri Şarkî Yaycı Kariyesi’nden muvakkaten mukîm Hasan Alioğlu 

Mustafa bin Ali zevce-i menkûhe-i medhûle behaseti marifetü’z-zat Melek Hatun zikrü’l-beyân Karahisâr-ı Şarkî 

mahkeme-i asliyyesinden vech-i merkûm ve dahi merkûm Mustafa muvâcehesinde 301 kuruş mihr-i müeccel 

tesmiyesiyle merkûm Mustafa'nın zevci dahli olup deynlerinde vuku'na gelen adem-i hüsnü muaşeretten naşi 

zevc-i merkûm ile hâlâ talebe ve mua’refet rai’ olarak zevci merkûmun zimmetinde mütekarar ve ma'kûdu aleyh 

301 kuruş mihr-i müeccel ile nafaka-i iddeti ma'nen ma’lûmasını mukabi’l zevcenden 1500 kuruş evrak-ı nakdiye 

bi'l-ahz meblağ-ı mezkûr üzerine ve kendi üzerine olmak üzere hali olduğu gerek hukûk-u zevciyet ve gerek 

kaffe-i hukûk-u zevciyatı ve gerek kaffe-i hukûk ve mutalabat ve kaffe iman ve muhasamatından zevci 

merkûmun zimmetine ibra ve iskat eylediği ifade ve ikrâr müdde-i aleyhi merkûm Mustafa dahi müdde-iyi aleyhi 

mezbûra Melek'in mihri mezkûrları zevce-i menkûhe-i medhûle behası olduğu ve hali mezkûru ale'l-vechi 

mezkûr kabûl ve tarîk-i yek diğerlerine ifade ve kararlarını teyid ve tasdîk ve kabûl eylemeleri hulûlu mezkûr 

vech-i muharrer üzere kabûl ve tasdîk ve müdde-i mezbûr ile müdde-i aleyhi zevc-i merkûm Mustafa'nın 

bey'inlerine ol vechile târife vicâhen ve müttefikân 18 Sâfer 343 ve 8 Eylül 340 tarihinde karar verilerek alenen 

tefhîm kılındı 

 

 Sıra No: 530 Sayfa: 169 Numro: 38 Konu: Kayıp/Vefat 

 Hicri 06.12.1342 / Miladi 09.07.1924 Rumi 26.06.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Tamzara Mahallesi ahâlîsinden Nalbantoğlu Hüseyin bin Hasan 

bidayet-i seferberlikte askere sevk olunduktan sonra arz-ı İslamda muhakiyi ve ibadei? mevkûd olup merkûmun 

gerek askerdeki emsâl arkadaşları avdet ile geldikleri halde merkûmun henüz hayat ve memâtına dair hiç bir 

haber zuhûr etmediğini merkûmun bu vech ile vefâtına zan galip hasıl olduğu mevkûd oldupu merkûmun zevcesi 

Zerbab Hatun’a üzerine tahlîfen ve münferiden istimâ’ kılınan mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden şişmanoğlu 

nehabet Efendi ibni Ahmed Kara Mehmedoğlu Ahmed Efendi ibni alinin huzûr-u mahkeme de müttefikü'l-lafz 

olmağın vuku’bulan şehâdetleri sâbit olmasına binaen müddei-yi mezbûre Zerbab Hatun zevc-i merkûm Hüseyin 

vech-i muharrer üzerine vefâtına ve tarihi hükümden itibaren 4 ay 10 gün müddetle Zerbab Hatun’un zevci aharla 

izdivacına müttefikân hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı 6 Zilhicce 342.9 Temmuz 340 

 

 Sıra No: 531 Sayfa: 169 Numro: 39 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 19.12.1342 / Miladi 22.07.1924 Rumi 9.07.1340 

Alucra Kazasısın Zil Kariyesi’nden Karavelioğlu Mehmed zevcesi Aişe tarafından Mustafa Ömer mahalde 

zevce-i kariye-i mezkûre ahâlîsinden Karavelioğlu Mehmed Ali'ye kendisinden mutlaka olduğu eda idilmesi 

üzerine usülen tarafına ve da‘vaya tasdîr ve irsâl kılındığı halde yevmi muinde madde tarafeynin vurüd 

etmedikleri usûlu anlaşılmağla ol babtaki da‘vanın emvâlinin 139. maddesi mucibince müraacatlarına tahlifen 

tehîrine şifaen karar verildi. 19 Zilhicce 342, 22 Temmuz 340.19 Zilhicce 342 ve 22 Temmuz 340 tarihli 39 

numaralı karara zeyldir. Alucra Kazası zil Kariyesi’nden Karavelioğlu Mehmed zevcesi Aişe tarafından muti ve 

mahalde zevci Karavelioğlu Mehmed Ali'nin ikame eylediği Talak da‘vasına dair usûlen tarafeyni da‘vayı tastîr 

ve davetiye irsâl kılındığı halde yevmi muide tarafeyn ve vürûd etmediklerinden anlaşılmağla ol babdaki 

da‘vanın usülünün 139. maddesi mûcibince müracaatlerini taktir ve tehîrlerine mütefiken karar verilmiş ise de 

bilahare Alucra Kazasında Mahkemeyi asliye selâhiyete haiz hakimlik teşkil edilmesine binaen vazife ve 

selâhiyet nokta-yı nazırdan iş bu istîdâ’nın ma teferrüat kazayı mezkûre hakimliğine irsâlinde bi’l-ittifak karar 

verildi. 2.Sâfer.343/ 2.Eylül.340 

 

 Sıra No: 532 Sayfa: 170 Numro: 40 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 19.12.1342 / Miladi 22.07.1924 Rumi 9.07.1340 

Alucra Kazasından Meğri Kariyesi’nden Güleboğlu Ömer zevcesi Emine tarafından zevci Ömer’in askerde 

mevkûden vefât eylemesinden zevc-i merkûmun terekesine vaz’iyyet olan validesi Aişe’nin celbiyle mihr-i 

müeccelin tahsîline tahtı hükmü kararı alınmış da‘va idilmesi üzerine usûlen tarafeyne davetiyesine tasdîr ve irsâl 
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kılındığı da‘vaların neshiemua’refetleri vurüd eylediği halde muin olan günde tarafeynin vurüd etmedikleri 

bi’z-zat anlaşılmağla ol bab taki da‘vayı mehakemenin 139 uncu maddesi mûcibince müracaatları ile telifen 

tehîrine müttefikân karar verildi 19 Zilhicce 342, 22 Temmuz 340 

 

 Sıra No: 533 Sayfa: 170 Numro: 41 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 19.12.1342 / Miladi 22.07.1924 Rumi 9.07.1340 

Alucra Kazası’nın Kuman Kariyesi’nden Coşkun oğlu garibin Aziz bin Ya’kûb bidayet-i seferberlikte askere 

sevk olunduktan sonra merkûm arz-ı İslamda ve meakei ve gada mevkûd olup merkûmun gerek askerdeki ve 

gerek esaretteki emsâl ve arkadaşları avdet eyledikleri halde merkûmun hayat ve memâtına dair henüz bir haber 

zuhûr etmeyerek bu suretle vefâtına zann galip hasıl olduğu kariye-i mezkûre ahâlîsinden Coşkun oğlu Hasan ve 

Fazlıoğlu Arif'in huzûr-u mahkemede muhallikan ve mahzara vuku’bulan şehâdetler ile sâbit olmasına ve 

merkûm Aziz'in ve zevcesi Halime’nin mihri müecceli 251 kuruş olup merkûmun zimmetinde olduğu kız 

karındaşı Esma Hatun’un ikrâr ve i’tirâf ve karındaşı merkûm terekesine vaz’iyyetini ilaveten beyân eylemesine 

binaen zevce-i mezbûre Güllü Hatun istizaren tehlif olmuş mûcibince merkûm Aziz'in vech-i muharrer üzere 

vefâtına ve mihr-i müeccel mezkûr 251 kuruş müteveffâ-yı merkûm Aziz'in terekesine izâfeten mezbûre Esma 

Hatun'dan bi’t-tahsîl zevce-i mezbûre Güllü Hatun’a i’tâsına ve mezbûr Güllü Hatun’un iş bu tarihten itibaren 4 

ay 10 gün müddetinde zevce-i ahir ile izdivacına izin verildiğini kıbbeli temyîz olmak üzere 19 Zilhicce 1342/ 22 

Temmuz 340 tarihinden vicâhen ve mütefikan hükm ve ikrâr verilerek alenan tefhîm kılındı. 19 Zilhicce 1342/22 

Temmuz 340 

 

 Sıra No: 534 Sayfa: 170 Numro: 42 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 21.12.1342 / Miladi 24.07.1924 Rumi 11.07.1340 

 Karahisâri Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden Müezzinoğlu Ali Rıza Efendi 

tarafından mutî arzuhalde ve Vilayeti mezkûre mahallâtından Nurşin Mahallesi ahâlîsinden Müezzin oğulları 

Hüsnü ve Zühtü’nün bidayet-i seferlerberlikte askere sevk olunarak bunlardan Hüsnü’nün vefâtı sâbit olunarak, 

Zühtü’nün el yevm hayat ve memâtı mechûl olduğundan naşi merkûmanın emvâl vesâirelerini hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını mezkûr Nurşin Mahallesi Kalpakçıoğlu İbrahim Efendi vasî ve kayyum nasb eylemiş isede merkûman 

hayatını isbât edeceğine bi'l-celb azle eda idilmesi üzerine usûlen tarafı davetiye tastîr ve irsâl kılındığı ve 

tarafeyn icabetle ifade olarak bi'l-ahz müddeyi beyyine talep ve şahitlerin istimâ’ içün mahkemenin ma'lûm 

olduğu günde müddeyi aleyhi İbrahim Efendi bi'l-vürûd müdde-i aleyhi Rıza Efendi’nin icabet etmediği bi’z-zat 

anlaşılmağla müddei-yi aleyhi İbrahim Efendi sevk hakkı mahkemenin sükutu karar i’tâsı talep itmesi bi’z-zat 

bi't-tezkire müddeei aleyhi yevmi mahkemeden haberdar olduğu halde icabet etmediğini bi’z-zat anlaşılmağla 

müdde-i aleyh İbrahim Efendi’nin hakkı mahkemenin sükutu ikrâr i’tâsına talep itmekle bittezkire müddei-yi 

aleyh yevmi mahkemede mehâkimeden haberdar olduğu halşde icabet etmediğinden müddei-yi aleyh talebiyle 

hakkı mahkemenin müttefikân sukutuna karar verildi. 

 

 Sıra No: 535 Sayfa: 170 Numro: 43 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 03.01.1343 / Miladi 04.08.1924 Rumi 22.07.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden 

Kurtzâde Zühtü Efendi’nin sülbiye-i sağire oğlu Lütfi’nin nafaka-i işdâ ihtiyaç ile muhtac olduğu gibi sagîr-i 

merkûmun meskeni şer’isinde dahi harâbezâr olup hane-i mezkûrun tamir ve tersimine ve nafakasını sarf ve 

nükûd ve aruzunda nesnesi olmadığı ve babası müteveffâ-i mûmâ-ileyhin mevrûs ve müntakil mahalde vaki 

ma’lûm’el-hudûd ve muhterik bir kıt'a hamamın arsasındaki hisse-i şaiyesinin cüz'iyyesini nebazı hasıl olan 

galesi ve virköy seniyesine bile gayri kafi olup hisse-i mezbûrun sagîr-i mezbûrun zaruret-i nafaka ve sakin 

olduğu hanenin tamir ve termimi için ale’l-usûl talebine bey’ ile semen-i sagîr-i mezbûrun karar-ı ma'rûf nafaka 

ve hanesinin tamir ve termîmine sarf eyleyecek sagîr-i merkûm cağında infa ve olduğu mahalle-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesinden mevrud ilmuhaber meali ve mündericatı ve Kurtzâde Osman ve Serverinzâde Burhan Efendiler 

de ale’t-tarîk-i şehâde vuku’bulan ihbârlar ile sâbit olup sagîr-i merkûmanın arz-ı mezkûrde olan hisse-i 

şaiyasından sagîr-i mezbûrun zaruret-i nafaka ve mezkûr bulunduğu hanesinin tamir ve terimimi içün ale'l-usül 

talebine bey’ ile semeni mezbûr Lütfi’nin karar-ı maarufunun nafakasıyla mesken-i şer'iyyesinin tamir ve 

termimine sarf-ı tahakkuku inde’l-şer’-i binaen mahallinde ahz ve takrîr içün me’zûnen bi’l-hüküm mahkemeden 

irsâl kılınan azâdan İsmail hakkı Efendi sagîr-i mezbûrun ve validesi ve vasîsi Samiye Hanım’a izin verildiği 

mahkemenin asli gelüp ale’l-vukû inha ve takrîr itmekle mûmâ-ileyhin inha ve takrîr mezkûrun kabûl ve tasdifine 

ve izni hüccetininde i’tasına üç Muharrem 1343 iki Ağustos 340 tarihinde müttefikân karar verildi. 

 

 Sıra No: 536 Sayfa: 170 Numro: 422 Konu: Kefalet Davası 

 Hicri 24.12.1342 / Miladi 27.07.1924 Rumi 14.07.1340 
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Karahisâr-ı Şarkî’ye Merkez vilayeti mahkeme-i asliyyesi Başkâtibi müavini muradiye kazasından .. Ali’ye 

Kariyesi’nden sarı imamzâde İbrahim raif Efendi ibni Hasan Efendi uhdesinde ilavei me’mûrin olarak takriz 

kılınan vilayet-i mezkûr mania eytâm müdiriyeti vazifesindne gerek devâir-i resmiyeye ait olup kendisinin yedi 

hıfz ve idaresinde ve taht-ı nizâmiyede bulunan umûrun ve eşya nükudun cüzi vekili her ne suretle olursa olsun 

zimmetine bir şey geçirmiş veya ahirin zimmetine geçmesine müsade etmiş bulunur ise müstelzim ceza olsun 

olmasın kevanin ve nizamanın ve mevzua hükmünce ve red ve iade neamat ile mükellef olursa losun mezkûre her 

birisi kendisinin ikrârı veya mensûb olduğu idarece görmüş muhasebe ve evrakı mesteban ile anlaşıldığı takdirde 

istihsâli hakime muhtac olmaksızın ihsar .. mezkûr eytâm Müdüri vazifesi içün 30 bin kuruş doğrudan doğruya 

bila talel ve derhal ve tediye ve tazmine kefalet-i mutlaka ile kefîl ve zamin olduğu iş bu sene i'ta kılındı 12 

Zilhicce 342 19 Temmuz 340 kefîli mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi’nin 30.000 kuruş kefaleti muteber olduğu 

tasdîk kılındı azalar imzası kefîli mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi’nin 30 bin kuruş kefareti muteber olduğu 

yine tasdîk kılındı imzalar iş bu kefaleten zirde mevzu mihri zat ve huni ma’lûmu bulunan muradiye Kazası 

ticâretten Suklacızâde? Abdurrahman Efendi ibni Bilal Efendi'den olup mündericâtı temamen ba-kabûl ikrâr 

vazife ifa eminine tasdîk üzerinde verildi. Mes’udzâde Celal karındaşı Çerkezzâde Osman Efendi ibni Mehmed 

Ağa. Muradiye Kazası eşhed..zâde Celal Efendi ibni Hâlid Efendi iş bu kefaletname zihrinde mevzu mihrin 

Muradiye Kazası muhtarı Toklucuzâde Abdurrahman Efendi’nin olduğu balada isim ve şehirleri muharrer 

şâhidlerin ifade ve tasdîklerinden anlaşılmağla alenen bi’l-kayd tasdîk kılındı. Muradiye Kazası muhakeme 

Başkâtibi iş bu kefaletname gayben bi’l-kayd tasdîk olunur. 24 Zilhicce 1342 27 Temmuz 340 

 

 Sıra No: 537 Sayfa: 171 Numro: 44 Konu: Emanet Mal  

 Hicri 02.01.1343 / Miladi 03.08.1924 Rumi 21.07.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Biroğul Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden 

Kurtzâde Hayri Efendi’nin sülbiye-i sağire oğlu Hikmetin nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olduğu gibi sagîr-i 

merkûmun mesken-i şer'iyye ittihaz ettiği hanenin harabe izar olup tamiri ve termimine ve nafakasını sarf ve 

nükûd ve aruzunda nesnesi olmadığı babası müteveffâ-i mûmâ-ileyhden mevrûs ve müntakil ve Taş Mahallede 

vaki ma'lûmu’l-hudut bir kıt'a hamamın arsasındaki hisse-i şaiyasının cüzisine binaen hasıl olan galesi virköy ve 

senuyesine bila gayri ka'ffe olup hisse-i mezkûrun zaruret-i nafaka ve mezkûr bulunduğu hanenin tamir ve 

termimi içün galil usûl talebine beyile semeni sagîr-i mezbûrun kadar ma'rûf nafakasıyla hanesinin tamir ve 

termimine sarf edilmek sagîr-i merkûm hakkında enfa ve evla olduğu mahalle-i mezkûre heyet-i ihtiyâresinden 

mevrut ilmuhaber ve mündericâtı ve Kurtzâde Osman ve Sürbezâde Burhan Efendiler alet'tarîk-i şehâde vaki 

olan ihbârlar ile sâbit olup sagîr-i merkûmun arsai mezkûrda olan hisse-i şaiyasında sagîr-i merkûmun zâruret-i 

nafakasıyla meskun bulunduğu hanenin tamir ve termimi içün ale’l-usûl talebine böyle tem'ini mezbûr Hikmetin 

karar-ı ma'rûf nafakasıyla mesken-i şer'i ittihaz olunan hanenin tamir ve termimine sarf ve tahkîk inde’l-şer’iyye 

binaen mahallinde ahz ve takrîr içün me’zûnen ve bil-hükmü mahkemeden irsâl olunan azadan İsmail hakkı 

Efendi sagîr-i mezbûrun vasîsi ve evni validesi Cemile Hanım izin verildiği mahkeme-i asliyeye gelüp alel vuku 

inha ve takrîr etmekle mûmâ-ileyhin inha ve tamir-i mezkûrun kabûl ve tasdîkine ve izin ve hüccetinde 5. 

Ağustos 2 Muharrem 1343/ 2 Ağustos 340 tarihinde müttefikân karar verildi. 

 

 Sıra No: 538 Sayfa: 171 Numro: 45 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.01.1343 / Miladi 14.08.1924 Rumi 1.08.1340 

Alucura kazasının Zil Kariyesi’nden Seracoğlu Salih zevcesi Firdevs tarafından zevc-i kar'iyye-i mezkûr 

ahâlîsinden Musa oğlu Salih’in askerde vefât hakkında terekesine vaz’iyyet kız karındaşı kızı Aişe aleni ikame 

eylediği da‘vanın muhakemesi 26 Ağustos 340 tarihli müsadif salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve 

irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz Halimlik teşkiline binaen 

vaz’iyyetine ve selahiyeti noktayı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine 

irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 

 

 Sıra No: 539 Sayfa: 171 Numro: 46 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.01.1343 / Miladi 14.08.1924 Rumi 1.08.1340 

Alucra’nın Eynir Kariyesi’nden Murtazaoğlu Şükrü zevcesi Zahide tarafından zevce-i Kariye-i mezkûre 

ahâlîsinden Meğnifioğlu Şükrü’nün askerde vefâtı hakkında terekesine vaz’iyyet müteveffânın validesi Telli 

aleyhine ikame eyledüğü mihir da‘vasını muhakeme-i 2 Eylül 340 tarihi musadif salı gününe tâyin ve tarafeyne 

da‘vaya tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyeti haiz hakimlik 

teşkiline binaen vazife ve selâhiyet nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr 

hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 

 

 Sıra No: 540 Sayfa: 171 Numro: 47 Konu: Talak (Boşanma )  
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 Hicri 13.01.1343 / Miladi 14.08.1924 Rumi 1.08.1340 

Esas numarası 109 Alucra’nın Çürbişon Kariyesi’nden İbrahimoğlu Mustafa tarafından zevcesi Taştemur 

Kariyesi’nden Musa kerimesi Aişe aleyhinde ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2.Eylül.340 tarihli müsâdif 

salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme 

asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyet-i nokta-yı nazarından mezkûr 

istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 

 

 Sıra No: 541 Sayfa: 171 Numro: 48 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 13.01.1343 / Miladi 14.08.1924 Rumi 1.08.1340 

Esas numarası 108 Alucuranın Meğri Kariyesi’nden Ali şahioğlu Ali zevcesi Emine tarafından nurca kariye-i 

mezkûreden Ali sipahioğlu Ali aleyhinde ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2 Ağustos 340 tarihli müsadif salı 

gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye 

salahiyetine haiz Halimlik k teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti noktayı nazarından mezkûr istîdâ’nın 

ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 11 Ağustos 340 
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 Sıra No: 542 Sayfa: 171 Numro: 49 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Kemallı Kariyesi’nden Mollaoğlu Hasan Hüseyin zevcesi Emine tarafından kariye-i mezkûreden 

kayın biraderi Molla oğlu Dursun hıyni da‘vanın tama mahkeme-i 2 Eylül 1340 tarihli müsadif salı gününden 

muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine 

haiz Hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve 

kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 543 Sayfa: 171 Numro: 50 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Eynir Kariyesi’nden Servalioğlu Ömer kerimesi Hanife tarafından kariye-i mezkûreden zevci 

Seraoğlu askerde vefâtı hakkında terekesine vaziyetten kayın biraderi Osman Onbaşı Ali ikame eylediği da‘vanın 

mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli müsadif salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de 

bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti 

noktayı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar 

verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 544 Sayfa: 171 Numro: 51 Konu: Asker Veraseti 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra'dan Eşgüne Kariyesi’nden Habiboğlu Hasan kerimesi Fatıma tarafından zevc-i kariye-i mezkûre 

ahâlîsinden Numanoğlu Ali Osman’ın askerde vefât hakkında terekesine vaz’iyyet hemşiresi Aişe alenen ikrâr 

eylediği da‘vanın mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli müsâdif salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl 

kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz Halimlik k teşkiline binaen 

vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine 

irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 545 Sayfa: 172 Numro: 52 Konu: Asker Veraseti 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zodama Kariyesi’nden Sakaoğlu Halil kerimesi Zahide tarafından kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

zevc-i Ahmedoğlu Mustafa'nın askerde vefâtı hakkında terekesine vaz’iyet biraderi Molla Abdurrahman oğlu 

Ya’kûbun alenen ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli müsâdif salı gününden muin ve 

tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz 

hakimlik teşkiline binaen vaz’iyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i 

mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 546 Sayfa: 172 Numro: 53 Konu: Talak (Boşanma )  

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zodama Kariyesi’nden Rıdvanoğlu Yusuf zevcesi kamer tarafından kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

zevci Rıdvanoğlu Yusuf aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli musadif Salı günü 

tarihli müsadif salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında 

mahkeme asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen vaz’iyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından 

mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 547 Sayfa: 172 Numro: 54 Konu: Asker Veraseti 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Kadiriye Kariyesi’nden Karaseman oğlundan kerimesi Arif’e tarafından Alucra’nın Zodama Kariyesi 

ahâlîsindne zevc-i Küçük Mevlüd’ün askerde vefât hakkında terekesine vaz’iyyet Küçük Hüseyin aleyhinde 

ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2. Eylül 340 tarihli müsadif salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr 

ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen 

vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine 

irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 548 Sayfa: 172 Numro: 55 Konu: Asker Veraseti 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zun Kariyesi’nden Turapoğlu Ali zevcesi Gülşen tarafından kariye-i mezkûre ahâlîsinden zevc-i 

Ali'nin askerde vuku’ vefâtini şuhûdla isbat edeceklerinden bir kıt’a i‘lâm ahzi da‘vasından mehâkime-i 2 Eylül 

340 tarihli müsadif salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra 
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kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı 

nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 11 

Ağustos 340 

 

 Sıra No: 549 Sayfa: 172 Numro: 56 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Çakmanus Kariyesi’nden Haşrici oğlu Ahmed Rasim tarafından Kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

Leventoğlu İbrahim ve kerimesi Emine aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli müsadif 

salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme 

asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen vaz’iyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr 

istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340. 

 

 Sıra No: 550 Sayfa: 172 Numro: 57 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucura’nın Nebcioğlu? Kariyesi’nden Nebcioğlu Tahîr kerimesi Saadet tarafından kariye-i mezkûrecdn zevci 

Nebcioğlu Mustafa aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2.Eylül.340 tarihli müsadif salı gününden muin 

ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme-yi asliye salahiyetine 

haiz hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve 

kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 551 Sayfa: 172 Numro: 58 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Kaledere Kariyesi’nden Hacıören Mahallesi'nden Cebeci oğlu Bekir zevcesi Zeliha tarafından 

kariye-i mezkûre ahâlîsinden zevci Bekir’in askerde vefâtı hakkında müteveffâ-yı merkûmun terekesine vaziyet 

biraderi Salih aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2.Eylül.340 tarihli müsadif salı gününden muin ve 

tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme-yi asliye salahiyetine haiz 

hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i 

mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 552 Sayfa: 172 Numro: 59 Konu: Asker Veraseti 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın ..bala Kariyesi’nden karakaşoğlu İsmail zevcesi Hatice tarafından kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

karakaşoğlu İsmail’in askerde vefâtı hakkında terekesine vaziyet pederi Mustafa Ali'nin ikame eylediği da‘vanın 

mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli müsadif salı gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de 

bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz Halimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti 

nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar 

verildi. 
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 Sıra No: 553 Sayfa: 172 Numro: 60 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zodama Kariyesi’nden Kulaoğlu Yusuf kerimesi Zeliha tarafından zevc-i kaladere Kariyesi 

ahâlîsinden Karaosmanoğullarından Tahsin oğlu İbrahim askerde vefâtı hakkında terekesine vaz’iyet 

Karaosmanoğlu Yusuf aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli müsadif salı gününden 

muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine 

haiz hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve 

kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340. 

 

 Sıra No: 554 Sayfa: 172 Numro: 61 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Karaağaç Kariyesi’nden Mollaoğlu kerimesi mihri tarafından kariye-i mezkûre ahâlîsinden zevci 

Çilali oğlu Hüseyin aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 2 Eylül 340 tarihli müsadif salı gününden muin 

ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz 

hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i 

mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 

 

 Sıra No: 555 Sayfa: 172 Numro: 62 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zun Kariyesi’nden İdrisoğlu Abdullah zevcesi Fatıma tarafından kariye-i mezkûre ahâlîsinden zevc-i 

Abdullah aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihli müsadif perşembe gününden muin ve 

tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz 

hakimlik teşkiline binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i 

mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 556 Sayfa: 172 Numro: 63 Konu: Nafaka 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zil Kariyesi’nden Ali Sipahioğlu Abdi kerimesi Emine tarafından kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

zevc-i Karavelioğlu Eskinaz aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihli müsadif perşembe 

gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye 

salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen vaz’iyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın 

ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340. 

 

 Sıra No: 557 Sayfa: 173 Numro: 64 Konu: Asker Veraseti 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zapa bala Kariyesi’nden İbacoğlu Hasan zevcesi Zerbab tarafından Kariye-i mezkûre ahâlîsinden 

zevc-i Hasan askerde vefât hakkında terekesine vasîyet Emucezâdesi Dursun uhde ikame eylediği da‘vanın 

mahkemesi 4 Eylül 340 tarihli müsadif Perşenbe gününden muin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise 

de bilâhere Alucra kazasında mahkeme-yi asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline binaen vaz’iyyetine ve 

selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak 

karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 558 Sayfa: 173 Numro: 65 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zil Kariyesi’nden Hasan Beyoğlu Salih tarafından kariye-i mezkûreden Caferoğlu Hüseyin aleyhine 

ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihli müsadif Penşembe gününden muin ve tarafeyne davetiye 

tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhere Alucra kazasında mahkeme asliye salahiyetine haiz hakimlik teşkiline 

binaen vaziyyetine ve selahiyeti nokta-yı nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat ve kaza-i mezkûr 

hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 

 

 Sıra No: 559 Sayfa: 173 Numro: 66 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Barak Kariyesi’nden abdioğlu İsmail validesi sırma tarafından kariye-i mezkûre mahdûmu Osman 

aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihli Musa’dıf perşembe gününe tâyin ve tarafına 

da‘vayı tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyeti haiz hakimlik 

teşkiline binaen vazife ve selâhiyet nokta-i nazarından mezkûr istîdâ’nın mahir teferruat kaza-ı mezkûr 

hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 
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 Sıra No: 560 Sayfa: 173 Numro: 67 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Kemallı Kariyesi’nden Sekmanoğlu Dursun zevcesi Havva tarafından kayın pederi Sekmanoğlu 

Mehmed aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihli müsâdif Perşembe günün tâyin ve 

tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyetine haiz 

mahkeme teşkiline vazife ve selâhiyet nokta-i nazarından mezkûr istîdâ’nın mai teferruat kaza-ı mezkûre 

hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 561 Sayfa: 173 Numro: 68 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Gülviras Kariyesi’nden Habiboğlu Arif tarafından kaza-i mezkûre ahâlîsinden Habiboğlu Selim ve 

oğlu Temiş ve imamı Hacı Ahmed ve muhtarı Hüseyin Efendi aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 

Eylül 340 tarihli Musa’dıf perşembe gününe tâyin ve tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilahare 

Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyeti haiz hakimlik teşkiline binaen vazife ve selâhiyet nokta-i 

nazarından mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat kaza-ı mezkûre hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 

Ağustos 340 

 

 Sıra No: 562 Sayfa: 173 Numro: 69 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Kemalli Kariyesi’nden Kürtoğlu Ali zevcesi Fatıma tarafından kariyeden Kürtoğlu İbrahim aleyhine 

ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihli Musa’dıf perşembe gününe tâyin ve tarafeyne davetiye 

tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyetine haiz hakimlik teşkiline 

binaen vazife ve selâhiyet nokta-yı nazarına mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat kaza-ı mezkûre hakimliğine irsâline 

bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 563 Sayfa: 173 Numro: 70 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Mezbek Kariyesi’nden veysioğlu Süleyman kerimesi Sultan tarafından kariye-i mezkûreden 

Ağcaoğlu Hacı aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihine müsadif perşembe gününe 

tâyin ve tarafına davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilahare Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyetine 

haiz hakimlik teşkiline binaen vazife ve selâhiyet nokta-i nazarından mezkûr istîdâ’nın ma teferruat kaza-ı 

mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 564 Sayfa: 173 Numro: 71 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zil Kariyesi’nden Karabeyoğlu Mehmed tarafından kariye-i mezkûreden Ali sipahioğlu Ömer Çavuş 

kızı Arif aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihine Musa’dıf perşembe gününe tâyin ve 

tarafeyne davetiye tasdîr ve irsâl kılınmış ise de bilâhare Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyetine haiz 

hakimlik teşkiline binaen vazife ve selâhiyet nokta-i nazarına mezkûr istîdâ’nın ma-teferruat kaza-ı mezkûre 

hakimliğine irsâl bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 565 Sayfa: 173 Numro: 72 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 11.01.1343 / Miladi 12.08.1924 Rumi 30.07.1340 

Alucra’nın Zapa-i Bala Kariyesi’nden Karamolla oğullarından İbrahim Durmuş zevcesi Aişe tarafından kariye-i 

mezkûreden Durmuş Amucazâdesi Hüseyin aleyhine ikame eylediği da‘vanın mahkemesi 4 Eylül 340 tarihine 

müsadıf perşembe gününe tâyin ve tarefeyne davetiye tasdîr ve irsâl olunmuş ise de bilahare Alucra kazasında 

mahkeme-i asliyye selâhiyete haiz hakimlik teşkiline binaen vazife ve selâhiyet nokta-i nazarına mezkûr 

istîdâ’nın ma teferruat kaza-ı mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi.11 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 566 Sayfa: 173 Numro: 73 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 16.01.1343 / Miladi 17.08.1924 Rumi 4.08.1340 

Alucra kazasının Meğri Kariyesi’nden Gülapoğlu Ömer zevcesi Emine tarafından Medine-i mezkûreden Ömer 

validesi Aişe aleyhine ikame eylediği mihri da‘vasının mahkemesi içün 22 Temmuz 340 tarihinde Musa’dıf salı 

gününe tâyin ve tarefeyne davetiye ve tasdîr ve irsâl kılınmış da‘vaların tashîhen muarefeleri vürûdu eylediği 

halde tarafeyn adem-i vürûdları anlaşıldığından mezkûre 22 Temmuz 340 tarihinde tehîren karar verilmiş idi. 

Müharre Alucra kazasında mahkeme-i asliyye selâhiyete haiz hakimlik teşkiline binaen vazife ve selâhiyet 



375 
 

 
 

nokta-i nazarından iş bu da‘vayı ma teferruat kaza-ı mezkûr hakimliğine irsâline bi’l-ittifak karar verildi. 

 

 Sıra No: 567 Sayfa: 174 Numro: 74 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.01.1343 / Miladi 18.08.1924 Rumi 5.08.1340 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup ahzi seferberlikte emsâlleri taht-ı silaha avdet 

ve sevk olunan Karakurtzâde Amil Efendi ibni Said’in 332 senesinde Kemah Boğazı civarında ricaat isnasında 

şehiden vefât eylediği merkûmun Amucası Karakurtzâde Etem Efendi tarafından iddia mûmâ-ileyh tarafından 

ihzâr olunup birinci celse-i mahkemede icabetle mahkemenin ma'lûm bulunduğu bunda biltahri adem-i icabeti 

anlaşılarak müdde-i mezbûrun celile-i merkûm amilin kız karındaşı Fatıma’nın gıyabında devamı mahekimeye 

karar verilerekten sonra muhallifen def'inden istimâ’ kılınan nazımzâde mahallinden Zaimoğlu Mahmûd bin 

Osman ve Şenciler Mahallesinde Şeyhzâde Hayri Efendi ibni Dervişin müttefikü'l-lafz olmağın ve vuku’bulan 

şehâdetlerle sâbit olmasına binaen mûcibince Karakurtzâde Amil Efendi ibni saidin 332 senesinde Kemah boğazı 

civarında esna-i ric'atte şehiden vefât eylediğine kabûl-u ahraz ve temriz olunmakda müttefikân hükm ve karar 

verilerek alenen tefhîm kılındı.17 Muharrem 333 17 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 568 Sayfa: 174 Numro: 75 Konu: Kayıp/Vefat 

 Hicri 18.01.1343 / Miladi 19.08.1924 Rumi 6.08.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti karasından Sarınca Kariyesi ahâlîyesinden şeyh Ya’kûboğlu Osman bin 

İbrahim’in bidayeti seferberlikte taht-ı silaha avdet ve sevk olundukdan sonra arz-ı İslamda ma-muareke ve da‘va 

mevkûd olup merkûmun gerek askerdeki ve gerek esaretteki emsâl ve arkadaşları avdet eyledikleri halde 

merkûmun henüz hayat ve memâtından bir haber zuhûr etmeyerek bu suretle merkûmun vefâtına zan galip hasıl 

olduğu leebbi kız karındaşı Tûti Hatun tarafından iddia ve mezbûr tarafından ihzar-ı mahalla ve münferiden 

istimâ’ kılınan kariye-i mezkûre imamı Şeyhoğlu Şerîf Efendi ibni Mustafa ve muhtarı Kesikoğlu Arif Ağa ibni 

İbrahim huzûr-u mahkemede müttefikü'l-lafz olmağın vuku’bulan şehâdetleri sâbit olmasına binaen müdde-i 

mezbûr Tûti Hatun li-ebbi-er karındaşı Şeyh Ya’kûboğlu Osman bin İbrahim vech-i muharrer üzre vefâtına 

münkazîan hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı.18 Muharrem 343 19 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 569 Sayfa: 174 Numro: 76 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 20.01.1343 / Miladi 21.08.1924 Rumi 8.08.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayeti mahallâtından Kızılca Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Abbasoğlu 

Mustafa Efendi ibni Süleyman sülbiye-i sağire oğlu Hayreddin vefâtı rüşd ve sidârına değin babası müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyh mevrûs emvâli ve eşya ve sairese ahz ve kabz ve hafz ve hırâset ve tesfiye-i umûrunu dahi nas ve 

tâyin muharefetü’z-zat sagîri mezbûrun validesi Dursune Hanım ibnete Mustafa tarafından talep da‘va mezbûre 

tarafından berz ve 1340 senesi Ağustos’unun 20inci günü tarihiyle müverrih ilmuhaber meali mezbûrenin edasını 

teyid eylemiş ve sagîri mezbûrun vakti rüşd ve sidârına değin babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin mevrûs umumu 

vesâyeti ve sairesi ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesfiye-i umûruna vesâyet validesi mezbûre Dursune 

Hanım’ın zabe ve emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzut her vechile umûru vesâyet uhdesinden gelmeye 

muktedir ettiği mezbûre tarafından ihzâr olunup istimâ’ kılınan Kadızâde Şükrü bin İbrahim Efendi ve 

Çeçenzâde Hiyabek Ziya bin ibni tahsin Efendi namı kimesnelerin huzûr-u mahkemede ale't-tarîki'ş-şehâde 

vuku’bulan ihbârları ile zâhir ve nemâyân olmasına ve mezbûrenin vech-i muharrer üzere vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen baği edayı taahhüt ve iltizâm etmesine binaen sagîr-i merkûm Haydarın 

vakti rüşd ve sidârına değin babası müteveffâ-yı mûmâ-ileyh iin mevrûs umûrun ve emlak ve işya ve sairesini ahz 

ve kabz ve hafz ve hırâset ve tesfi umûrunu mezbûre Dursune Hanım’ın vasî nasb ve tâyin müttefikân hükm ve 

karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 20 Muharrem 343/21 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 570 Sayfa: 174 Numro: 77 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 04.01.1343 / Miladi 05.08.1924 Rumi 23.07.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti karasından Münaşir Kariyesi ahâlîisinden iken bundan akdem Sarıkamış 

hastanesinde vefât iden Deli Hüseyinoğlu Ali bin Hasan’ın verâseti ebeveyn er karındaşı Şakir ve Şa’ban ve kız 

karındaşları İpek sagîr olup kendülerinden başka verâset ve terekesine müstehikk-i âharı olmadığı muhlifan ve 

münferiden istimâ’ kılınan Münaşir Kariyesi’nde Uzun Alioğlu Mustafa bin Aziz ve deli Hüseyinoğlu Arif bin 

Süleymanın müttefikü'l-lafz olmağın vuku’bulan şehâdetler ile sâbit olmağla verâset-i mezkûrenin vech-i 

muharrer üzere olduğu ve mes’ele-i mirâslarında bi-hesâbi’l ferâiz 5 sehmden olup 2’şer sehmden 4 sehmi 

ihvan-ı mezbûran Şakir ve Şa’ban ve bir sehmi dahi isneti mezbûre İpeke isâbet iktizâ eylediğinden hükm ve 

karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 4 Muharrem 343/25 Ağustos 340 

 

 Sıra No: 571 Sayfa: 174 Numro: 78 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 
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 Hicri 24.01.1343 / Miladi 25.08.1924 Rumi 12.08.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Palabıyıkoğlu Durmuş bin İsmail sülbiye-i oğulları Arif ve Bilalden her biri bundan 7 sene evvel diyar-ı ahire 

giderek gaybubet edüp el yevm hayat ve mematlarına deyin bir haber zuhûr etmeyerek gâiban-ı merkubanın 

vakt-i zuhûr ve Behiyyelerine deyn babaları müteveffâ-yı merkûmun mevrûs umûr ve emlak ve eşya ve 

sairelerini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesfiye umûrunu vasî ve kayyumluğunu akrabalarında mahalle-i 

mezkûre ahâlîsinden Seyidalioğlu Esad Ağa ibni Ahmed tarafından nasb ve tâyin ve husûs talep ve da‘va 

merkûm tarafından mezbûr ve 1340 senesi kanunu evvelin 20. günü tarihli müverrih ve zikr olunan Bülbül 

Mahallesi imamı ve muhtarı ve heyet ihtiyariyesinin mihri zâtı ve resimleriyle memhur ilmuhaber meali dahi 

müdde-i merkûm takrîri meşru teyid ve tasdîk ve müdde-i tarafından izhar olunup istimâ’ kılınan anil zikr Bülbül 

Mahallesi Güneyzâde İbrahim Efendi ibni Nuri ve Müftü Mahallesi'nden şeyhzâde Zihni Efendi ibni Hacı Ömer 

Efendi’nin ale't-tarîki’ş-şehâde muhalifen vuku’bulan ihbârlarında dahi gâiban-ı merkubanın vakti zuhûr ve 

behiyyelerine muharrer babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrus malları ve emlak ve eşya sairenin ahz ve kabz 

ve hıfz ve hırâset ve tesfiye-i umûrlarını merkûm Esad Ağa'nın vasî ve zimmetine münâb ve emânet ile ma'rûf ve 

istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru vesâyet ve kayyumluk uhdesinden gelmeye mukedir idüğü zâhir ve 

nemâyân olmasına merkûm Esad Ağa'nın vech-i muharrer üzere vesâyet ve kayyumluk umûrunu kabûl 

eylemesine binaen gâiban-ı merkuban Arif ve Bilaldan her birinin vakti zuhûru ve meciyelerine deyin babalarına 

müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs mallarını vesâyet emlak vesairelerine ahz ve kabz ve hafz ve hırâset ve tesfiye-i 

umûrlarına merkûm Esad Ağa'nın kabz ve kayyumluğa nasb ve tâyin ve mütefikkan hükm karar verilerek alenen 

tefhîm kılındı.24 Muharrem 343/25 Ağustos 340 
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 Sıra No: 572 Sayfa: 174 Numro: 79 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 25.01.1343 / Miladi 26.08.1924 Rumi 13.08.1340 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Taş Mahallesi sakinlerinden marifetü’z-zat Tatarhan Ahmed Efendi mahdûmu 

Rasim zevci Kerimi binti Asım vilayet-i mezkûre mahkeme-i ahâlîsinden Bülbül Mahallesi imamı Tatarhanoğlu 

Ahmed Efendi muvacehesinde Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Tatarhanoğlu Rasim 

bin Ahmed’in zevce-i medhûle-yi behası olup merkûma zimmetinde mütekarar ve ma'kûdu aleyh 2001 kuruş 

mihri müecel ile 2.450 kuruş mihr-i müeccelden alacak hakkı olup zevce-i merkûme Hüseyin vefâtında 7000 

kuruş zimmetinde zuhûr eylediğinden ve zevce-i merkûmen basmum? umûru vesâyetine de babası müdde-i aleyh 

mûmâ-ileyh Ahmed Efendi müstakilen zat ve vasîyet ider olduğu mut'i ileyhi celile-i tereke-i müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyh izâfetle mihriyeti mezkûr ile nukûd-u mezkûrdan hisse-i şer’iyyesinden yedine teslimine tehmiz 

hükm ve karar ve iltimâs talep ve da‘va edilmiş ise de müdde-i mezbûr mehakeme-i şer’iye da‘vadan evvel 

zevce-i müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin zimmetinde mütekarar ma’kud ibni mezkûruyla nükud ve kaffe-i serve 

katinde? Hisse-i ersiyesine makbûl kayınpederi Ahmed Efendi’ye bir adet altun saat ve iki kovan ve bir seccade 

verdiğim ve bir adet sergi on adet yüz kuruşluk evrakı nakdiye ve bir kat yatak ahz ve kabz edip husûsu mezkûr 

hakkında zevce-i müteveffâ-yı merkûmun zimmetini bi’t-taam braz? ve iskat ve hiç bir vechile zevci zimmetinde 

hukûk-u zevciyet vesâireye dair alacak hakkı kalmadığı ifade ve ikrâr ve müdde-i aleyh mûmâ-ileyh Ahmed 

Efendi dahi müdde-i mezbûre Kerime Hanımı bir minvâli muharrer ifade ve ikrârını kabûl ve tarafeyn yedlerini 

ifade ve ikrârlarını tasdîk etmekle ol vechile ikrâr ve ifadelerine kabûl ve tasdîkine 25 Muharremü’l-haram 333 

ve 26 Ağustos 330 tarihinde müttefikân hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 573 Sayfa: 175 Numro: 0 Konu: Başka Mahkemeye Sevk 

 Hicri 02.02.1343 / Miladi 02.09.1924 Rumi 20.08.1340 
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 Sıra No: 574 Sayfa: 175 Numro: 80 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 25.01.1343 / Miladi 26.08.1924 Rumi 13.08.1340 

Karahisâr-ı Şarkî mezkûr vilayet mahallâtından Müftü Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden 

Türedizâde Mehmed Efendi ibni İbrahim ve sülbiye-i sağire oğlu sigar ve sulbiye-i sagîre kızları Naciye ve 

Zehra’dan her birinin babaları müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin mevrûs ve zimmetinde Suşehri kazasında Ağragusu 

kazasında vaki ma’lûmû’l-hudut ve fevkani ve tahtani bir bab mülk hanenin müşerref harab ve mail inhidâm olup 

tamir ve termimine sarf ve nükûd ve aruzunda nesneleri olmayup malında meskûnun semeni misli ile talebine 

bilaye esması hasılasıyla sagîri mezbûrun içün diğer bir irad ve temar ve iştirâ’sı sagîrun-u mezbûrun haklarında 

inza ve olduğunda husûsu mezkûre dair izn-i havi bir kıt’a hüccet-i şer'iyyenin i’tası sagîrun-u mezbûrunun 

ba-hüccet-i şer’iyye vasîleri valideler Raife Hanım tarafından talep da‘va tarafından mezbûr ve 1340 senesi 

Ağustosu 25inci günü tarihinde müverrih veziri mahalli mezkûre imam ve muhtarı ve heyet ihtiyarisinde 

mihrizatı ve termiimi ile mehmur ilmuhaber meali dahi vasî mezbûrunun takrîr-i meşrûhâ müeyyet ve musa’ddık 

bulunmuş ve mülkü hanenin bedeli misli ile talebine bey’ile esmanı husûsuyla sagîrun-u mezbûrun namlarında 

diğer bir irat ve isarı iştirâ’sı sagîrun-u mezbûrun hakkında her vechile infâ’ ve evla olmağla beraber hanı 

mezkûrun mail inhidam olduğu mezbûr tarafta ihbâr olunup istimâ’ kılınan mezkûr Müftü Mahallesi'nin kerimesi 

İfzazâde Ahmed Efendi ibni Sadık ve Kızılca Mahallesi'nden Silahcıoğlu Hüseyin Ağa ibni Asım’ın 

ale’t-tarîki’ş-şehâde vaki’ bulan ihbârlarıyla sâbit olduğundan sagîrun-u mezbûrunun babaları müteveffâ-yı 

mûmâ-ileyhin mevrûs ve müntakil ve Suşehri kazasının Ağragusu Kariyesi’nde vaki ma’lûmu’l-hudût hanedeki 

hisse-i ersiyelerinde sagîrun-u mezbûrunun namlarına diğer biraderi ve irad iştirâ’ içün bi’l asl talebine bey ile 

semeni ol vechile sarfa ve sadri mezbûre Raife Hatun izin verildiği tahakkuku inde’l-şer’iyye binaen mahalleyi 

ahz ve takrîri için me’zûnen ba hüküm mahkemeden irsâl olunan azadan İsmail Hakkı Efendi mahkeme-i 

sülbiyeye gelüp Hacı vuku ve inha ve takrîr etmekle mûmâ-ileyhin ila ve takrîri mezkûrunu vech-i muharrer 

üzerine kabûl ve Muharrem zâde henub .. izin hüccete i’tasına 25 Muharrem 343 tarihinde ve 26 Ağustos 340 

tarihinde müttefikân karar verildi. 

 

 Sıra No: 575 Sayfa: 175 Numro: 81 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 30.01.1343 / Miladi 31.08.1924 Rumi 18.08.1340 

Karahisâr-ı Şarkî mezkûr vilayet mahallâtından Biroğul Mahallesi sakinlerinden muharefetü’z-zat Alucra 

kazasından Dulundas Kariyesi’nden Köseoğlu Mustafa zevcesi Sâlise binti Receb namı Hatun vilayet-i mezkûre 

mahkeme-i asliyesinde zevc-i merkûm Mustafa muvâcehesinde 500 kuruş mihr-i müeccel tesmiyesiyle merkûm 

Mustafa zevci dahli olup beyân larda vuku gelmiş ademi Hüsnü muaşretten naşi zevc-i merkûm ile hâlâ talebe ve 

megafet maarif Ağa’ya olarak zevce-i merkûmun zimmetinde mukarreren makulu aleyh 500 kuruşun beher 

mihr-i müeccel üzerine nafaka-ı iddeti ma’lûma muavenet seknası kendi üzerine olmak üzere hali olduğu gerek 
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hukûk-u zevciyet ve gerek kaffe hukûku ve mutalabat ve kaffe-i iman ve muhasameten zevc-i merkûm 

zimmetinde ibra ve iskât eylediğin ifade ve ikrâr müdde-i aleyhi merkûm Mustafa dahi müdde-i mezkûrei 

Sâlise’nin mihri mezkûrla zevce-i menkhe-yi medhûle behası olduğu ve hali mezkûri Ali vech-i müzekkir kabûl 

ve tarîk-i tarafeyn yek diğerlerine ifade ve ikrârlarını teyid ve tasdîk ve kabûl eylemeleriyle hali mezkûrun vech-i 

muharrer üzere kabûl ve sahihine ve müddei-yi mezbûre ile müdde-i aleyhi merkûm Mustafa'nın beyinlerini ol 

vechile târifine ricahen müttefikân hükm ve firar verilerek alenen tefhîm kılındı. 30 Muharrem 343/21 Ağustos 

340 tarihi 

 

 Sıra No: 576 Sayfa: 175 Numro: 82 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 02.02.1343 / Miladi 02.09.1924 Rumi 20.08.1340 

Heyet hükmü reisi senesinin a’za mülazimi Celal ve aza mülazımı İhsan Efendi Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından 

Bülbül Mahallesi ahâlîsinden Avaroğlu Asım bin Ahmed’in bidayeti seferberlikte taht-ı silaha avdet ve sevk 

olundukdan sonra arzı İslamda ve muareke ve nemâda mevkûd olup bir merkûmun gerek askerdeki diğer 

esaretteki emsâl ve arkadaşları avdet eyledikleri halde merkûmun hayat ve memâtına dair henüz bir haber zuhûr 

etmeyerek bu suretle vefâtına zann-ı galibi hasıl olup merkûm Asım’ın li-ebeveyn er karındaşı olduğu cihetle 

merkûm zevcesi inayet Hanım’ın celile-i husûsu mezkûrun taht-ı hükm ve karara alınması mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden Avaraoğlu Kâsım Efendi tarafından talep ve da‘va edilmesine binaen mezbûre usûlen davetiye tebdil 

kılındığı halde yevmi muayyinde adem-i icabeti anlaşılmış olmadığı müdde-i mûmâ-ileyhin talebine nemâyaban 

devamı mahkemeye karar verildikten sonra müdde-i mûmâ-ileyh Kâsım Efendi’nin li-ebeveyn er karındaşı 

Asım’ın bidayet-i seferberlikte askere sevk olunarak arz-ı İslamda ve muareke-yi ve nemâda mevkûd olup 

merkûmun gerek askerdeki ve gerek esaretteki emsâlleri ve arkadaşları avdet eyledikleri halde merkûm hayat ve 

mematlarına dair henüz bir haber zuhûr etmeyerek bu suretle vefâtına zannı galibleri hasıl olduğu müdde-i 

mûmâ-ileyh tarafından ihsar olunup mahlufen ve münferiden istimâ’ kılınan Kızılca Mahallesinde ve Yemenici 

izâfeten Felahoğlu Abdurrahman Efendi ibni Şerîf ve Nurşin Mahallesi'nden Suşehrioğlu Mehmed Ağa ibni 

İbrahim müttefikü’l-lafz olmağı ve vuku’bulan şehâdetleriyle sâbit olduğundan müdde-i mûmâ-ileyh Kâsım 

Efendi er karındaşı mezbûr Asımın bervech-i muharrer üzere vefâtını ve zirde mihri zâtı merkûm 183 kuruş 20 

parenin de bade müdde-i aleyhi mezbûre inayet Hanım’a rücu etmek üzere evvel emirde müdde-i aleyh 

mûmâ-ileyh Kâsım Efendi ahz ve istifâsına kabili araz ve temyîz olmak üzere gıyaben hükm ve karar verilerek 

alenen tefhîm kılındı.2 Sâfer 343/2 Eylül 340 

 

 Sıra No: 577 Sayfa: 175 Numro: 83 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.02.1343 / Miladi 06.09.1924 Rumi 24.08.1340 

Heyet-i Hükmü Reis serabı bey'i azasından Ali Cafer ve aza mülazımı Celal Efendi Karahisâr-ı Şarkî mezkûr 

vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden Deliceoğlu Mehmed Ağa 

kerimesi Havva Hatun oğullarından müteveffâ-yı Zühtü ve Osman’dan Zühdü’nün oğlu İbrahim ve Osman’ın 

oğulları Mehmed ve Ahmed’den her birinin vakdi rüşd ve sidârına değin babaları müteveffâ-yı merkûmdan 

mevrûs umûr ve eşya vesairelerine ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesfiye umûrlarını marifetüz zat Hatice 

Hanım ibnete Mustafa tarafından talep ve da‘va ve mezbûre tarafından mezbûrenin 340 senesi Ağustos’unun 26. 

günü tarihiyle müverrih ve ziri mahalle-i mezkûre imam ve muhtarı vehin ihbârının miri zat ve resimleriyle 

memhur muti bir kıt’a ilmuhaber meali mezbûrenin iddiasını teyid eylemiş ve sagîrun-u mezbûrun İbrahim ve 

Mehmed ve Ahmed’den her birinin vakti rüşd ve sidârına değin babaları müteveffâ-yı merkûmundan mevrûs 

emvâl ve eşya vesairelerine ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesfiye-i umûrlarını vesâyet-i mezbûre Hatice 

Hanımdan münasebe ve emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûr ve vesâyet uhdesinden 

gelmeğe muktedire idüğü mezbûre tarafeyn izhar olunup istimâ’ kılınan Kızılca Mahallesi'nden Nalbant Alioğlu 

Şerîf Ağa ibni Hacı Ali ve Bülbül Mahallesi'nden Çakıroğlu Mevlüd bin Ahmed namı kimesnelerden hâzır-ı 

mahkemede ale’t-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârlar ile zâhir ve nemâyân olmasına ve mezbûrenin ber-minvâli 

muharrer vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasına kemâ yen baği edayı taahhüd ve iltizâm eylemesine 

binaen sagîran-ı mezbûran İbrahim ve Mehmed ve Ahmed’den her birinin vakti rüşd ve sidârına değin babaları 

müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs umûrları ve eşya vesairelerini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesfiye-i 

umûrlarına mezbûre Hatice Hanım’ın vasî nasb ve tayinine 6 sefer 343 ve 6 Eylül 340 tarihinde müttefikân hükm 

ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı.6 Sâfer 343/6 Eylül 340 

 

 Sıra No: 578 Sayfa: 176 Numro: 84 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 06.02.1343 / Miladi 06.09.1924 Rumi 24.08.1340 

Reisi bicen bey'i azası İsmail Hakkı ve aza mülâzimi Celal Efendilerin Karahisâr-ı Şarkî mezkûr vilayeti 

mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden mua'refetü’z- zat Hatice Hanım ibnete Mustafa vilayet-i mezkûre 

mahkeme-i asliyyesinden bervech-i ati takrîr-i kelâm ve ifade-i meram edip Bülbül Mahallesi ahâlîsinden 
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deliceoğlu Halim Ağa ibni Mehmed’in bundan akdem vefâtıyla zevce-i menkuhe-i metrûkesi olduğu cihetle 

kendisine li-ebeveyn kız karındaşı Havva Hanım’ı kıbeli’l-aksamı Havva Hanım dahi vefâtıyla sadr olunanları 

Osman ve Zühdi’ye kıbeli’l-aksamı ibni mezbûr Zühtü’nün edayı vefâtıyla sülbiye oğulları Mustafa ve İbrahimi 

kıbel il aksama ibni mezbûr Osman’ın dahi vefâtıyla sülbiye oğulları Ahmed ve Mehmed terk edüp bunlardan 

başka verâset ve tereke müstehikk-i âharı olmadığı cihetle husûsu mezkûr hakkında bir kıt’a verâset senedinin 

i’tâsı talep eyledikten sonra mezbûr tarafeynden ve 1340 senesi Ağustos 26ıncı günü tarihiyle müverrih ve ziri 

mahalle-i mezkûre imam ve muhtarı heyet-i ihtiyarisinin mihri zâtı ve resimleriyle memhur muti bir kıt’a 

ilmuhaber meali dahi müddei-yi mezbûrenin takrîri meşrûhu müeyyet bulunmuş ve verâset-i mezkûrenin vech-i 

muharrer üzere idüğü mezbûre tarafından ihzar olunan Kızılca Mahallesi muallimi Alioğlu Şerîf Ağa ibni Hacı 

Ali ve Bülbül Mahallesi Çakıroğlu Mevlüd bin Ahmed muhallifen ve münferiden vuku’bulan şâhidlerle sâbit 

olmasına binaen müdde-i mezbûre Hatice Hanım’ın vech-i muharrer üzere ve Rüştüne ve müteveffâ-yı merkûm 

Halil Ağa'nın mes’ele-i mirâsı dahi bi’l-münasebetü’l- şer'iyye 16 sehmden olup sehmi mezkûrdan 4 sehmi 

müddeyi'i zevce-i mezbûr Hatice Hatun ve 3 sehmden 6 sehmi müteveffâ-yı sâni Zühtü’nün oğulları müteveffâ 

ve İbrahim ve 3 sehmden 6 sehminı müteveffâ-yı râbi’Osman’ın oğulları Ahmed ve Mehmed’e isâbeti iktizâ eder 

olmağla iş bu verâset tasdi müdde-i mezbûre Hatice Hanım 6 Sâfer 343 ve 2 Eylül 340 tarihinde müteveffâ 

takiben hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı.  

 

 Sıra No: 579 Sayfa: 176 Numro: 85 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 09.02.1343 / Miladi 09.09.1924 Rumi 27.08.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti karasından Karacaviran Kariyesi sakinlerinden muhalefetü’z-zat 

Gülsüm Hatun ibnete vilayet-i mezkûre mahkeme-i asliyyesinde kariye-i mezkûre ahâlîsinden Karaburuhoğlu 

Şerîf bin Mustafa muvâcehesinde iş bu müdde-i aleyhi merkûm Şerîfe Hanım namı kimesneye 250 kuruş mihr-i 

müeccel tesmiyesiyle 339 senesi Mayıs’ının 15inci günü taksini mahzar-ı şuhûdda tezvîc ve tenkîh olduğu ol 

vechile tezvîc ve tenkîhi kabûl edüp zevce-i menkûhe-i metrûke behası iken zevc-i merkûmun kendisini 342 

senesi hicriyesi Zilhüccetü’ş-Şerîfesi onuncu günü mahzarı şuhûdu Müslimînden baniyen tatkik ederek mihri 

mesma-i mezkûrunu tediye etmiş idi ise de nafaka-yı iddeti tediye etmekle beraber merkûmun feraşından hasıl ve 

kendisinden mütevellid el-yevm 4 aylık tahtı terbiye-i ve hazasında bulunan sagîr kızı Sâlise’nin nafakasını 

li-iceli’s-sarf ikiyüz kuruş bir meblağ vererek hanesinden tard ile zokak ortalarında aç ve bi-ilaç sürünmekte 

olduklarından nafaka-i iddetiyle sagîr-i merkûm için kararı ma'rûf nafakanın takdir ve sagîran-ı mezbûran için 

takdir olunacak meblağın nafaka-i ve saire ve levâzım zaruriyesine harc sarf ve lede’l-hâce istîdâ’naye ve 

inde’l-zafr zevci matluka Şerîfe malına rücudan meblağı mukadderan mezkûrenin ma-masârif-i mahkeme zevchi 

merkûmun tahsîline tahtı hükm ve karar olmasını talep ve da‘va müdde-i aleyhi merkûm dahil lede’s-sual 

cevabında müdde-i mezbûre Gülsüm Hatun'dan müdde-i 251 kuruş mihri tesmiyesiyle zevce-i menkuhe-i 

medhûle behası olduğu ve sagîre-i mezbûre Sâlise’nin de kendü feraşinden hasıl müdde-i mezbûreden 

mütevellide bulunduğu mezbûre Gülsüm tarih-i mezkûrde beyân en tatlik eylediği ikrâr ve müdde-i mezbûrenin 

mihr-i müeccel tamamen eda eylediği ve muktaza iddeti müteilid şer-i bi’l-medini ve sagîre-i mezbûre Sâlise’nin 

nafakasını sarf eylemek üzere Şerîfe mezbûreye 200 kuruş verildiğini ilaveten beyân ı müdde-i mezbûre kelâmı 

ağızla iddia olmasına icra edilecek fi'l-hakîka hâlâ müdde-i mezbûr Gülsüm Hatun’un bast eylediği minvâl üzere 

olduğu mezbûre Gülsüm Hatun içün inkiza-i iddete deyin mihri yevmi 25’er ve sagîre-i mezbûre için beher 

yevmi on kuruşun kararı ma'rûf ittiği huzûr-u mahkemede alınan alenen enfaü’z- zikri Merkez Vilayeti 

mahallâtından Kızılca Mahallesi'nden Hacızâde Hasan zâde Sâbit Efendi ibni Faik Efendi ve Bülbül 

Mahallesinde Ezbiderlioğlu Abdullah Ağa ibni Abdulkadir’in ale't-tarîki’ş-şehâdet vuku’bulan ihbâr ve 

imzalarıyla tahkîk etmiş olmasına merkûm talakı müddeyi aleyhi merkûm tarafından ikrâr ve i’tirâf edilmesine 

binaen ber-mucibi ikrâr talakla vech-i muharrer üzere sübutuna ve müdde-i mezbûre içün inkıza-i iddette deyin 

mihri yevm 25 ve sagîre-i mezbûre için mihri yevm 10 kuruş nafakayi karz ve takdirine ve sagîre-i mezbûre için 

müddeidi bir mukid bir meblağın nafaka ve saire levâzımı zaruriyesini harc ve sarfa ve lede’l-hâce istîdâ’ne ve 

inde’l-lafz zevci mutlakı bir Şerîfin malından rucû müdde-i mezbûre Gülsüm Hatun’a izin verildiği ve meblağı 

ma‘rûz-u mezkûrda müdde-i aleyhi merkûdan bi’t-tahsil müdde-i mezbûreye i’tasına ve müdde-i aleyh ve 

merkûm tarafından peşinen verilmiş ikiyüz kuruş da sağirei mezbûrenin nafakası bihakk ve zirde müfredatı 

merkûm masarifi mehâkime olan 183 kuruş 20 parenin bade müdde-i aleyhi rücu’etmek üzere evveli emirde 

müdde-i mezbûreden ahz ve istîdâ’nesine kabli temyîz olmak üzere vicâhen ve müstakilen hükm ve karar 

verilerek alenen tefhîm kılındı 9 Sâfer 343/9 Eylül 340 

 

 Sıra No: 580 Sayfa: 177 Numro: 86 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 09.02.1343 / Miladi 09.09.1924 Rumi 27.08.1340 

Şer'i kısmına mahsûs karar defteri. esas numarası 125, numara 86 Reis yahya sezai aza İsmail Hakkı ve aza 

mülazimi Celal Efendiler Karahisâr-ı Şark'i mezkûr vilayeti karasından Orakel Kariyesi ahâlîsinden Çavuşoğlu 
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İsmail Ağa ibni Durmuş vilayet-i mezkûre mahkemeyi asliyesinde kariye-yi mezkûre ahâlîsinden Çavuşoğlu 

Ali'nin muvacehesinde Orakil Kariyesi ahâlîsinden Çavuşoğlu Süleyman bin Durmuş bidayet-i seferberlikte 

askere sevk olunduktan sonra arz-ı İslamda ve müareke-yi mevkûd olup merkûmun gerek askerdeki gerekse 

esaretteki emsâl ve arkadaşlar avdet eylediği halde henüz hayat ve mematından bir haber zuhûr etmediğinden bu 

suretle vefâtına zan galib hasıl olup merkûmun karar-ı esninde ebeveyn er karındaşı olduğu cihetle hazeran 

kendisine mahzarda olduğundan ve karındaşı merkûmun cihet-i karzdan müdde-i aleyhi merkûm zimmetinde 

100 kuruş matlûbatı olup kıbeli’l-ahzda ve’l-istîdâ’ne itmiş bulunduğundan mezbûr Süleyman vefâtına hükmü 

şer'i bulunduktan sonra meblağ-ı mezkûrun bi-hesâbi’l verese ma mesârifi mahkeme tahsîline tahtı hükm ve karar 

alınmasını talep ve da‘vayı müddei-yi aleyhi cihet-i mezkûrun lede’s-sual cevabında cihet-i mezkûreden müdde-i 

mezbûrun karındaşı Süleyman oğlu ol miktar kuruş borcu dahi olduğu ikrârı müdde-i mezbûrun ma'ada 

müddeâsını inkârına karşı enfaü’l-zikr Orakel Kariyesi’nden Çavuşoğlu Süleyman bin Durmuş bidayeti 

seferberlikde askere sevk olunduktan sonra arzı İslamda ve meakeyi ve gada mevkûd olup merkûmun gerek 

askerdeki gerek esaretteki emsâl arkadaşları avdet eyledikleri halde henüz hayat ve memâtından bir haber zuhûr 

etmeyerek bu suretle vefâtına zannı galebeleri hasıl olduğu merkûmun hissei verâsetlerinde li-ebeveyn karındaşı 

müddei-yi mezbûr İsmail Efendi mahzarda bulunduğu müdde-i aleyh mezbûr tarafına ihzar olunup muhallifen ve 

münferiden istimâ’ kılınan maru’l-zikr Orakel Kariyesi Çavuşoğlu Ali Çavuş ibni Halil Çavuşoğlu Receb bin 

Şerîf müttefikü'l-lafz olmağı vuku’bulan şehâdetleri sâbit olmasına binaen merkûm Süleyman bin Durmuş vech-i 

muharrer üzere vefâtını verâsetinde li-ebeveyn er karındaşı mezbur İsmail Efendi mahzarda olduğu ber-mucibi 

ikrârı meblağı müddei-yi aleyhi mezkûr 100 kuruşunda müdde-i aleyhin bi't-tahsîl müdde-i aleyh İsmail Efendi 

i’tasına ve zîrde müfredatı merkûm mesârif-i mahkeme olan 183 kuruş 20 pare nakde ba'de müdde-i aleyhi 

mezbur Ali’ye rücu etmek üzere evvel emirde müdde-i mezbûr İsmail Efendi ahz ve istifâsını kabili ve temyîz 

olmak üzere vechi vicaehen müttefihan ve 9 Sâfer 343 9 Eylül 340 tarihinde hükm ve karar verilerek alenen 

tefhîm kılındı. mahkeme masrafları i‘lâm harcı 50 kuruş. safuret 20 kuruş. suret 25 kuruş. sureti kağıdı 30 kuruş. 

i‘lâm kağıdı 30 kuruş. i‘lâm pulu 30 kuruş. suret pulu 15 kuruş. makbûz pulu 2 kuruş. tebliğ ve ilmuhaber toplam 

183,20 

 

 Sıra No: 581 Sayfa: 177 Numro: 87 Konu: Alacak – Verecek Davası  

 Hicri 13.02.1343 / Miladi 13.09.1924 Rumi 31.08.1340 

Reis Yahya Sezai Aza İsmail Hakkı ve Aza mülazimi Celal Efendiler Karahisâr-ı Şark'i Merkez Vilayeti 

mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Habipzâde zevce-i menkuhe-i 

metrûkesi Emine Hanım vekili umumisi ve da‘va vekillerinden Ömer Şevki Efendi vilayet-i mezkûre 

mahkeme-yi asliyesinde mahalle-i mezkûre ahâlîsinden Boyacıoğlu Mustafa bin Şerîf muvâcehesinde Bülbül 

Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Habipzâde Hasan Ağa verâset-i müekkilesi zevce-i 

metrûkesi Emine Hanım ibnete Hacı Hasan ile ebeveyn karındaşı Dursune Hanım’da mahzarda olup 

müteveffâ-yı merkûmun cihet-i karzdan merkûm Mustafa’da 120 kuruş alacak hakkı kıbel-i ahzdan ve’l-istîdâ’ne 

ve’l-istifâ vefâtı vuku’ bulmasında meblağ-ı mezkûru müvekkile-i mezbûreye isâbet ittüğü ma-mesârifi 

mahkeme müdde-i aleyhi merkûmdan tahsîline tahti hükm ve karar almış talep ve da‘va müdde-i aleyhi merkûm 

Mustafa dahi lede’s-sual cevabında cihet-i karzda vekili mûmâ-ileyh müvekkilesi Emine Hanım’ın zevci Hasan 

Ağa'ya ol miktar kuruş borcu olduğunu ikrâr vekili mûmâ-ileyha ma'ada müddeasını inkârını karşu Bülbül 

Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Habibzâde Hasan Ağa'nın verâset-i zevce-i menkuhe-i 

metrûkesi Emine Hanım ibnete Hacı Hüseyin ile li-ebeveyn el karındaşı Dursune Hanım mahzarda olduğu vekili 

mûmâ-ileyh tarîkü’l-ihsarı olup huzûr-u mahkemeye alınarak mahallean ve mahzarda istimâ’ kılınan Tamzara 

Mahallesi’nde Kürtoğlu Osman Efendi ibni Hüseyin ve Bülbül Mahallesi imamı Gönyezâde İbrahim Efendi ibni 

Nuri’nin müttefikü'l-lafz olmağın vuku’bulan şehâdetleri ile sâbit olmasına binaen mûcibince verâset-i 

mezkûrenin vech-i muharrer üzere ittüğü müdde-i aleyhi merkûmun ikrârı vechi aleyhi Medine-i mezkûr 120 

kuruşun 30 kuruş müddeyi aleyhi ve’l-hasıl müvekkile-i mezbûre için vekil-i mûmâ-ileyh i’tasına vezirde 

muaridat-ı merkûm masarif-i mahkeme olan 168 kuruş 20 parenin bade müdde-i aleyhi merkûma rücu etmek 

üzere evvel emirde müdde-i vekil mûmâ-ileyhden ahz ve istifâsına ve bi-hesâbi’l ferâiz mes’ele-i mirâslarınında 

4 sihâm itibariyle bir sehmden zevce-i mezbûre Emine Hanım ve 3 sehmin da ahz mezbûre Dursune Hanım isâbet 

iktizâ eder olduğu kabil-i temyîz olmak üzere vicâhen ve müttefikân hükm ve karar verilerek alenen tefhîm 

kılındı.13 Sâfer 343/12 Eylül 340 

 

 Sıra No: 582 Sayfa: 177 Numro: 88 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 13.02.1343 / Miladi 13.09.1924 Rumi 31.08.1340 

Reis Yahya Sezai Aza İsmail Hakkı ve Aza mülazimi Celal Efendiler Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Nurşin 

Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Nalbantzâde Hacı Ahmed Efendi ibni Mustafa'nın verâset-i 

sülbiye-i kebire oğulları Rasim ve Mehmed ve Mustafa ve Kâsım ile sülbiye-i kebire kızı Cemile’ye mahzarda 
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ba'del kıbel-il aksamı ebna-i mezbûrundan Kâsım dahi 1333 senesi Mart’ının 31inci günü Kafkas cephesinde 

şâhidan vefât edüp verâset-i zevce-i menkuhe-i metrûkesi Gülfidar Hatun ibnete Emin Hatun ile sülbiye-i sağire 

oğlu Abdülkadir mahzarda olunduğu verâset varisunu mezbûrundan Kâsım Efendi zevcesi mua’refetü’z-zat 

Gülfidar Hanım vilayet-i mezkûr mahkeme-i asliyesinde takrîr ve mezbûrenin takrîr-i mezkûrunun mahalle-i 

mezkûre'nin heyet-i ihtiyârisinden muti ve müberriz 1340 senesi Eylül’ünün 20. günü tarihiyle mevrûh bir kıt’a 

ilmuhaber meali teyit eylemiş ve mezbûrundan Kâsım’dan mu'kit bulunduğu der-sa'adette ve Koca Mustafa Paşa 

nef'ası me’mûrluğuna müdde-i mezbûre Gülfidan Hanım şen'ime ait olup tarafından bir nüfus tezkeresi 

zuhûrunda 1340 senesi Hâzıran 6. günü tarihi meşrûhâttan Şubat olmak ve mezkûrenin vech-i muharrer üzere iki 

idüğü Kızılca Mahallesi'nden ve mevsûkü’l-kelâm zevattan me’zûn olmağı Kâsım Efendi ibni Ömer ve pazar 

eşioğlu Dursun Ağa ibni Abdullah namı kimesnelerden müttefikül-lafz olmağın vuku’bulan şehâdetleri sâbit 

olması mûcibince merkûm Hacı Ahmed Kâsım'ın ber bermucibi muharrer vefâtlarına verâsetlerde vech-i 

muharrer üzere ittüğü mes’ele-i mezbûrlarına bi'l-münasebetü’ş-şer’iyye 36 sehmden olup sehmi mezkûrden 8 

sehmden 24 sehmi müteveffâ-yı evvel Hacı Ahmed’in oğulları Rasim ve Mustafa ve Mehmede, 4 sehmi kızı 

mezbûre Cemileye ve 1 sehmden müteveffâ-yı sâni Kâsım zevcesi mezbûre Gülfidar’a ve yedi Sehmidaoğlu 

Abdülkadir’e isâbet ve iktizâ eylediğini iş bu tereke müdde-i-yi mezbûre it'asına vicâhen ve müttefikân 13 Sâfer 

343 13 Eylül 340 tarihinde hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 583 Sayfa: 177 Numro: 89 Konu: Nafaka 

 Hicri 16.02.1343 / Miladi 16.09.1924 Rumi 3.09.1340 

Reis Yahya Sezai Aza İsmail Hakkı ve Aza mülazimi Celal Efendiler Karahisâri Şarkî Merkez Vilayeti 

mahallâtından Bülbül Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefât eden Deliceoğlu Halil Ağa'nın kız 

karındaşı Havva Hanım’ın oğulları müteveffâ-i Zühdü ve Osman’dan her biri oğulları İbrahim ve Osman’ın 

oğulları Mehmed ve Ahmed’den her birinin nafaka-i işdâ ihtiyaç ile muhtac olup nafakalarına sarf ve nükûdu ve 

da‘vasından nesneleri olmadığı ve babaları müteveffâ-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil olup mahalle-i 

mezkûrede vaki 3 tarafı yol ve bir tarafına Gercenislioğlu oğlu Şa’ban hanesi ile mahdûd bir kıt’a hane 

arsasındaki hisse-i şaiyalarının alenen senus vergi-yi resmiyesi ifaya gayri kaffe olup arz-ı mezkûrde olan 

haklarını mevrûs nafakaları içün ale'l-usül talebine bey'le semeni sagîrun mezbûrdan nafakalarına sarf isede 

mezbûrun haklarında enfa ve evla olduğunu mezbûrdan ba-hüccetü şer'iyye vasî sağruları ma'rûfetü’z-zat Delice 

müteveffâ Hanım Ağa zevcesi Hatice Hanım tarafından takrîr ve mezbûrenin takrîr-i mezkûrunu Mahalle-i 

mezkûre heyet-i ihtiyarisinden muti ilmuhaber meali teyit eylemiş ve da‘vasını mezkûr demki sagîrun-u 

mezbûrunun hisse-i şaiyalarını talebine bey’le semeni zaruret-i nafakalarını sarf edilmesi mezbûrun haklarında 

enfa ve evla ve olduğu Kızılca Mahallesi'nden Nalbant Alioğlu Şerîf Ağa'ya Hacı Ali ve Bülbül Mahallesi'nden 

diğer Mincioğlu Hüseyin bin Hasan ve huzûr-u mahkemede alet-tarîk-i şehâde vuku’bulan ihbârlar ile sâbit 

olmuş olduğu hazirun-u mezbûrun arsa-i mezkûrde olan hisse-i şaiyalarından zaruret-i nafakaları içün ale'l-usûl 

talebine bey'la semeni mezbûr İbrahim Mehmed ve Ahmed’in her birinin nafakalarına sarf ve ba'hüccet-i şer'iyye 

vasîyi mezbûrları mezbûre Hatice Hanım’a izin verildiği 16 Sâfer 343 ve 12 Eylül 340 tarihinde müttefikân hükm 

ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı.  

 

 Sıra No: 584 Sayfa: 178 Numro: 90 Konu: Mehir - Mihir  

 Hicri 18.02.1343 / Miladi 18.09.1924 Rumi 5.09.1340 

Reis Yahya Sezai Aza İsmail Hakkı ve Aza mülazimi Celal Efendiler Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti 

karasında pay Hasan Kariyesi sakinlerinden mua’refetü'z-zat Alucra’nın Koman Kariyesi’nden olup Busaid 

karasında muvakkaten mûkîm Terhînoğlu İbrahim zevcesi Gülüzar Hatun vilayet-i mezkûre mahkemesi 

asliyyesinde zevc-i Terhinoğlu İbrahim muvacehesinde 500 kuruş mihr-i müeccel tesfiyesiyle merkûm Mustafa 

zevc-i dahli olup beyinlerinde vuku’bulan adem Hüsnü-ü müaşeretten naşi zevc-i merkûm ile hâlâ talebe 

mua’refetü'-rağbe olarak zevce-i merkûmun zimmetinde mütekarar ve mak'ud-u aleyh 500 kuruş mihr-i müeccel 

hakkında feragat etmekle beraber nafakayı iddeti maniaya ma’lûm ve müennet sakinesi dahi kendi üzerine olmak 

üzere hali olduğu gerek hukûk-u zevciyet ve gerekse kaffeten hukûk-u ve mutalabat ve keffe-i iman ve 

muhasematından zevc-i merkûmun zimmetine ibra ve iskât eylediğini ifade ve ikrâr müdde-i aleyh zevc-i 

merkûm İbrahim dahi müdde-i mezbûre Gülfidar Hatun'dan ol miktar kuruş mihirle zevce-i menkûhe-i medhûle 

behası olduğu ve hulu-ü mezkûru ale’l-vechi’l-mezkûr kabûl ve tarafeyn yek diğerlerine ifade ve ikrârlarını teyid 

ve tasdîk ve kabûl eylemelerine binaen hali mezkûru vech-i muharrer üzere kabûl ve tasdîkine müdana'an 

mezbûre Gülifidar Hatun ve müdde-i aleyhi merkûm İbrahim’in ve ol vechile tâyin ve vicâhen ve müttefikân 

18.Eylül.340 ve 18 sefer 343 tarihinde hükm ve karar verilere alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 585 Sayfa: 178 Numro: 91 Konu: Nafaka 

 Hicri 18.02.1343 / Miladi 18.09.1924 Rumi 5.09.1340 
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Reis Yahya Sezai Aza İsmail Hakkı ve Aza mülazimi Celal Efendiler Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Orta 

Mahallesi sakinlerinden Hacı elasıl Suşehri kazasının Yeniköy Zir Kariyesi’nden olup el yevm Erzurum Merkez 

Vilayeti mahallâtından yine yeğin Ağa Mahallesinde Saim suvari Binbaşısı Çepiçizâde Mürsel ibni Şevket 

Efendi'nin zevcesi İsmet Hanım da‘va vekillerinden Ömer Şevki Efendi tarafından müvekkilesi mezbûreye 

izâfetle mezbûre içün zevc-i mûmâ-ileyh muti'si Mürsel’in aleyhine gıyaben Karahisâr-ı Şarkî mezkûr vilayeti 

mülga mahkeme-i Şerîfinden şehri 1500 kuruş nafaka takdirine 1342 senesi hicriyesi Recebü’l-ferdinin 27. günü 

tarihiyle mevrûh ve ol tarihte vilayet-i mezkûre kadı bulunan Abdulkadir Hulûsî Efendi mührüyle memhur ve 14 

adetli istihsâl eden hüccet-i ahkamina müdde-i mûtîleyh tarafından ahz ve da‘va eylemiş bir tarafına aslen 

davetiye tebliğ kılındığı halde yevmi müeyyende makruz-u aleyhe değin bi'l-vürûd muarızan mûmâ-ileyh Mürsel 

Bey'in bi’z-zat adem-i icabeti anlaşıldığı mağduret-i meşruasından dolayı ve mehâkimeye hiç bir vechile 

haberdar eylemediği cerban mütefehhim olması olmağla vekili mûmâ-ileyh talebine mebni ol babdaki ağraz 

isti’dasında ru'yete mukabil temyîz olunması üzerine on sekiz Sâfer 343 18 Eylül 340 tarihinden gıyaben ve 

müttefikân karar verilerek i’lânen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 586 Sayfa: 178 Numro: 92 Konu: Nafaka 

 Hicri 25.02.1343 / Miladi 25.09.1924 Rumi 12.09.1340 

Reis Yahya Sezai Aza İsmail Hakkı ve Aza mülazimi Celal Efendiler Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti 

mahallâtından Taş Mahallesi sakinlerinden mua’refetü’z- zat Şahbazoğlu kerimesi Faika Hanım ibnete Emir Ağa 

taradından mutî arzuhalde 334 senesi Edirne vilayetine mülhak Kavaklı kazasından Nasuh bey Kariyesi’nden 

Hüseyin oğlu Hüseyin bey ile izdivac ederek 5 sene kadar merkûm Hüseyin ile deyinlerinde zevciye-i kaime iken 

zevc-i merkûmun feraşından hasıl ve kendüsünden mütevellid el yevm 3 yaşında Sâlise isminde bir neferde kız 

çocuğu nezdinde bırakarak avdet itmek üzere memleketinden gidüp el-haletü'l-hezihî avdet ittiği gibi cinsi 

nafakadan da bir nesne götürmeyerek 340 senesi Hâzıran’ı 24üncü günü tarihiyle müverrih ve zir-i zevc-i 

merkûmun mühriyle memhur babası Emir Ağa'ya hitaben irsâl eylediği bir kıt’a varakada talaka selase ile tatlik 

ettiğinden nâşi tarafından Karahisâri Şarkî vilayet valiliğine vuku’bulan müracaat ve makam-ı müşar-i ileyhden .. 

istilâma cevaben zevce-i merkûme kendisine asla talak-ı selase ile Dimetoka sulh hakimliği huzûrunda tatlîk 

eylediği mürsel tahrîran izharında 340 senesi Ağustos’un 6. günü tarihi ve 110 numaralu teyiden ve münasebet 

olduğundan zevce-i merkûm Halil’in nafaka-i iddeti muini ma’lûmasıyla sagîr-i merkûm içün karar-ı ma'rûf 

nafakasının tasdîr ve merkûm üzerine tahmilini taht-ı hükm ve karara alınmasını talep ve da‘va eylemesine 

binaen usûlen tarafeyn davetiye tasdîr ve tebliğ kılındığı ve yevmi muinde müdde-i mezbûre verilmiş ise de 

müdde-i aleyh merkûm icabet etmemekle beraber muini dolayı mahkeme-yi hiç bir vechile haberdar 

kılmadığından müdde-i mezbûr talebine vech-i gıyaben devamı mahkeme kararı oldukdan sonra müdde-i 

mezbûre istîdâ’sı mealini sarfen tekrar bir kıt’a tatliname ile vilayet-i mezkûreden istilâmı havi bir kıt’a garirat 

bi’l-ibrâz bi’l-karaiye müdde-i mezbûrenin talâk-ı selâse ile matluku olduğu ve 340 senesi Hâzıran’ın 24. günü 

Erincli Zir-i Kavaklı kazasının Nasuh bey Kariyesi’nden Hasanoğlu Hüseyin imzalı olduğu görülmekle beraber 

vilayet-i mezkûreden muharrer tahrîrat zuhûrunda merkûm Hüseyin’in zevcesi Faika’yı huzûr-u mahkemede 

tatlîk eylediğini mutî sadri ve mutasarrıf bulunduğu Dimetoka Kazası sulh hakimliğine 340 senesi Ağustos’unun 

6. gününün tarihi ve 110 numaralı tasdîkinden mütefehhim ve bir mezbûrenin da‘vasını müeyyed musaddık 

bulunmuş olmasına ve mezbûre Faika Hanım içün inkızayı iddetine değin mihri yevmi yirm beşer sagîre-i 

mezbûre Sâlise içün beher yevm içün beşer kuruş karar-ı ma'rûf ittüğü huzûr-u mahkeme ye alınan Bülbül 

Mahallesi Erzurumluoğlu Hüseyin bin Hasan ve Ezbiderlioğlu Abdullah bin Abdulkadir ale't-tarîki’ş-şehâde 

vuku’bulan ihbârlar ile zâhir ve nemâyân bulmasına binaen ber-mucib-i ikrâri talakın vech-i muharrer üzere 

sübutuna ve müddeyi mezbûre için inkızaı iddetine değin beher yevm 25er sagîre-i mezbûre içinde beher yevm 

15'er kuruş karz ve taktir sagîre-i mezbûre için mütekadir meblağı nafaka ve sair levâzımı harc ve sarf ve 

lede’l-hâce istîdâ’ne ve inde’l-karar vechi matlûbu Hüseyin malına bervech-i müdde-i mezbûre faika Hatun’a 

izin verildiği ve meblağı Ma‘rûz-u mezkûrun gâib Abdullah’ın müdde-i aleyhi merkûmun bi't-tahsîl müdde-i 

mezbûreye i’tâsına ve zirde müfred ati merkûm mesârifi mahkeme olan yevmi yüz seksenüç kuruş yirmi parede 

bade müdde-i aleyhi merkûme rücu etmek üzere müdde-i mezbûrdan ahz ve istifâm kabil-i ağraz olmak üzere 25 

Sâferü'l-hayrı 343 ve 25 Eylül 340 tarihinde bifahen ve müttefikân hükm ve karar verilerek gıyaben müttefikân 

hükm ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı 

 

 Sıra No: 587 Sayfa: 178 Numro: 16937 Konu: Nafaka 

 Hicri 18.02.1343 / Miladi 18.09.1924 Rumi 5.09.1340 
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 Sıra No: 588 Sayfa: 179 Numro: 93 Konu: Vakıf 

 Hicri 27.02.1343 / Miladi 27.09.1924 Rumi 14.09.1340 
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Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Kırkgöz Mahallesi sakinlerinden sahibü’l-hayrat ver 

gabbü’l-hasenat deynzâde Ekrem Efendi ibni Hayri Efendi vilayet-i mezkûre mahkeme-i asliyesinden Orta 

Mahalleden yarkutzâde Hasan Efendi ibni Mustafa ve Bülbül Mahallesi'nden Ezbirderlioğlu Abdullah ibni 

Abdulkadir namı kimesneler hâzır oldukları halde zikri ati ve vakfı li-Ecelişbecil mütevelli nasb ve tâyin olunan 

mezkûr Kırkgöz Mahallesi'nden kadızâde Mehmed Efendi ibni muvâcehesinde tav'en takrîr-i kelâm ve ifade-i 

meram edip vakfı ati'ül beyânın suduruna değin ye'dinde müstakilen mülk ve hakkım olan marü'l-zikr Kırkgöz 

Mahallesi'nden vaki şarken Boyacıoğlu İzzet verâsesi Ömer garben ve şimâlen Nalçacıoğlu Muharrem ve 

şürekası tarlası cenûben Sufioğlu kızı Zekiye bahçesi ile mahdûd bir kıt'a bahçe ve yine mahalle-i mezkûre şark 

ve cenûben kendi bahçem şimâlen Gölelioğlu Hüseyin Ağa veresesi hanesi garben tarîk-i â’m ile mahdûd bir bab 

mülk ahur ve yine mahalle-i mezkûrede vaki şarken ve cenûben tarîk-i ahm şimâlen ve garban Sufioğlu kızı 

Zekiye bahçesi ve hanesiyle mahdûd bir bab mülk menzilhane ve yine mahalle-i mezkûrede vaki şarken bicem 

tarlası namı yla ma'rûf Nalçacıoğlu Muharrem Ağa ve şürekası tarlası Gölelioğlu Hüseyin veresesi bahçesi 

şimâlen Gölelioğlu Hüseyin veresesi bahçesiyle kendü ahurum garben tarîk-i a’m ve Ovalıoğlu müteveffâ 

Mehmed veresesi bahçesi cenûben Nalçacıoğlu Muharrem Ağa tarlasıyla mahdûd ve samanlık arsası ve bahçesi 

ve Ziri Kariyesi mevki'inde şarken Kıraçoğlu kadı Çavuş şimâlen Sufioğlu kızı hediye ve Hatice’nin esas 

tarladan müfrez tarlaları garben Gölelioğlu Hüseyin veresesi tarlası cenûben Kurtzâde Hasan Efendi tarlası 

mahdûd mülk bahceden müfrez tarlaki 4 kıt’a emlak ve bir kıt’a emlakdan müfrez tarlayı mülkümden bi'l-ifraz 

taleben tarzen ella neali vakf-ı sahihe-yi şer'iyye vakıf ve hibe idüp ve şöyle şart ve tâyin eylemekle mülkü 

mahdûdu mezkûrun alenen senuyesinden ma'rûf tamiri bi’l-ihrac mütebakisi 3 sihâm kılınup bir sehmden iki 

sihâm atiü'z-zikr Kırkgöz Mahallesinde vaki derdest inşa ikmal bulunan cami-i Şerîfde imam vazifesi olanlara 

birer sihâm da cami-i şerîfi mezkûrun tamiri ve termimi mütevelli mua’refetiyle sarf eylediği meşruta olsa ve 

vakfı mezkûremi ma'da ma'damü'l-hayat ma'lü'l-arz Kırkgöz Mahallesinde deynzâde Hayri Efendi mütevelli olup 

bade vefâtı bad'ı batın mütevelli olalar bade'l-inkıraz asubet rey-i hakim münasib bir zat mütevelli ola deyü şartı 

ve tâyin ve beş kıt'a mülkü mezkûrun mütevelli-i mûmâ-ileyh Mehmed Efendi’ye teslim ettik de mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendi dahi kabz ve teslimi ve evkafı zâhire mütevellileri gibi bir heyeti hıynü'l-zaman tasarruf eyledi 

dedikde gıbbe’t-tasdîk vakf-ı mezbur mezbûr Ekrem Efendi inayet kelâm ve tahtı vefâtından canibi şekaka atıf ile 

vakfı akar imam-ı azam ve hemam ifham ebu Hanife el kufi rAhmedullah-i aleyh hazretleri indinde sahih ise de 

lazımü'l-vazife binaen bin vakfi mezkûrumdan rücu etmemle ma'lûm el hudûd el mülkü olmak üzere bana iade ve 

teslim iş bu mûmâ-ileyh Mehmed Efendi ye'dinde olmak matlûbumdur deddikte mütevelli-yi mûmâ-ileyh 

Mehmed Efendi dahi cevabında fi'l-hakîka vakfı akarı imam müşarüleyh huzûrunda rey-i bizler üzerine sahih 

isede lazım değildir lâkin Arif hamdan ebu Yusuf eş-şeyh imam-sani Rahimallahü aleyh hazretlerinin indinde 

vakfı muharrer vakfet demekle vakfa hiç de lazım olduğu imam-ı sâlis bin Hasan el Sani Rahimallahü aleyh 

huzûrlarında indinde teslime mütevelli olunan vuku'na rücu olmasına binaen vakfı mezkûrun imameyn tarafeyn 

hâzıratı rey'i Ali vecihle sahih olmağla bir senet ma'lûm el hudûd mülkü mezkûru red ve teslimden hak iba ve 

imtina’ ederim deyu tarafeyni huzûr-u mahkeme de sarf'an ve her biri mütebakisince fasl ve hitabe taliban 

olunduklarında kıbel-i şer’den dahi tarafına edasına nazaran .... olmaktan hezar olunarak alenen vakfı mezkûr 

sıhhat ve lüzumuyla 27 Sâferü'l-hayr 343 27.Eylül 340 tarihinde müttefikân hükm ve karar verilerek maen bade 

vakf-ı mezkûr sahih ve lazım tamir ve termim ..... oldu fi'l-yevmi'l-sabi ve’l-aşrin min şehr-i Sâferü’l-hayır 

ve’l-selase ve erbain ve sülüse mie elif 27 Sâfer 343 27 Eylül 340 
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 Sıra No: 589 Sayfa: 179 Numro: 94 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 06.03.1343 / Miladi 05.10.1924 Rumi 22.09.1340 

Nurşin Mahallesi'nden Palabıyıkoğlu Muharrem mahkemeye müracatla müteveffâ Palabıyıkoğlu Durmuş’un 

gâib oğulları Bilal ve Arif’in emvâlini hıfz tesviye kendüsü kayyumluğa evveldar sakin müteveffâ Durmuş’un 

muameyi evli Ali hâzır es'adın kayyum tâyin eylemiş olduğundan mezkûr kayyumluk vazifesinin merkûmun 

uhdesinden ve ref'iyle kendi üzerine tevcîhini talep ve da‘va ederek mûma-ileyh dahi gâibeden merkûmanın 

emvâlini ve emlakı içün Nurşin Mahallesi heyet-i ihtiyâr isinden mut'i ilmuhaber ve zati müeyyed hila 

mühelleflerin beyân ve ihbârları üzerine kendisine kayyumluk hakkı tevcîh edildiği ve el yevm gâiban ve 

merkûmanın kayyumları ise de umûr ve emvâllerine vaziyet etmeğin kayyumluku mezbûru ilmuhaber ve 

şehâdeti binaen hak kazayı taalluk eylediği müdefaen dermeyan müdde-i Muharrem Ağa dahi merkûm Esad’ın 

kayyumluk husûsunda isâbeti eda edememesine müdde-i aleyh Esada olan muarefesinin müttefikân kabil-i 

temyîz olunmak üzere 5 kanun-u Evvel 340 ve 6 Rebiü’l-evvel 343 tarihinde vicâhen ve müttefikân karar 

verilerek tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 590 Sayfa: 179 Numro: 95 Konu: Eytam Sandığı/ Borç-Alacak-Verecek Davası 

 Hicri 07.03.1343 / Miladi 06.10.1924 Rumi 23.09.1340 

Karahisâr-ı Şarkî’ye Güvercinlik Kariyesi’nde Boyacıoğlu kızı İpek binti Osman’ın mahkemeye i'ta eylediği 

istîdâ’sında kendisi sagîr iken pederinin vefâtı üzerine terekesine tahrîr ve hisse-i Musası eytâm sanduğuna teslim 

edilmiş ise de el yevm kendüsü 24 yaşında Rüşdü olduğundan eytâm sanduğunda mevcûd ma'i nemânın 350 

kuruş tarafına teslimi eytâm Müdüri vazifesiyle matlûb mahkeme-i asliyye Başkâtibi Ali Said Efendi 

muvacehesinde talep ve da‘va eylemesine mebni mûmâ-ileyh Ali Efendi dahi mezbûreye aid eytâm sandığında ol 

miktar kuruş mevcûd olduğu ikrâr ve ma'da Rüşdü inkâr etmekle müdde-i tarafından mahkeme-i ikame ile 

İbrahim Ağa ve Mahmûd mezbûre İpek el yevm 24 yaşında reşide olduğu ve malını israf etmemeyle dair huzûr-u 

mahkeme de müttefikü'l-laf zolmağın muhalifet beyân ı da‘va şehâdet etmiş olmasına mebni mecellenin 1818. 

maddesi ahkamına Tevfikan mezbûr Boyacıoğlu kızı İpek binti Osman’ın Rüştüne bade’l-hükkâm mebllağı 

müddeâya 1350 kuruş mecelle-i mezkûrenin 1817. maddesi mucibice etyam sanduğu izâfetle ber mucibi ikrâr 

mûmâ-ileyh Efendi’nin bi't-tahsîl müddeiye usûlü dairesinde ve redd-i iadesine kabûl ve temyîz olmak üzere 8 

Rebiül evvel 343 ve 2 teşrîni evvel 340 tarihli müsadif pazarertesi günü vicâhen ve müttefikân karar verilip 

alenen tefhîm kılındı 

 

 Sıra No: 591 Sayfa: 180 Numro: 96 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 07.03.1343 / Miladi 06.10.1924 Rumi 23.09.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Kazası ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Çaçazâde Mehmed Efendi sülbiye-i sağire 

oğlu Tevfik’in hak hâkâni müteveffâ Mehmed Efendi’nin halası olmak itibarı ile kendisine ait olduğu Bülbül 

Mahallesinde Sarı Mehmedzâde zevcesi yetmiş beş yaşında Havva Hanım vekili Kâsım Efendi sagîr-i mezbûrun 

li-ümmi ceddi Karahisâr-ı Şarkî Balcana Kariyesi’nde mukîm şeyh Mustafa muvâcehesinde talep ve da‘vayı 

mûmâ-ileyh Şeyh Mustafa dahi Kâsım Efendi’nin müvekkilesi Havva Hanım sağire-yi Tevfik’in pederi 

müteveffâ Mehmed Efendi’nin halası olup, sagîr-i mezbûr validesinin halası Karahisâr-ı Şarkî’nin Bülbül 

Mahallesi'nden mukîm Şeyhoğlu zevcesi elli yaşında Emine binti şeyh Osman’ın ehil ve atik mezbûrenin hakkı 

hakaniye talebi bulunmağla müdafean beyân ve dahil da‘vası mahkeme edilmiş, mezbûre Emine Hanım kendisi 

elyevm zâtı zevcü olmadığını mezbûre vesile Hanım’ın halası bulunduğum vesile Hanım zevci ahire nefsini 

tezvîc etmiş üzerine sagîre Tevfik’in hakkı hakanesini kendisine ehl ve vasık bulunduğu müdafean dermeyan 

etmekle huzûr-u mahkemeye alınan Ahmet ve Agah Efendiler ihbâr ve şehâdet mallarında mezbûre Emine 

Hanım sağir Tevfik’in validesi vesile Hanım’ın halası olup zâtı izdivaç olmadığı halen sandık hâkâni ve himayesi 

ehli vasık ve malını sarf etmeyeceklerini beyân etmelerine ve sagîr-i babasının halası ile anasının halası ictima 

ettiğinde hakkı hâkâni anasının halasının evla ve er ciheti şer’i Şerîfi iktizâsına bulunmasına mebni müddei-yi 

vekil Kâsım Efendi’nin muarefesinin menile sagîr-i mezbûr Tevfik’in müttefikü’lafz mezkûre Emine Hanım’a 

teslimi kabil-i temyîz olmak üzere 7 Rebiül evvel 343, 2 Teşrîni evel 340 tarihinde vicâhen ve müttefikân hükm 

ve karar verilerek alenen tefhîm kılındı  

 

 Sıra No: 592 Sayfa: 180 Numro: 97 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.03.1343 / Miladi 13.10.1924 Rumi 30.09.1340 

Karahisâr-ı Şarki'de Ozanlı Kariyesi’nden müteveffâ Molla Aziz’in kerimesi Emine ve Zernuye’nin mahkemeye 

i'ta eylediği istîdâ’larında kendileri sagîre iken pederlerinin vefâtı üzerine terekesi kariri ve hisse-i mebıyesi 

eytâm sanduğuna teslim idilmiş ise de el yevm müddet-i mezbûreden Emine 26 ve zernube 24 yaşında rüşde 

olduklarından eytâm sanduğunda mevcûd reys-ül maldan 11 ve nemâdan önleri 39 kuruş ki cem'an 21 lira 39 

kuruş kendilerine teslimi eytâm Müdüri vazifesiyle makufe mahkemesiyle Başkâtibi Ali Said Efendi 
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muvâcehesinde talep ve da‘va eylemelerine mûmâ-ileyh Ali Efendi dahi mezbûrta'na ait eytâm sanduğunda ol 

mikdar pare mevcûd olduğunu ikrâr ve maada rüşd olunmasını inkâr ettikle müdde-i tarafından mahkemeye 

ikame eylemiş şâhidan Abdullah bin haşim ve Ali bin Mehmed mezbûretan Emine ve zernubeden Emine’nin 26 

yaşında ve Zernube’nin 24 yaşında rüşde oldukları ve mallarını israf etmeyecelerine dair hâzır-ı mahkemede 

müttefikü'l-lafz ve’l-ma’na tahlîfen beyân ve edayı şehâdet etmiş olmalarına mebni mecellenin 1818. maddesi 

ahkamına tevfikan mezbûretan Emine ve zernubenin rüşdlerine bade’l-hükkâm meblağ müddeyi 21'er 30.. kuruş 

mecelle-i mezkûrenin 1817. maddesi mûcibince eytâm sanduğuna izâfetle bermucibi ikrâr nemâsı ise Ali Efendi 

bi’t-tahsîl müdde-ileri usûlü dairesinde red ve iadesine kabil-i temyîz olmak üzerine 14 Rebiü’l-evvel 343 12 

Eylül 340 tarihinde müsadifen pazartesi günü vicâhen ve müttefikân karar verilerek alenen tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 593 Sayfa: 180 Numro: 98 Konu: Nafaka 

 Hicri 14.03.1343 / Miladi 13.10.1924 Rumi 30.09.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Leylak Kariyesi’nden Hafızoğlu Bektaş zevcesi Emine zevci.. Ali mahkemeye ricaat zevc-i 

merkûm Bektaşın kendisini zabıt ve .. hakkı zimmetine adem-i gaibte bulunduğu ve kendisini tatlîk etmiş ve 

ye'dinden bir 701 kuruş mihr-i müecceli nafakanın tahsîli dahil merkûm içün de nafaka tasdiri talep ve da‘va 

merkûm Bektaş dahi 701 kuruş mihr-i müeccel ile mezbûre zevce-i menkûheyi ve olduğu ve mezbûre kendisine 

itaât etmediğinden gelüp hanesine itaât etmesi müracatan beyân ve maide .. iddasını inkâr etmeğle ve mezbûre 

pamukun zevce-i merkûm Bektaş hanesinde itaâtda .. müttefikân karar verilerek tefhîm kılındı. 13 Teşrîn-i sâni 

340, 14 Rebiül evvel 343 

 

 Sıra No: 594 Sayfa: 180 Numro: 99 Konu: Nafaka 

 Hicri 24.03.1343 / Miladi 23.10.1924 Rumi 10.10.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Yaycı Kariyesi’nden mukîm mua’refetü’z-zat Mustafa zevcesi mutlakası Melek binti İbrahim 

mahkemeye ba-istîdâ’ müracaatla zevci dahli iken kendisini tatlik etmiş olan hâzır-ı bi’l-mahkeme kariye-i 

mezkûre ahâlîsinden Gümüşhaneli Hasan Alioğlu Mustafa'nın feraşından hasıl ve kendüsünden mütevellid 3 

yaşındaki sagîre kerimesi Havvayı müdde-i aleyh Mustafa'nın kendüsine bi’l-hakkı hâkâni teslimi kendüsünden 

imtina’ ider olmağla beraber nafaka ve sair levâzımu zaruriyesini dahi tediye ve tesfiye etmekten mezbûr 

Havva’nın bi’l-hakkı hakaniyi kendisine teslimi ve kararı ma'rûf mezbûreye nafaka takrîri talep ve da‘vasına 

karşı müdde-i aleyhi Mustafa dahi mezbûrenin beyânatı tasdîk ile beraber sagîr-i kendi nezdinde ve validesine 

tahtı terbiyesinde olduğu ve çocuğa kendü baktığı içün sagîre-i mezbûre .. de mahal olmadığı müdafa’en beyân 

eylemiş olmasına mebni şer'an 3 yaşındaki çocuğun hakkı hakanisini mürebbiye-i evvelde zâtı zevc olmayan 

validesinin ahak ve evla bulunmasına mebni sagîri mezbûrun bir nef'imi şer'i validesi mezbûre Melek Hatun’a 

teslimine bade’l-hükkâm karar-ı masarıf olduğu arzı .. tarafından takrîr edilen yevmiye 16'şar buçuk kuruşun 

müdde-i aleyh bi't-tahsîl sagîre Havva’ya sarf etmek üzere validesi müdde-i Melek Hatun’a teslimine ve 

inde’l-hace istîdâ’na ve pederi Mustafa’ya mev'i me’zûn olunmak üzere kabil-i ve temyîz olarak 23 teşrîni evvel 

340, 24 Rebiü’l-evvel 343 tarihinde vicahen ve müttefikân karar verildi.  
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 Sıra No: 595 Sayfa: 180 Numro: 100 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 14.03.1343 / Miladi 13.10.1924 Rumi 30.09.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Balcana Kariyesi’nde mukîm kocan muhacirlerinden Ali .. mahkeme-i ma'kûd istîdâ’da bundan 

akdem vefât eden pederi Ahmed Çavuş’dan ersan hissesine isâbet edecek bir merkep bir inek dört kilim ve 8 adet 

kapaklı sahan müteveffâ-yı zevci Emine ile kerimesi Aişe tarafından verilmemekte olduğundan mezbûretandan 

tahlîf talep ve da‘va eylemesi üzerine vicâhen icra kılınan mahkemede müddei-yi aleyh elam ağam müddei 

aleyhalar meyanlarındaki ers da‘vası içün hakkım akrabalarının teklifi ve kendisinin bi’t-tavi ve rıza müvafakati 

ile müddei-yi aleyhaden nazaran 5 bi’t-taksit alarak hakkı istikat müdde-i aleyhlerin zimmetlerini ibra ile bu 

husûsa başka alacağı kalmadığını mahkmeye muvâcehen beyân ve ikrâr eylemekle bu babda takip da‘vaya asl 

olmadığını 14 Rebiü’l-evvel 343 ve 23 teşrîni evvel 340 tarihinde ricahen ve müttefikân karar verilüp tefhîm 

kılındı. 

 

 Sıra No: 596 Sayfa: 181 Numro: 101 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 03.04.1343 / Miladi 01.11.1924 Rumi 19.10.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarkî’de sipahi Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem Kavalada eceli mev’udiyle vefât 

etmiş olan nemoğlu .. mebni mezbûre kerimesi Havva’nın vakti rüşd ve sidârına değin mallarını hıfz ve kıbel-i 

şerden bir vasî nasb tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma’ruf istikâmet ile mevzûf ve her vechile umûru 

vesâyet uhdesinden gelmeğe muktedir idüğü kariye-i mezkûrede Alemdaroğlu Süleyman bin Mustafa ve 

Alemdar oğlu Mevlüt namı Müslimînden hâzır ve şerde ale't-tarîki’ş-şehâde vaki olan ihbârlar ile inde’l-şer’il 

enverde zâhir ve nemâyân olmağla sagîre-i mezbûrenin validesi kariye-i mezkûre sakinlerinden ma’rifatü’z-zat 

Aişe Hanım binti Ali mezbûre Havva’nın vakti rüşd ve sidârına değin mallarını hıfz ve tesfiye ve umûrlarını 

kıbel-i şer’den vasînas ve tâyin oldukda mezbûre Aişe dahi vesâyet-i mezkûreyi kabûl ve hizmet-i lazımasını 

kemâ yen bağiy eda ve taahhüt ve iltizâm etmeğin mezbûre Aişe’nin Medine-i mezbûre Havvayı tayini mahkeme 

tayini 3 rebiyülahir 343 ve 1 Teşrîn-i sâni 340 tarihinde müttefikân karar verildi. 

 

 Sıra No: 597 Sayfa: 181 Numro: 102 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 05.04.1343 / Miladi 03.11.1924 Rumi 21.10.1340 

Medine-i Karahisâr-ı Şarki'nin Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken vefât etmiş olan Hamzaoğlu Mehmed’in 

sülbiye-i sağire oğlu Şerîf’in vakt-i rüşd ve sidârına değin mallarına hıfz ve tesfiyelerini kıbel-i şer’den bir vasî 

nasb ve tâyin lazım ve mühim olmağın emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve umûr vesâyetini her vechile 

uhdesinden gelmeğe muktedir ettiğine Bülbül Mahallesi muhtarı Hacı Mehmed Ağa bin Ömer ve mahalle-i 

mezkûre imamı Könbezâde İbrahim Efendi’ye Nuri namı kimesne Müslimîn huzûru şer’de ale't-tarîki’ş-şehâde 

vaki olan ihbârlar ile inde’l-şeri’l-enver zâhir ve nemâyân olan sagîr-i merkûm Şerîfin validesinin er karındaşı 

Avutmuş Mahallesi sakinlerinden Şeyhoğlu Hüseyin Ağa sagîr-i merkûmun vakti rüşd ve sidârına değin 

mallarına hıfz ve tesfiye umûrunun kıbel-i şer’den vasî nasb ve tâyin olundukda merkûm Hasan Ağa dahi 

vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hizmet-i lazımasını kemâ yen bağiy edâ-yı taahhüd ve iltizâm etmeğin merhum 

Hasan Ağa'nın vasî tefine 5 Rebiülahir 343 ve 3 Teşrîn-i sâni 340 tarihinde vicâhen müttefikân karar verilerek 

tefhîm kılındı. 

 

 Sıra No: 598 Sayfa: 181 Numro: 103 Konu: Kayıp/Vefat 

 Hicri 05.04.1343 / Miladi 03.11.1924 Rumi 21.10.1340 

Seraycık Kariyesi’nden asker Mustafa zevcesi Dursune Hatun mahkemeye müracaatla seferberlik bidayetinde 

askere sevk olan zevci Mustafa'nın Erzincan hastanesinde vefât ettiğini Ahvarcık Kariyesi’nden Oruçoğlu 

Dursun bin Osman Ağa'nın kariye-i mezkûreden Bekâroğlu Hasan bin Nuri’den iştirâ’ .. Ali’ye merkûmanın 

celbe istimâ’larıyla bu babda muktezi i‘lâm nizam ve i’tasını talep ve da‘vayı mezbûre tarafından ihzâr olunup 

muhalifen ve münferiden istimâ’ kılınan Ahvarcık Kariyesi’nden Orucoğlu Dursun bin Osman ve Bekâroğlu 

Hasan bin Nuri Seraycık Kariyesi’nden Musa oğlu asker Mustafa'nın seferberlikte Erzincan hastanesinde vefât 

ettiğini müttefikü’l-lafz ve’l-ma’na vuku’bulan şehâdetleriyle sâbit olmasına binaen müdde-i mezbûre Dursune 

Hatun’un zevci Memuoğlu Mustafa'nın vech-i muharrer üzere vefâtına müttefikân hükm ve karar verildi.2 

Teşrîn-i sâni 340/5 Rebiü’l-âhir 343 

 

 Sıra No: 599 Sayfa: 181 Numro: 104 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 05.04.1343 / Miladi 03.11.1924 Rumi 21.10.1340 

Karahisâr-ı Şarkî’nin Avutmuş Mahallesi Arzumanoğlu Emin Ağa kerimesi Dursune Hanım’ın validesi Arife 

Hatun 334 senesi ecel-i mev’uduyla vefât etmesine mebni mezbûre Arife Hatun verâseti zevci dahli gaip 

ayni’l-mehâkim Arzumanoğlu Emin Ağa ile kerimesi Dursune Hanım mahzarda olduğunda merkûm Emin Ağa 

ile mezbûre Dursune Hanım vekili amil Efendi Medine-i mezkûre mahkemesinde takrîr-i mahkeme mezkûre 
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heyet-i ihtiyârisinin beherleri ile muharrer ibrâz eylediği 27 Teşrîn-i sâni 340 tarihli bir kıt’a ilmuhaber 

mündericâtı takrîri mezkûru teyid eylemiş verâset-i mezkûrenin vech-i meşrûh üzere olduğu yine Karahisâri 

Şarkînin Avutmuş Mahallesi müttefikul kelâm zevattan Ejduroğlu Mustafa bin İsmail ve yine Karaahmed Efendi 

bin Mehmed’in dahi vuku’bulan ihbârı ve şehâdetle inde’l-şer’l enver zâhir ve nemâyân olmuş olmağla şairi 

suretle mes’ele i mirâsları bi-hükmi’l ferâiz 64 sehmden ibaret olup sehmi mezbûreden 3 sehmi .. sehmi merkûm 

mahir Ağa'ya isâbeti iktizâ ettiğinden 5.Rebiülahir 343/2 kanunusani 340 tarihinde müttefikân karar verildi. 

 

 Sıra No: 600 Sayfa: 181 Numro: 105 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 12.04.1343 / Miladi 10.11.1924 Rumi 28.10.1340 

Karahisâr-ı Şarkî’nin Busayid Kariyesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât etmiş olan Bahaeddinoğlu 

Mardiye’nin verâseti oğlu Nurlike Donike’nin dahi vefâtı ile kerimesi Sanuşaka mahzarda olduğu mezbûre 

Manuşandan ye'dinden vefâtından sonra ihtida eylediği ismi Fatıma tesmiye kılınan halende menkûl mezbûre 

Manuşak namı diğer müftedi Fatıma’dan başka terekesine müstehâk verâseti bulunmadığı istimâ’ kılınan 

şahitlerin şehâdetleriyle anlaşıldığından mezbûre Fatıma’nın Mardiye’den mühtedi olmak dünki verâset 

olunduğu karar verilerek 12 Rebiü’l-âhir 343 ve 6 kanuni evvel 340 tarihinde iş bu verâset senedi i'ta kılındı 

 

 Sıra No: 601 Sayfa: 181 Numro: 106 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 21.04.1343 / Miladi 19.11.1924 Rumi 6.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Merkez Vilayeti mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden 

Çakırzâde Osman Efendi’nin sülbiye-i sağire oğlu Dursun ve sülbiye-i sagîre Huriye’nin vakti rüşd ve sidârlarına 

değin babaları müteveffâ Abdulkadir’den mevrûs emvâl ve sairelerine ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesfiye-i 

umûrlarının verâset valideleri Şaziye Hanım münasib ve emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûfe ve her 

vechile umûr-u vesâyet ukdesinden gelmeye muktedir ittiğü mahalle-i mezkûre sakinlerindne Emin Efendi ibni 

Ali ve İsmail Efendi ibni Ali’nin vuku’bulan ihbâr ve şehâdetleri ile sâbit olmağın mûcibince sagîran-ı 

merkûmanın vakti rüşd ve sidârlarına değin babaları müteveffâ-yi mûmâ-ileyhden mevrûs olan mallarını ve 

sairelerini tefhiz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesfiye-i umûrlarının tahkîk-i inde’l-şer’ile nemâyân mahalli ahzı 

tasdîr içün me’zûnen bi’l-hükmü ilzam kılınan mahkeme ahâlîsi azasından İsmail hakkı Efendi mezbûre nasb ve 

tâyin eylediği mahkemeye gelüp ale’l-vuku inha takrîr etmekle mûmâ-ileyh inha takrîri .. vesâyet zımnında 

i’tasına 21 Rebiülahir 343 ve 19 Teşrîn-i sâni 340 tarihinde karar kılındı. 

 

 Sıra No: 602 Sayfa: 182 Numro: 107 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 22.03.1343 / Miladi 21.10.1924 Rumi 8.10.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayeti Bülbül Mahallesi Avaraoğlu müteveffâ Asım zevcesi inayet Hatun bir kıt’a istîdâ’ 

ilmuhaberiyle mahkemeye bi’l-vürûd bundan akdem vefât eden zevce-i mûmâ-ileyh Asım Efendi’nin feraşından 

tevellüd sülbiye-i sagîre mahdûmu ve sülbiye-i sagîre kerimesi Hatice’nin vakti rüşd ve sidârlarına değin 

babalarının müteveffâ mûmâ-ileyh mevrûs emvâl ve istîdâ’ların ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i 

umûrlarını içün kendisinin dahi tebeyyün talep eylemesi üzerinen merkûmdan mezbûrenin vesâyetlerine 

valideleri mezbûre inayet binti Abdullah’ın münasib emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile 

umûru vesâyet uhdesinden gelmeye muktedir üttüği mahalle-yi mezkûru sakinlerinden Gücezâde Mehmed 

Efendi bin Nuri Efendi ve Denberzâde Mehmed Efendi bin Şükrü Ağa’nın vuku’bulan ihbâr ve şehâdetleri 

müddeâsı ve ilmuhaberi ile sâbit olduğu mûcibince sağiran-ı merkûmanın vakti rüşd ve sidârlarına değin babaları 

müteveffâ-yı mûmâ-ileyhden mevrûs emvâl ve eytâm sairelerini ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i 

umûrlarını mezbûre inayet Hatun’un dahi nasb ve tayinine 22 Rebiü’l-evvel 343 ve 20 Kanun-u sâni 340 

mütefikkan hükm ve karar mezbûrun. alenen tefhîm kılındı  

 

 Sıra No: 603 Sayfa: 182 Numro: 108 Konu: Nafaka 

 Hicri 22.03.1343 / Miladi 21.10.1924 Rumi 8.10.1340 

Karahisâr-ı Şarkî mahallâtından Bülbül Mahallesi ahâlîsinden olup bundan akdem vefât eden Hamide?oğlu 

Mehmed’in sülbiye-i sagîre mahdûmu Şerîfin nafakaya işdâ ihtiyaç ile muhtac olduğu gibi Bülbül Mahallesinde 

vaki tarîk-i camii Şerîf ve berber Tevfik ve Kamil ve Hacı Minareoğlu İsmail haneleri ile mahdûd ve pederine 

menkûl bir babhane malen inhidam olup sagîr-i mezbûrun hisse-i şaiya satmak hakkında evlat vaki olduğu reyi 

mahalle-yi mezkûre heyet-i ihtiyaresinde ilmuhaber ve bu babdaki istîdâ’ ile .. Avutmuş Mahallesi'nden 

Şerîfoğlu Hasan mahkemeye isâbet ile mezkûr haneyi maen inhidam olduğu gibi sagîr-i merkûm nafakaya 

ihtiyacı bulunduğu hissesinin maiyetleri hakkı olan enfa ve evla olduğu mezkûr ilmuhaber meali ve Bülbül 

Mahallesi imamı İbrahim Efendi ranBiroğul Kamil Ağa'nın ale't-tarîki’ş-şehâde vaki bulan ihbârlar ile sâbit olup 

sagîr-i mezbûrun sanduğu nafakası şehri defaten inha sadri ile düçar olacağı karardan defası zımnında mezkûr 

hanedeki hisse-i şaiyasının ale'l-usûl talebine beyile .. mezbûr Şerîfin kararı ma'rûf nafakasına sarf edilmek üzere 
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mûmâ-ileyh Şeyhoğlu Hasan’a izin hüccet-i i’tâsına 22 Rebiülevel 343 tarihinde ve 20 kanunu evvel 340 

tarihinde bi’l-ittifak karar verildi 

 

 Sıra No: 604 Sayfa: 182 Numro: 109 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 22.04.1343 / Miladi 20.11.1924 Rumi 7.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayetinden Kavaklar Mahallesi ahâlîsinden olup altı seneden beri diyar-ı âhire giderek 

gaybubet eden Dülgeroğlu Şerîf bin Asım’ın vakti zuhûruna ve dönünceye kadar mahalleden ve Dülgeroğlu 

Ali’den mevrûs emvâl ve emlak vesâiresi ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i umûruna kayyum ve tâyin 

husûsunda yine mahalle-yi merkûmdan Dülgeroğlu Kâsım Efendi ile Kavaklar Mahallesi’nden Buldukoğlu 

berber Şerîf Efendi’nin münasib ve vasîk olduklarını ve gâib-i merkûmun kayyum tâyin eylediklerini merkûmun 

talep ve eda isimleri ile beraber kayyumluk nasip oldukları merkûm heyet-i ihtiyâriyenin ilmuhaber bildirilmiş 

olmakla her ikisinden oldukları taktirde mahalleyi celp edildiği mezkûr heyet-i ihtiyâriyesi imam Osman Efendi 

ve Faik Çavuş aza Asım Efendiler tahditleri ile merkûmandan Kâsım’ın gayıb ve Dülger Şerîf’in biraderzâdesi 

olup vefâtında verâset olacağını ve diğer kayyumluk işte bin Şerîf Efendi gâibi ile akraba olmadığı bunların nasıl 

nasb ve emânet ile ma'rûf ve istikâmet ile mevzûf ve her vechile mülkün kayyumluk uhdesine gelmeğe muktedir 

ittiğü zâhir ve nemâyân olmağla gâib-i merkûm Şerîfin vakti zuhûr ve dönünceye değin emvâli emlak vesairesini 

ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset ve tesviye-i umûrları kayyum Kâsım Efendi’nin nasb ve tayinine 22 Rebiülahir 343 

ve 22 kanunu evvel 340 tarihinde bi’l-ittifak karar verilip tefhîm kılındı  

 

 Sıra No: 605 Sayfa: 182 Numro: 110 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 24.03.1343 / Miladi 23.10.1924 Rumi 10.10.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Vilayeti’nin Avutmuş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden imamzâde Emin 

Ağa'nın verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi Alucra’nın İlimsu Kariyesi’nden Molla Hasanoğlu kerimesi Melek 

Hatun'dan sülbiye Ömer oğulları Şükrü İbrahim ve sülbiye-i kebire kızı Firdevs ve bade kıbel'il-aksamı Firdevsin 

dahi vefâtı ile verâseti zevci dahlim Taş Mahallesi’nden Reisoğlu Abdurrahman Efendi bin Mehmed Efendi ile 

sadriye-i kebire kızı Sabire ve sadriye-i sagîre kızı Huriye ve li-ebeveyn er karındaşları mezbûr Şükrü ve İbrahim 

mahzarda oldukları mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi vilayet-i mezkûre mahkemesinden takrîr mûmâ-ileyhin iş 

bu takrîri Avutmuş Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesinde ilmuhaber mündericâtı vasî kısm istimâ’ olan Avutmuş 

Mahallesi ahâlîsinden mevsûku’l-kelâm zevattan Hanımoğlu Şerîf Efendi bin Süleyman ve Habipzâde Halil 

Efendi bin Derviş namı kimesnelerin müttefikü’l-lafz velmana vuku'bulan ihbârlar ile sâbit olmasına binaen 

berâtiyelerinin bi’l-münâsebetü’ş-er’iyye 960 sehmden ibaret olup sehmi mezkûrden 120 sehmi zevce-i mezbûre 

Melek Hatun’a ve 343den ve 30 .. 6 sehmi mezbûr İbrahim ve Şükrü’ye ve 56 şardan sehmden 112 sihâm binti 

mezbûrtan Sabire ve serveriye 42 sehmi mûmâ-ileyh i Abdurrahman Efendi’ye isâbeti iktizâ eylediğini mebni 

işbu verâset senedinin müdde-i aleyh Abdurrahman Efendi’ye i’tasına 24 Rebiü’l-evvel 343 ve 22 Teşrîn-i sâni 

340 tarihinde müttefikân karar verildi.  

 

 Sıra No: 606 Sayfa: 182 Numro: 111 Konu: Kayıp/Vefat 

 Hicri 24.04.1343 / Miladi 22.11.1924 Rumi 9.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkî merkez vilayetinden Tamzara Mahallesi ahâlîsinden Zaimoğlu Asım bin Mehmed bidayet-i 

seferberlikte askere sevk olunup suretiye memleketine gelirken Bayburt ile Kelkit arasında vefât ettiği muhalifen 

ve istimâ’ kılınan şahitlerin şehâdetleri ile sâbit olmasına binaen müdde-i mezbûre Mahitap Hatun’un zevce-i 

merkûmu Asım’ın bervech-i muharrer vefâtına 24 Rebiü’l-ahir 343 ve 22 Teşrîn-i sâni 340 tarihinde vicâhen ve 

Tevfikan karar verildi.  

 

 Sıra No: 607 Sayfa: 182 Numro: 112 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 19.04.1343 / Miladi 17.11.1924 Rumi 4.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayetine mülhak Seraycık Kariyesi’nde iken bundan akdem vefât eden ..oğlu İbrahim verâseti 

zevce-i menkûhe-i metrûkeleri Gülnar ve sülbiye oğulları Süleyman ve sülbiye kızı Nazire’ye ve 

bade’l-kıbeli’l-aksama ve ibni mezbûre Süleyman dahi vefât edip verâseti zevce-i menkûhe-i metrûkesi 

Samiye’ye ile valide mezbûre Gülfidar ve ikrârında er karındaşı merkûm Mustafa li-ebeveyn kız karındaşı 

mezbûre Nazireye ve bade kıbel'il-aksamı merkûm Mustafa dahi vefât ederek verâseti zevce-i menkûhe-i 

metrûkesi Dursune ve li-ebeveyn kız karındaşı Nazirenin validesi mezbûre Gülfidan mahzarda olduğu ve 

vereseden Mustafa'nın bu zevci Dursune ve Süleyman zevcesi Samiye tarafından bu babda kariyei mezbûre 

heyet-i ihtiyâriyesinden ilmuhaber mündericâtı ibrâz etmiş olmaları bi’t-tasdîk mezbûre Samiye tarafından 

ma’kud ma-verâset maddeyi intikal ahz ittiğü anlaşılmış olmağla hâzırda takip ve da‘vaya mahal olmadığı ve 

mezbûre Dursune bervech-i meşrûh olduğu mezkûr kariye-i ilmuhaber mündericâtı vasîü’l-inkısam istimâ’ 

kılınan ser kılınan Poduroğlu Dursun ve mezbûr .. Taş Kariyesi’nden Hacı Osmanoğlu Mehmed’in mütefikkü’l- 
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lafz ve’l-ma’na vuku’bulan ihbârlarla sâbit olmağla nemâyân verâsetlerlne bade’l-hükkâm mezbûrine tashîh-i 

mes’ele mirâsları bi-hesâbi’l- ferâiz olmasına zuhûru 1360 sehmden olması ve sehmi mezkûrden 584 Emine’ye 

2531 sehmi Gülfidara ve 4370 sehmi Nazire’ye 819 sehmi mezbûre Samiye’ye 1050 sehmi mezbûre Dursune’ye 

isâbet eylediğini işbu verâset senedinin müdde-i mezbûre Dursune’ye i’tâsına 19 Rebiülahir 343 ve 27 Teşrîn-i 

sâni 340 senesinde bi’l-ittifak karar verildi 

 

 Sıra No: 608 Sayfa: 182 Numro: 113 Konu: Nafaka 

 Hicri 04.05.1343 / Miladi 01.12.1924 Rumi 18.11.1340 

Müfti Mahallesi’nden Tomtomoğlu Şevki Aziz zevcesi Nadire Hatun vekili zevci Bülbül Mahallesi imam 

İbrahim bir kıt’a istîdâ’ ilmuhaber ve vesâyet-i mahkemeye müraca’ müvekkile-yi Nadire Hanım’ın vechi 

mezburundan .. Ağa’nın feraşından mütevvellid sadriye kızı sagîre kızı Durdane Hanım’ın nafakaya işdâ ihtiyaç 

ile muhtac olduğu mevrûsu diğer vereseleri .. Talip sagîre hiçbir suretle istimâ’ edememekle olduğu hissesinin 

49? bulunduğundan i’tâsını da‘va .. Müftü Mahallesi heyet-i ihtiyariyesi musaddık ilmuhaberler bera Bülbül 

Mahallesi’nden Ezbiderlioğlu Abdullah’ın üzerine mahalleden Nalçacıoğlu Süleyman ağaların 

ale’t-tarîki’ş-şehâde vuku’bulan ihbârlar ile sâbit eylemiş olduğundan sagîre-i mezbûrenin zarureti nafakası .. 

hissesine intifası temini zımmında mezkûr hane .. hisse-i şairaları fi’l-asıl talebine mübeyyen .. mezbûre Durdane 

kararı ma’ruf nafakasına sarf olunmak üzere ve mezbûre Nadire Hanım’a izâfetle vekil İbrahim Efendi’ye izin ve 

i’tâsına 4 cemâzi-yel-evvel 343 1 Kanun-u evvel 340 tarihinde bi’l-ittifak karar verildi 

 

 Sıra No: 609 Sayfa: 183 Numro: 114 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 07.05.1343 / Miladi 04.12.1924 Rumi 21.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkî Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ahmedoğlu Hacı Ahmed Ağa 

pederinden yani Abdi Hacı Süleyman biraderi Şerîfin mahdûmu Hacı Ahmed olduğu ve suretle idüğü 

müteveffâ-yı merkûmun veresesi kendisinde Hacı Ahmed'in li-ebeveyn kız karındaşı hâzır-ı bi'l-mahkeme 

Hatice Hatun mahzarda idüğü mahalle-yi mezkûre ahâlîsinden Hacı Ahmedoğlu Hacı Süleyman yine talep ve 

da‘va mezbûre Hatice Hanım dahi da‘vayı mezkûrla verâseti iddiasını inkâr ve badehu verâset da‘vasına 

muvaffık beyyine talep edildikte ikame edilen şahitler müdde-i Süleymanla mûmâ-ileyh a Hatice’nin biraderi 

Hacı Ahmed şahitlerin Hacı Ahmed oğlulları idiyse de dereceyi feratiplerini bilemediklerini beyân ve işbu suretle 

müddeiyinin da‘vasını müvafık şahitler bulunduklarına ve başkaca feab şehâdeti teşkil eder şahit dahi erae 

edilememesine mebni müddei-yi aleyha Hatice Hatun’un biraderi müteveffâ Hacı Ahmed’in müddeinin verâseti 

olmadığını bilmediğine dair teklif ettiğine mebni müdde-i aleyha mezbûre Hatice Hatun kabûl ve icra etmiş 

olmasına göre müdde-i bu babdaki müddei-yi aleyha karşı vaki olan muarazanın men’i 7 cemazie’l-evvel 343 ve 

4 Kanun-u sâni 340 tarihinde vicâhen ve müttefikân karar verilip tefhîm kılındı 

 

 Sıra No: 610 Sayfa: 183 Numro: 115 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 07.05.1343 / Miladi 04.12.1924 Rumi 21.11.1340 

Nurşin Mahallesinde Palabıyıkoğlu gâib Bilal ve Arif’in emvâlini muhafazasına Seyyid Alioğlu Esad Ağa 

kayyum ve tâyin edilerek beyyine bir kıt’a vesikâ i'ta edilmiş ve Mahalle-i mezkûreden Palabıyıkoğlu Muharrem 

Ağa ve olca mahkemeye müraacat kayyumluğa kendisine evladı espak olduğu iddiasıyla ve esat Ağa üzerine 

kayyumluğun tevcîhi husûsuna tekaüdlük etmiş ve dehaneti hakkında da bir güna eda sabk etmesine mebni 

müdde-i Kerem Ağa da‘vasının reddine karar verildikten sonra merkûm Kerem’in mahkemeye müracatı kayyum 

tâyin edilen Esat Ağa’nın üç aydan beri gaiplere ait emvayı olup sorması ve zâhire hayatına ettiğini ima 

ettiğinden benimle merkûmun kayyumluktan azlini ve kendisinin kayyum tayin talep etmiş ve mezkûr emvâllerin 

elyevm kendisi vaziyet bulunduğundan beyân etmiş Esat Ağa emvâli mezkûrenin bir hissesini müddei-yi 

müteveffâ ise de diğer hisseleri gâiblere ait olduğunu beyân eylemiş olmasına ve emvâli mezkûreye gidip 

mamehasi? husûsu kendisine mevru ve vazifede hayatı teşkil edemiyeceğine mebni müdde-yi mûmâ-ileyh evladı 

muharefenin menini 7 cemâzi-yel-evvel 343 ve 4 Kanun-u sâni 1340 tarihinde vicâhen tefhîm müteffikan karar 

verildi.  

 

 Sıra No: 611 Sayfa: 183 Numro: 116 Konu: Kayıp/Vefat 

 Hicri 11.05.1343 / Miladi 08.12.1924 Rumi 25.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayetinin dedeli Kariyesi’nden Dedeoğullarından Osmanoğlu Şerîf bidayeti seferberlikte 

askere sevk oldunduktan sonra arz İslamda muareke-yi ve gale mevkûd olup merkûmun gerek askerde ve gerek 

esaretteki emsâl ve arkadaşları avdet eyledikleri halde merkûm askere kendi gittikten sonra kendisine bir mektup 

ve ba kıt’a senet bir suretle haber gelmediği ve bade’s-suretle vefâtına zan galip hasıl olduğundan zevc-i ahar ile 

izdivacına izin verilmesi mevkûd-u merkûmun zevcesi Zahide Hatun tarafından ira edilmesi üzerine mualefen 

neferden istimâ’ kılınan Dedeli Kariyesi’nden Avaraoğlu Yusuf Ağa ve Çakır Kariyesi ..oğlu Molla Ahmed 
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huzûr-u mahkemede mütefikü’l-lafz ve’l-mana vuku’bulan şehâdetleri kariye-i mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinde 

bu babdaki ilmuhaber mündericâtıyla sâbit olmasına binaen meşdi-yi mezbûre zahide Hatun’un zevce-i mezbûru 

merkûmun vech-i muharrer üzere vefâtına 11 cemâzi-yel-evvel 343 ve 7 kanunu evvel 340 tarihinde bi’l-ittifak 

karar verildi 

 

 Sıra No: 612 Sayfa: 183 Numro: 117 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 11.05.1343 / Miladi 08.12.1924 Rumi 25.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkînin Ermeni Bülbül Mahallesi'nden Sercanoğlu serup kerimesi Ernasun namı diğer muhtediye 

kızı bir kıt’a istîdâ’ya ve bapten ve Bülbül Mahallesi heyet-i ihtiyâriyesine musaddık ilmuhaberle mahkemeye 

müraccat ederek bundan on sene akdem pederi yerup vefât edüp iki oğlu ile kendisini terk ederek bilâhere 

pederinin li-ebeveyn er karındaşı Kalusta kendü biraderleri merkûman dahi vefât edip gerek pederi ve gerekse 

amcası merkûm Kalusta hisseyi verâseti kendisi olduğu ve pederleri ile zevattan .. ahz ettiği verâset senedi 

i’tâsına ira etmiş ve bu iddiasını mezkûr ilmuhaber mündericâtı ve ale't-tarîki’ş-şehâde istimâ’ kılınan Karahisâr 

Orta Mahallesinde Şahnur veledi serup ve Tamzara Mahallesi Kalubetoğlu enük veledi Hanik muhalifen 

vuku’bulan ihbârlar ile isbât etmiş olduğu mezbûre Erşalun namı diğer mühtedi Fehriye merkûmen serup ve 

Kalustanın hâzıren orda olduğu bir kıt’a verâset senedi i’tâsına 11 cemâzi-yel-evvel 343 ve 8 kanunuevvel 340 

tarihinde bi’l-ittifak karar verildi.  

 

 Sıra No: 613 Sayfa: 183 Numro: 118 Konu: Vasi/Kayyumluk tayini 

 Hicri 16.05.1343 / Miladi 13.12.1924 Rumi 30.11.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayetine merbut Ermeni Zir Kariyesi ahâlîsinden iken seferberlik i'lânı üzerine askere alınarak 

şimdiye kadar hayat ve memâtı mechûl olan İsmail oğlu Bayram’ın sağiran-ı mezbûren oğulları işbu tarihte sekiz 

sene mukaddem diyar-ı âhire giderek kendiliğinden hayat ve mematları mechûl olup Dursun ve Süleyman’ın 

emvâl ve menkûleleri hali olup gâibun-u merkûmun zimmeti zuhûra ve meclisine deyin usûlu menkûlelerinin ahz 

ve kabz hıfz ve hırâset ve tesviye umûrlarına merkûmdan Bayram’ın biraderzâdesi kariye-i merkûmdan İsmail 

oğlu Şükrü’nün münasib emânet ile mevzûf ve istikâmet ile ma'rûf ve her vechile kayyumluk umûru uhdesinden 

gelmeğle muktedir ittiğü kariye-i mezbûre ahâlîsinden Molla azizoğlu Hasan bin Ahmed ve Mehmed bin Ali'nin 

huzûr-u mahkeme de münkıraden vekâleten kayyumluk şehâdetleri ile bu babda kariye-i mezkûre heyet-i 

ihtiyâriyesine müti ilmuhaber mündericâtı ile olunmasına binaen gâibun-u merkûmûn İsmail oğlu Bayram ve 

mahdûmları Dursun ve Süleyman vakti zuhûruna değin emlak ve emvâli sairesine ahz ve kabz ve hıfz ve hırâset 

ve tesviye-i umûrlarına merkûm Şükrü’nün kayyumu tayinine 16 cemâzi-yel-evvel 13 kanunu evvel 1340 

tarihinde bi’l-ittifak karar verildi 

 

 Sıra No: 614 Sayfa: 183 Numro: 119 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 17.05.1342 / Miladi 26.12.1923 Rumi 13.12.1339 

Karahisâr-ı Şarkînin Nurşin Mahallesi'nden Battaloğlu Hacı Yusuf kerimesi Penbe Hanım mahalleyi müraacatla 

mezbûr bulunan akrabası Mehmed bila-veled bila-zevce vefât etmesine ve kendisinden başka terekesine 

müstehâk verâsetlerine müstehâk olmasına mebni yerine bir kıt’a verâset senedi i’tâsına talep ve da‘va ve 

iddiasını mahalle heyet-i ihtiyâriyesinde mutî ilmuhaber mündericâtı ve ale't-tarîki’ş-şehâde mahlûfen ifadeleri 

ahz edinen Nurşin Mahallesinde Feyzullah oğlu Dursun oğlu Sururi oğlu Asım Efendi birle isbat etmiş 

olduğundan mezbûre Penbe Hanım ve battaloğlu Hacı Yusuf mahzarında Muhittin bervech-i balada istinaden 

hazıran olunduğu ve işbu verâset hamiyetin yedini i’tâsına 17 Cemâziye’l-evvel 1342 14 Kanun-u Evvel 340 

tarihinde müteffikan karar verildi.  

 

 Sıra No: 615 Sayfa: 183 Numro: 120 Konu: Veraset ( Miras )  

 Hicri 26.05.1343 / Miladi 23.12.1924 Rumi 10.12.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayeti Taş Mahallesi ahâlîsinden iken bundan akdem vefât iden Caniklioğlu Hamdi bin 

Şerîf’in verâseti zevce-i teniyesi Fatıma ile diğer müteveffâ-yı zevcesinden mütevellid sülbiye oğulları Mehmed 

ve sülbiye kızı Şerîfe parlak ve Fatıma’dan mütevellid kızı hediye ve bade- kıbel'il-aksama Parlak dahi vefât idüp 

veresati zevce-i Sucu İbrahimoğlu Mehmed li-ebeveyn er karındaşı merkûm Mehmed ve kız karındaşı mezbûre 

Şerîfe ve Baba bir kız karındaşı mezbûre Hediye bade’l-kıbel'il-aksam mezbûre hediye dahi vefât iderek verâset-i 

validesi mezbûre Fatıma bababir kız karındaşı mezbûr Caniklioğlu Mehmed bababir kız karındaşı mezbûre 

Şerîfe’ye mahzarda olduğu verâseten merkûm caniklioğlu Mehmed tarafından da‘va ve iş bu da‘vasında 

mahkemi mezkûre heyet-i ihtiyâriyesinden muarız ilmuhaber mündericâtı ve Taş Mahallesi'nden Kanburoğlu 

Talib ve mahalle-i mezkûre imamı sekücüzâde Rahmi Efendi’nin tahlîfen ve nizaren vuku’bulan şahitler ile sâbit 

olmasına binaen mes’ele-yi mirâslarının bi-hesabi’l-ferâzi’ş-şer'iyye 720 sihâmdam ibaret olup sehmi 

mezkûreden 111 sehmi zevce-i mezbûre Fatıma’ya ve 364 sehmi müdde-i merkûm Mehmede ve 180 sehmi binti 
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mezbûre Şerîfeye ve 63 sihâm zevce-i merkûm Sucu İbrahimoğlu Mehmed’e isâbeti iktizâ ettiğinde mebni iş bu 

verâset senedinin müdde-i Mehmed Ağa'ya i’tâsına 26 Cemâzi-ye’l-evvel 343/ 7 Kanun-u Evvel 340 tarihinde 

bi’l-ittifak karar verildi. 

 

 Sıra No: 616 Sayfa: 183 Numro: 121 Konu: Nafaka 

 Hicri 25.05.1343 / Miladi 22.12.1924 Rumi 9.12.1340 

Karahisâr-ı Şarkî vilayetinden Biroğul Mahallesi'nden Mustafa Efendi mahdûmu Zebur Bey zevcesi 

mua’refetü’z-zat Rahime Hanım Karahisâr-ı Şarkî mahkemesine ba-istîdâ’ müracaatla zevci Yeniköy Kariyeside 

Sarı Yusuf Kariyesi’nden mukîm Mustafa Efendi’nin mahdûmu Zebûr bey hakkında nafakai da‘vası ikame etmiş 

üzerine yapılan tebligat binaen mûmâ-ileyh merkûm Zebur beyin adem-i icabeti dolayısıyla gıyaben ve ceryan 

eden mahkemede müdde-i aleyh Zebur bey kendisini tarihi işbu minval burada tezvîc idüp iki sene kadar yanında 

kaldıktan sonra terk iderek Suşehri’ndeki kariyesine gittiği verâsetleri nezdine gelmediği gibi nafaka-i vesair 

levâzımını da vermediği cihetle kendisine karar-ı ma'rûf nafaka taktirini talep ve dermeyan eylemekle 

müddeʻiyenin hayat-ı ictimâʻiyesi nazar-ı iʻtibâra alınarak mezbûrenin beher gün içün nafaka ve kisve ve sâir 

levâzımına karşılık kırk kuruşuna kadar maʻrûf idüğü ve bu husûsa böylece kanaat ve ceddâniyeleri bulunduğunu 

huzûr-i heyet-zâde Tahsin Bey bin Tayyar Bey ve Müftü Mahallesi'nden Sarı Muhammedzâde Kâsım Efendi bin 

Salih Efendi’nin ale’t-tarîki’ş-şehâda vukuʻbulan ihbâr ve şehâdetleriyle anlaşılmış ve müddeʻiyenin 

müddeʻîaleyh mezbûr nafaka ve kisve ve levâzım-ı sâiresine mukâbi’l bir şey almadığına ve kendinde merkûm 

tarafından bunlara karşılık bir şey bulunmadığına ve nafakasın bir suretle te’min etmediğine ifa kılınmakla 

mezbûr maʻruf olduğu anlaşılan kırk kuruşun bi’l-ahz müdde-i mezbûreye teslimine ve lede’l-hâce istidâneye 

zevc-i merkûmun malına rucûʻa müddeʻiye mezbûre Rahime Hanım’a izn iʻtâsına ve zîrde muharrer mesârif-i 

muhakemenin müddeʻîaleyh mezbûr yine kâbil i’tirâza ve temyîz olmak üzere 28 Cemziyelevvel 343 ve 25 

Kanunievvel 340 tarihinde-bi’l-iktizâ karar verildi. 25 Kanunievvel 340 

 

 Sıra No: 617 Sayfa: 184 Numro: 123 Konu: Kayıp/Vefat 

 Hicri 28.05.1343 / Miladi 25.12.1924 Rumi 12.12.1340 

Heyet-i hâkim : Reis Yahya Sezai Bey, aʻza mülâzimi-ve Celal Efendiler.Karahisâr-ı Şarkî Vilâyeti’nin Bülbül 

Mahallesinde Aşcıoğlulları’ndan Muhammed bin Ahmed bidâyet-i seferberlikde askere sevk olunduktan sonra 

mevkûd olub mezkûrun gerek askerde ve gerek esâretdeki-ve akradaşları avdet etdikleri halde kendisi gitdikden 

sonra bir mektubu gelmediği gibi-bir haber zuhûr etmediği cihetle vefâtına zann-ı gâlib hâsıl olduğuna ve 

merkûmla müşterek arazi ve emlakı olub vefâtı tahakkuk etmedilçe taksim dahî etdiremediğine ale’l-usûl 

vefâtına hükm verilmesi merkûmun hemşiresi mahalle-i mezkûreden Açcıoğlu Ahmed kerîmesi Sabire 

tarafından mahkemeye da‘va edilmesi üzerine icra kılınan muhakemede iddiasına muhallefen ve münferiden 

istimâʻ kılınan-mahllesi muhtarı Babaahmedoğlu Hacı Muhammed bin Ömer ve Mutasarrıf oğlu Necib bin 

Süleyman’a huzûr-i mahkemede müttefiku’l-lafz ve’l-maʻnâ vukuʻbulan şehâdetleri ve mahalle-i mezkûre 

heyet-i ihtiyâriyesine bu bâbdaki ilmuhaber mündericâtı ile isbât edilmiş olmasına mebni müddeiye-i mezbûre 

Sabire Hatun’un birâderi merkûm Muhammed bin Ahmed’in vech-i meşrûh üzere vefâtına 28 Cemaziyelevvel 

li-sene 343 ve 25 Kanunievvel 340 tarihinde bi’l-ittifâk karar verildi. 
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6.SONUÇ 

 

Osmanlı adli teşkilatının kadıya verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda, şer‘î 

mahkemeler, sadece fertler arasındaki ilişkiler hakkında değil,  Osmanlı toplumunun, sosyal, 

ekonomik, kültürel yönleriyle bizlere zengin bir bilgi kaynağı sunmaktadır. Osmanlı Tarihi, 

özellikle şehir tarihçiliği alanında araştırma yapacak araştırmacıların göz ardı edemeyeceği bir 

kaynak olan şer’iyye sicilleri, bu çalışmada yeni bir bakış açısı denemesi ile ele alınmıştır. 

 

 Şarkî Karahisâr’a ait 392 numaralı defter üzerinden konu değerlendirilmeye tabi 

tutulmuş, defterde bulunan  617 adet hüküm ayrıştırılarak konu ve tarih bazlı yeniden bir 

sınıflandırmaya tabii tutulmuştur. Big data/ veritabanı programı vasıtası ile çeşitli kolaylıklar 

sağlanmış, bu yöntem aracılığı ile karşılaştırmalı analizler yapılmış, isim, unvan, köy ve 

mahalle bazlı toplu listelere yer verilebilmiştir. Aileler, yerleşim yerleri hakkında çeşitli 

indeksler oluşturulmuştur.  

 

Bu çalışmaya kaynaklık eden defterde miras davalarının ve vasi/kayyumluk davalarının 

toplam davaların önemli bir bölümünü teşkil ettiğini tespit ettik. Alacak-verecek davaları ve 

vekalet davaları da incelediğimiz sicil defterinde en fazla karşımıza çıkan davalardır. Defterde 

son dönem aile hayatı konusunda, genel bir bakış açısına sahip oluyoruz. Toplam davalar 

içerisinde talak, mihr ve nafaka davaları toplam davalar içerisinde % 10 oranındadır. İncelen 

davalar içerisinde hırsızlık, gasp, katl gibi adi suçlar denilen, ağır ceza gerektiren davalara 

rastlanılmamasının da önemli olduğu değerlendirilmektedir.  

 

1915-1925 yıllarına ait davalardan müteşekkil olan sicilde gayri müslimlere ait bir çok 

davanın olması, Şarkî Karahisâr’da çok kültürlü bir yaşamın hakim olduğunu göstermektedir. 

% 10 civarında dava gayri müslim (Ermeni ve Rum) vatandaşlara aittir.  

 

392 numaralı deftere göre Şarkî Karahisâr Sancağı’nın sınırları, Giresun, Şiran, Alucra, 

Çamoluk, Refahiye, Mesudiye, Akıncılar, Koyulhisar, Suşehri’ni kapsamaktadır. Defterde 

isimleri geçen ve günümüzde hala aynı isimlerini koruyan sancak, kaza, nahiye, köy ve 

mahalle gibi yerleşim yerleri tespit edilmiş ve araştırmamız içeriğinde paylaşılmıştır.  
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Şarkî Karahisar’ın ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında önemli bilgiler içeren, on yedi 

adet tereke kaydı tespit edilmiş, gerek tablolar gerekse hissedarlar ayrıntılı bilgilere yer 

verilmiştir. İncelidiğimiz davalar içinde on bir adet dava vakıf kurulması, işletilmesi ve 

mütevelliler arasındaki anlaşmazlıklarla alakalıdır.  

 

1915 yılına ait beş dava Ermeni yetimlerinin, öksüz yurdundan alınarak Müslüman 

vatandaşlar tarafından evlat edinilmesi ile alakalıdır. 

 

Osmanlı döneminden günümüze ulaşmış olan diğer yerleşim birimlerine ait defterler de 

benzer bakış açısı ile  incelendiğinde, karşılaştırmalı analizler yapılma imkanı olabilecektir.  

 

Bu çalışma, şer’iyye sicilleri hakkında, kurumların desteklediği ve diğer disiplinlerle 

ilişkilendirilmiş, sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu hissettirebilirse gayesini 

gerçekleştirmiş olacaktır.  
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