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BEYAN 

“Osmanlı’da yalancı şahitlik ve 1872 (1289)” tarihli tezkiye mazbata defteri adlı yüksek 

lisans tezinin hazırlık ve yazımı sırasında bilimsel ahlak kurallarına uyduğumu,  

başkalarının eserlerinden yararlandığım bölümlerde bilimsel kurallara uygun olarak 

atıfta bulunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, tezi her 

hangi bir kısmını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi veya başka bir üniversitede ki başka 

bir tez çalışması olarak sunmadığımı beyân ederim.    

                                                                                    

                                                                                                          Arzu ÇATALKAYA 

                                                                                                                    11.07.2017 
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ÖN SÖZ 

 

          Osmanlı devleti 600 yılı aşkın bir süre hüküm sürmüş tarihe adını altın harflerle 

kazımış, bir cihan devletidir. Osmanlı devleti kendine özgü teşkilatını kurmuş, Türk 

tarihi, kültürü, gelenek ve göreneklerini içinde barındıran bir devlettir. Geçmişini 

bilmeyen, bugününü anlamlandıramaz ve geleceğe yön veremez. Bu bağlamda bir 

kültür ve medeniyetin inşası için en önemli unsur “dil”  ve o dille yazılan ana kaynaklar 

olacaktır.  Tarihçi bir toplumun dili hakkında bilgi edinmeden o toplum hakkında 

gerçekçi bilgilere ulaşamayacaktır, ulaşsa bile orijinal araştırmalar ortaya 

çıkmayacaktır.  

Bundan dolayı Türk tarih yazımında henüz yeterince izah edilmemiş bir konu 

olan huzûr murafaa davalarında yalancı şahitlik ve tezkiye belgelerini konu alan bir ana 

kaynağın değerlendirilmesini tez olarak hazırlamaya karar verdik. Tezimiz Osmanlıca 

transkriripti üzerine yapılmış bir çalışma olup transkripti yapılan defterimizin yazı türü  

“Ta’lik” yazı türüdür. Bu çalışma Osmanlı Türkçesi’ni geliştirmeme olanak 

sağlamasının yanı sıra Osmanlı ilmiye sınıfı, Osmanlı idari düzeni, sosyal ve iktisadi 

yaşamına dair bilgiler edinmemide sağlamıştır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin hukuk 

düzeni ve bu devletin asırlar boyunca nasıl ayakta kalmasını sağlayan mükemmel bir 

sistem oluşturduğunu görmemde de etkili olmuştur.  

Bu çalışmaya başladığım ilk günden itibaren benden her türlü yardımını 

esirgemeyen ve çalışmamın her aşamasında yanımda olan engin bilgi birikimi ve büyük 

deneyimleriyle bana yol gösteren hocam Doç. Dr. İlhami Yurdakul’a ve bu çalışmaları 

yaparken benim her zaman yanımda olan, maddi manevi desteğini esirgemeyen aileme 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

 

                                                                                              Arzu ÇATALKAYA  

                                                                                                            11.07.2017 
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ÖZET 

           

Bu çalışmada birinci el kaynaklar ele alınarak Osmanlı ilmiye teşkilatının en önemli 

unsurlarından biri olan şeyhülislamın huzûrunda görülen davaların bulunduğu bir 

“tezkiye defteri”nin transkripsiyonu yapılmıştır. Bu metnin ışığında görülen davaların 

içerikleri, mahkemede bulunan görevliler, şahitlerin meslekleri, şahitlerin davalara göre 

gizli veya açık şahitlikleri gibi konular ele alınarak detaylı bir araştırma yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

In this study, the transcription of a “tezkiye defteri” that includes the cases which were 

prosecuted before the Şeyhülislam, who was one of the most important members of the 

Ulema class are examined. This research also contains a detailed investigation of case 

records, court officers, occupations of witnesses, public or confidential testimonies 

accordîng to cases etc. 
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GİRİŞ 

 

Hukuk; toplum içerisinde yaşayan insanların birbirleriyle ve devletle olan 

ilişkilerini düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü kullanmasını sağlayan kurallar 

bütünüdür. Hukuk, ilkçağdan günümüze kadar hemen hemen her toplumun kullandığı 

bir yasa düzenidir. Osmanlı Devleti’de kendi hukuk sistemini oluşturmuş ve bu hukuk 

sistemini uygulamış idi. Osmanlı hukuk sistemi şer’î, örfi ve cemaatler hukuku olarak 

üçe ayrılmakta idi. Osmanlı hukuku, onun asırlar boyunca ayakta kalmasını sağlamıştır. 

Padişahlar bile, hukukun önünde boyun eğmişlerdir. Adalete verilen bu ehemmiyet, 

Osmanlı Devleti’nin her zaman çağdaşlarından bir adım önde olmasını sağlamıştır. 

Diğer dinlere mensup halk bile Osmanlı Devleti’nin bu hoşgörüsü içerisinde huzûr 

içinde yaşamıştır. Adalete bu denli önem verilen bir devletin hukuk sistemini incelemek 

aslında o devletin nasıl var olduğunu ve yüzyıllar boyu nasıl ayakta kaldığını 

öğrenmemizi sağlayacaktır. Bu çalışmada Osmanlı devleti’ni daha iyi anlamak ve onun 

hukuk sisteminin ne denli ince detaylar ile işlendiğini görmek maksadıyla 1872 (1289) 

tarihli tezkiye mazbata defterinin transkripsiyonu yapıldı ve şeyhülislam huzûrunda 

görüşülen davaların değerlendirilmesi üzerinde duruldu.  

Osmanlı’da şeyhülislam huzurunda görülen huzur murafaa davaları henüz 

tarihçiler ve araştırmacılar tarafından pek fazla gün yüzüne çıkarılmamıştır. Buradan 

yola çıkarak huzur murafaa davaları üzerine bir çalışma yapılmıştır. Osmanlı 

devleti’nde mahkemelerin nasıl işlediğini, mahkemelerde verilen kararları, 

mahkemelerde uygulanan cezaları ve mahkeme huzûruna çıkarılan şahitlerin hukuk 

sistemi içerisindeki önemini, incelemeden Osmanlı Devleti’nin siyasi idari ve sosyal 

tarihini tam olarak anlamak mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda tez konusu olan 

tezkiye mazbata defterindeki mahkemeye intikal eden dava konularının içeriğine, bu 

davalara katılan şahitlerin mesleklerine, yaşam tarzlarına ve davalarda bulunan 

mahkeme görevlilerine bakılarak Osmanlı Devleti’nin siyasi, iktisadi ve hukuk 

çerçevesinde daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.  
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Osmanlı devleti bir islam devletidir ve Osmanlı bürokrasisinde din adamının 

yeri her zaman ayrı tutulmuştur. Osmanlı devletinde din adamlığı görevini üstlenen 

şeyhülislamın Osmanlı bürokrasisindeki yeri ve önemi, şeyhülislamlık kurumun 

geçirdiği aşamalar ve zaman içerisinde yetki alanın genişlemesi tezimizin birinci 

bölümünde yerini almıştır. Bunun akabinde bu bölümde şeyhülislam huzurunda görülen 

huzur murafaasının tanımı yapılmıştır. Huzur murafaasına intikal eden davalar ve bu 

davalarda bulunan görevlilerde bu bölümde ele alınmıştır. Ayrıca huzur murafaaları 

davalarına bakan dönemin şeyhülislamı Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi hakkında 

da bilgi verilmiştir.  

Defterimiz 46 varaktan oluşmakta ve içerisinde 89 dava kaydı bulunmaktadır. 

Bu dava kayıtlarının içerisinde en fazla dava kaydı otuz iki dava ile hürlük davalarıdır. 

Hürlük davalarında en fazla dikkat çeken ise Çerkeslerin yoğunluk göstermesidir. 

Kafkasya’nın Rus işgaline uğramasından sonra Osmanlı Devleti’ne sığınan Çerkesler 

sahip oldukları pek çok gelenek göreneklerinin yanı sıra kölelik sistemlerini de 

yerleştirildikleri bölgelerde de devam ettirmek istemişlerdir. Ama Osmanlı Devleti 

Çerkesler gelmeden önce kölelik sistemini kaldırmış ve kendisine sığınan tüm 

Çerkesleri eşit statüte kabul etmişti. Hal böyle olunca bu durum kölelere sahip kişiler 

tarafından pek kabul görmedi ve beraberinde sorunları getirdi. Bizim tezimizde de 

görüldüğü üzere mahkemelere çok fazla konu intikal etmiştir. Bu durum üzerine 

Osmanlı Devleti Tezkire-i Samiyye talimatnamesi ile yaşanan sorunları çözmeye 

çalışmıştır.  

Tezimizde hürlük davalarından sonra en fazla dava kaydı 26 dava ile alacak-

verecek davalarıdır. Mahkemelerde görülen bu alacak verecek davalarına bakılarak 

dönemin iktisadi hayatı hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Öyle ki murafaaya konu 

olan vakalardaki şahitlerin, davacı ve davalıların hayat ve geçim tarzları ile sanat ve 

uğraştıkları meslek dallarıda yer almaktadır. Bu bilgiler iktisadi hayata dair orijinal birer 

vesika niteliği taşımaktadır. Alacak-verecek davalarının hemen akabinde 17 dava kaydı 

ile miras davaları yer almaktadır. Bu davalar mirasçıların halklarını alamaması veya 

mirastan pay alabilmek için kendilerini mirası bırakan kişinin yakını olduklarını 

kanıtlamalarına dairdir. Bu dava kayıtlarını 7 dava kaydı ile vekâlet ve 5 dava kaydı ile 

vakıf davaları izlemektedir. Bunların dışında bir adet borç ve bir adet boşanma davası 
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defterde yerlerini almaktadır. Tezimizde ki boşanma davasının huzur murafasına intikal 

etmesinin sebebi bu davanın yalnızca bir çiftin boşanmak istemelerinden kaynaklanan 

bir sıkıntının olmadığı aynı zamanda içki içmek üzerine bir sorunun yaşanmasından 

dolayı bu boşanma davası huzur murafaasının konusu olmuş ve şeyhülislamın huzuruna 

getirilmiş olduğu belirtilmiştir.  

Tez konusu olan defterde ilmiye sınıfının şer’îye sicilleri ve diğer yazışmalarda 

da kullandığı ta’lik yazı türü kullanılmıştır. Ta’lik sözlükte asılmak askıya alınmak 

anlamlarında kullanılmış olup İran’da tevki ve rika yazılarından geliştirilmiş bir yazı 

çeşididir. Bu yazı genelde harflerin geniş kavisli ve asılmış gibi görünüşü sebebiyle bu 

ismi almıştır. Fatih Sultân Mehmet’in Otlukbeli zaferi sonrasında Akkoyunlu 

hükümdarı Uzun Hasan’ın sarayında bulunan sanatkârları İstanbul’a getirmesiyle ta’lik 

yazı türüde Osmanlı ülkesine girmiştir. Ta’lik yazı türü ile İstanbul’da eser verdiği 

bilinen ilk hattat Seyyidi Muhammed Münşidir.  

Bütün hukuk sistemlerinde büyük önem taşıdığı için bizim tezimizin ikinci 

bölümünde de ispat vasıtası olarak şahitlik kurumunun ehemmiyeti üzerinde 

durulmuştur. Şahitler için hazırlanan tezkiye belgelerine verilen önem, bu tezkiyelerin 

açık ve kapalı olarak yapılması ve tezkiye işlemleri gerçekleşirken gösterilen hassasiyet 

ele alınmıştır. Bunun yanı sıra şahitlik için aranan gerekli şartlar ve yalancı şahitlik 

üzerinde durulmuş olup yalancı şahitlikle ilgili Osmanlı yargısına intikal etmiş davalar 

titizlikle ele alınmıştır. 

Ele aldığımız defterde önemli sayılacak kişilerin yanı sıra ülkenin en ücra 

köşesinde bile yaşayan sıradan insanın yaşam hikâyesine dair bilgilere ulaşmak 

mümkün olmuştur. Ancak gerek eski yerleşim yerlerinin isimleri gerek yabancı kişilerin 

unvan ve isimleri ile özelikle Çerkes kabîlelerinin isimleri ve bazı Çerkes ailelerin 

yetiştirdikleri at cinsleri ile kendilerini isimlendirmesi ve bu cinslerin hepsine 

günümüzde yeteri kadar ulaşma imkânının bulunmaması çalışmamız sırasında bizi 

oldukça zorlamıştır. Bu sebepten ötürü özel isimlerde veyahut kabîle, boy, cins ve 

topluluk isimlerinde hatalı okumalarının olabileceğini ifade etmek isteriz.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ŞEYHÜLİSLAMLIK VE HUZÛR MURAFAASI 

 

1.1 ŞEYHÜLİSLAMLIK MAKAMINDA GÖRÜLEN HUZÛR MURAFAASI 

DAVALARI 

 

Osmanlı’da ilmiye teşkilatının başında bulunan gerektiği zaman görüşlerini fetva 

ile bildiren şeyhülislamların Osmanlı hukuk sisteminde rolü oldukça fazla idi ve her 

zaman yeri ayrı tutulmuştu. Şeyhülislamların zaman içerisinde görev ve yetkileri 

artırılmıştır. Şeyhülislamlık kurumu, ilk şeyhülislam Molla Fenari’den son şeyhülislam 

Medeni Nuri Efendiye kadar beş yüz yıllık bir geleneği temsil etmiştir (İpşirli, 2010: 

91). 

Şeyhülislamlık, Osmanlı bürokrasisi içinde her zaman ayrı bir yerde tutulmuş ve 

zaman içerisinde yetki alanları artarak varlığını sürdürmüştür. 19. yüzyıla gelene kadar 

şeyhülislamlar görevlerini kendi oturdukları konakların selamlık kısmında yürütürlerdi. 

Ancak bu durum pek çok sorunu beraberinde getirmekte idi. Şeyhülislam değiştiğinde 

haliyle şeyhülislamlık makamının bulunduğu konak da sürekli yer değiştirmek zorunda 

kalıyordu. Ayrıca buralarda kullanılan resmi evrakın muhafazası da oldukça güçleşiyor 

ve bir bütünlük sağlanamıyordu.  

1826 yılında Süleymaniye Cami arkasında bulunan Ağakapısı, şeyhülislamlara 

sabit resmi daire olarak tahsis edildi. Bunun üzerine farklı farklı konaklarda, 

mahzenlerde, cami ve medreselerde bulunan arşiv belgelerinin Bâb-ı Meşihat’da bir 

araya getirilmesi için de ilk adım atılmış oldu.  

Osmanlı devleti’nde şer’î işler kaza ve fetva olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. 

Kaza işlerini Anadolu ve Rumeli kazaskerleri yürütürken fetva işlerini ise şeyhülislam 

yürütüyordu. 1836’da Anadolu ve Rumeli kadıaskerliği ve İstanbul kadılığı 

Fetvahane’de kendileri için hazırlanan yerlere taşındılar. Böylece başlıca şer’î dairelerde 

bir çatı altında toplanmış ve halka büyük kolaylık sağlanmıştı.  
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Yapılan çalışmalar neticesinde huzur murafaalarında da düzenlemeye 

gidilmiştir. Huzûr Murafaları, Anadolu ve Rumeli kazaskerleriyle İstanbul, Üsküdar, 

Galata ve Eyüp kadıları huzûrunda yapılmış ancak karara bağlanamamış veya karara 

bağlanmış olup itiraz edilen davaların şeyhülislam huzûrunda yeniden görüşülmesidir. 

1838 yılına gelindiğinde sadaret Başvekâlete çevrilmiş ve Umûr-ı Dâhiliye Nezareti’de 

Başvekâlete bağlanmıştı. Bunun üzerine Başvekîlin görev yoğunluğu artmaya başlamış 

ve şer’î davaların asıl yetkilisinin şeyhülislam olması ve bu tarihten sonra huzûr 

murafaalarının şeyhülislam huzûrunda görüşülmesi gerektiğine karar verilmiştir. Arz 

odası murafaasının yeniden gözden geçirilerek Fetvahaneye nakline karar verilmişti. 

Yapılan bu düzenlemeler ile şeyhülislam ilk defa tüm şer’î işlerin ve kurumların en 

yetkili mercii oldu.  Bu itibar ile şeyhülislamlar idari ve siyasi kimlikleri olan ve 

Osmanlı merkez bürokrasisinin vazgeçilemez ve ihmal edilemez temel unsurlarından 

biriydi. Daha sonra yapılan düzenlemeler ile Evkaf-ı Hümayun Teftiş Mahkemesinin 

Meclis-i Teftiş kısmı şeyhülislamlığa nakledildi ve tüm bu düzenler neticesinde 

şeyhülislamın yetki alanı daha da genişledi.” (Yurdakul, 2007: 33 ). 

Huzûr Murafaalarının şeyhülislamık makamına aktarılmasına dair karar Takvim-

i Vekayi’de de neşredilmişti. Nitekim "Arz Odası'nda rüyet oluna gelen deâvinin huzûr-ı 

şeyhülislâmî de rüyet ve teferruatı hakkında irade-i seniyyeyi mutazammın tebliğ-i 

resmî bundan akdem tab ve temsil olunan Takvim-i Vekayi' nüshasında keşîde-i silki 

sütûr ve imlâ olduğu üzere Başvekâlet memuriyet-i celîle-i cedîdesiyle Umûr-ı Dâhiliyye 

Nezâreti birleşmek hasebiyle Arz Odası murafaasının dahi bir ahar mahalle nakli lâzım 

gelmiş ve bu makule deâviyi şer'iyyenin asl mehaz ve mercii olan zât-ı vâlâ-yı fetvâ 

penâhi huzûrunda rü'yet ve terafu olunması münâsib ve erbâb-ı mesâlihe dahi yüsr ve 

suhuleti mûcib olacağından ba'de izin Arz odası'nda görülecek dâvaların huzûr-ı 

hazret-i şeyhülislâmî de rüyet olunması ve bazı nizamî dâvaların deâvi nâzırı 

bulunanlar memuru idüğünden haftada ikişer gün huzûr-ı hazret-i müşârünileyhde 

rü'yet olunacak murafaalarda Deâvi Nâzın Saadetlü Efendi hazretlerinin dahi mevcûd 

bulunması ve vuku bulan deâvi-yi şer'iyyeden dolayı tahsil olunan akçelerden Deâvi 

Nâzın bulunanlar tarafından resm alınmak mutad ise de bu husus lâyıksız bir keyfıyyet 

idüğünden zât-ı şevket-simat-ı hazret-i mülûkânenin min indillah mevhub ve mütehallık 

oldukları kemal-i adalet ve şefkat-i seniyye-i şehriyarîleri iktizasınca ba'de izin o 
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makule deâviden resm alınmaması emr ü fermân-ı kerâmet-ünvân-ı hazret-i tacdarî 

buyurulmuşdur" (Ekinci, 2010: 138);  (Takvim-i Vekayi: no 164, t: Safer 1254).  

Huzûr murafaaları ilk zamanlar cuma ve çarşamba günleri olmak üzere haftada 

iki defa toplanırdı. Cuma günleri kazaskerlerin ve çarşamba günleri Bilad-ı Selase 

kadılarının Paşa kapısında bulunması ile yapılırdı. Buralarda bazı davalar ilk olarak 

görülürken bazıları ise itiraz edilmiş olan davaların tekrar görülmesi ile oluşurdu. 1834 

yılına gelindiğinde cuma vaktinin kısa sürede gelmesi konuların yarım kalması üzerine 

huzûr murafaalarının günleri pazartesi ve perşembe ye alındı. 1838 yılında ise huzûr 

murafaaları tamamen şeyhülislama nakledilmişti. Şeyhülislamın’da katıldığı Meclis-i 

Valay-ı Umumi’nin cumartesi Meclis-i Hass-ı Vükela’nın da gerektikçe hafta arası 

toplanması ve şeyhülislamın huzûr murafaalarına katılamaması üzerine davaların 

gecikmesine yol açmaktaydı. 

İşlerin aksamaya başlaması üzerine 1843 yılında Meclis-i Umumi toplantıları 

cumartesinden pazara Meclis-i Has toplantıları ise çarşamba günlerine alınmış ve huzûr 

murafaaları da pazartesi ve salı günleri yapılarak aksaklık giderilmeye çalışılmıştır.  

Şer’îyye mahkemelerinin kusursuz işlemesi adına düzenlemeler yapılmış ve 

davalar titizlikle ele alınmıştır. Şer’îyye mahkemelerinde davaların çoğu bir iki celsede 

karara bağlanmaktaydı. Hatta Osmanlı ülkesine gelen seyyahlar da aynı 

değerlendirmeyi yapmaktadırlar. “Dünyada sulh ve ceza mahkemelerinin bu derece 

hızla sonuçlandığı başka bir ülke yoktur, zira burada en büyük davalar ancak üç veya 

dört gün sürmektedir“. Söz konusu seyyahlar bunun sebebini sade ve hızlı yargılama 

sistemi, caydırıcı cezalar, etkili polisiye tedbirler ve kassame gibi kolektif cezalandırma 

metotları olduğunu söylemişlerdir. Öte yandan İngiltere kralı 8. Henry İngiliz Mahkeme 

teşkilatında yapacağı reform için Osmanlı yargı sistemini incelemek üzere Kanuni 

döneminde Osmanlı ülkesine heyet göndermiştir (Gündüz, 2012: 359).  

Yargının bu denli hızlı ve adaletli işlediği bir devletde kararlar elbette 

sorgulanabilirdi. Şer`î mahkeme’nin verdiği kararlar, ilgililer tarafından Divan-ı 

Hümayun’a götürülmek suretiyle bozulabilirdi. Mahkemeler için Divan tek temyiz 

mercii olarak görülmektedir. Temyiz için Divan-ı Hümayun’a götürülen davalar, 

Padişahın hükmüyle aynı kadıya geri havale olunabilir, başka bir kadı davanın 
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görülmesi için görevlendirilebilir veya davaya doğrudan doğruya Divan-ı Hümayun’da 

bakılarak kesin hükme bağlanırdı (Talay, 2004: 18). 

Şeyhülislamlık kurumu Tanzimat dönemine kadar yetki alanını genişleterek 

varlığını korumuştu. Ancak Tanzimat’ın ilanıyla birlikte artık önemi azalmaya 

başlayacaktı. Hal böyle olunca genel mahkemeler olan ve hemen hemen her çeşit 

davaya bakan şer’îyye mahkemeleride Tanzimat’ın ilanıyla beraber görev ve yetki 

alanları azalmaya başlamıştı. II. Meşrutiyet ile beraber asli ve genel mahkeme olmaktan 

çıkartılmıştı. Şer’îyye mahkemesi hâkimi olan kadıların idari, beledi ve mali görevleri 

ellerinden alındı ve yalnız şer’î davalara bakma yetkileri kendilerine bırakıldı (Ekinci, 

2010: 137). 

Şer’îyye mahkemeleri 1924 yılına kadar görevini icra etmiştir. Cumhuriyet’in 

ilanı ile birlikte hemen her alanda yenilikler yapılmış ve adli alanda yapılan 

değişiklikler ile şer’îyye mahkemeleri kapatılmış ve şer’îyye mahkemelerinin görevleri 

Asliye Hukuk Mahkemelerine devredilerek yeni bir düzen getirilmiştir. Böylece kadılık, 

naiplik vb. gibi unvanlar tarihe karışmıştır. Yapılan çalışmalar ile yepyeni bir düzen 

oluşturulmuştur (Talay, 2004: 18). 

Yukarıda görüldüğü üzere şeyhülislamlık makamı 1424 yılında Molla Fenari ile 

başlayıp son şeyhülislam Medeni Nuri Efendiye kadar görev alanını genişleterek devam 

etmiştir. Şeyhülislamlık makamına verilen önem ve bu alanda yapılan çalışmalar 

şeyhülislamlığı tek yetkili merci haline getirmekteydi. Geleneksel sistemde sadrazam 

huzûrunda görülen huzûr murafaaları 1838 yılından itibaren şeyhülislam nezaretinde 

görülmeye başlandı. Yapılan çalışmalar hukuk ve adalete ne kadar önem verildiğinin 

göstergesi olup her zaman örnek teşkil etmiştir ve Osmanlı devletinin bir adım öne 

geçirmiştir.  
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1.2 HUZÛR MURAFAASI DEFTERİNİN MUHTEVASI VE GÖRÜLEN 

DAVALAR  

 

Ele almış olduğumuz çalışmamız 1872-1873 yılına ait tezkiye mazbata 

defteridir. Bu defterdeki kayıtlar ilk duruşmada karara bağlanamayan veyahut karara 

bağlanıp itiraz edilen davaların şeyhülislam huzûrunda yeniden görüşülmesi neticesinde 

kayda geçirilen davaların yer aldığı defterdir. Bu dönemde görevde bulunan şeyhülislam 

Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi idi. 1822 senesinde İstanbul’da doğan Turşucuzade 

Ahmed Muhtar Efendi yüz on ikinci Osmanlı şeyhülislamıdır. Turşucuzade Ahmed 

Muhtar Efendi, Ayasofya’da turşucu olan turşucular kethüdası Ahmed Ağa’nın oğludur. 

Çocukluğundan itibaren ilme büyük önem veren Ahmed Muhtar Efendi ilk eğitimini 

babasından almış olup Filibeli Halil Fevzi Efendiden icazet almıştır. Ruus imtihanını 

kazanarak çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra İstanbul mahkemesi Bâb 

Naibliği mahfil şer'iyyatçılığı, Mekteb-i Mülkiye fıkıh hocalığı yapmış burada bir sene 

ders okuttuktan sonra Divan-ı Ahkâm-ı Adliye üyeliği ve iki defa da Dar-ı Şura-yı 

Askeri müftülüğü görevlerinde bulunmuştur. 

1866 senesinde Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi’ye Mekke-i mükerreme 

payesi verildi. 1867 de Galata kadılığına getirildi ve İstanbul payesi verildi. Sultân 

Abdülaziz Ayasofya’da Ahmed Muhtar Efendinin bir vaazını dinleyip oldukça 

etkilenmiş ve onu Şehzade Yusuf İzzettin Efendiye özel hoca tayin etmiştir. Henüz 

İstanbul kadılığı payesinde iken ve kazasker olmadan 6 Kasım 1872’de şeyhülislamlığa 

tayin edildi. İstisnai bir uygulama olan bu atama eleştirilere neden oldu. Şeyhülislamlığa 

geldiğinde naipler için umumi bir imtihan sistemi koydu ve şeyhülislamlığın itibarını 

korumak için itina gösterdi (İpşirli, 1989: 106). 

 

Pertevniyal Sultan'la ilgili şeyhülislamlık dairesinde bakılan bir vakıf davasında 

Vâlide Sultan'ın kahveci başısını kovması ve ona göstermiş olduğu tepki onun azline 

zemin hazırlamıştı. Azlin görünüşte ki sebebi ise ihtişamlı meşihat kayığına binmeyip 

İdare-i Mahsusa vapurlarından biri ile Kadıköy'e geçmesi idi. Bu durum şeyhülislam 

için "hafiflik" sayıldı ve 11 Hâzıran 1874'te azl edildi (Yurdakul, 2008: 26). Bundan 

sonraki hayatını Kızıltoprak’taki köşkünde geçirdi. 15 Ekim 1875'te vefât etmiş olup 
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Karacaahmet'te babasının yanına defnedildi. Murassa' Osmani ve Murassa' Mecidî 

nişanlarına sahipti.  

 

Tezimize konu olan mazbata defterinde en eski tarihli dava kaydı 4 Saferü’l hayr 

1289 [13 Nisan 1872] tarihlidir. Bu defterin aslı Süleymaniye’de ki Meşihat Arşivi’nde 

bulunmaktadır. Çalışmamız olan tezkiye defterimizin tarihi Sultan Abdülaziz’in 

saltanatı dönemi içindedir. Defterin kapsadığı dava kayıtları incelenerek şeyhülislamın 

huzûruna gelen davaların kaç kere görüşüldüğü, hangi görevlilerin davalarda bulunduğu 

ve şeyhülislam huzûruna gelen davaların hangi konularda yoğunlaştığı ele alınmaya 

çalışılmıştır. Çalışmamızda alacak-verecek davalarından, miras davalarına, hisse 

paylaşımlarından borç taleplerine kadar pek çok konu görüşülmüştür. Ancak 

çalışmamızda görüleceği üzere en fazla hürlük ve kölelik davalarının görüldüğü 

belirlenmiştir.  

 

Hürlük Davası: Tezimizde en fazla dikkat çeken ve en fazla yer alan dava 

hürlük ve kölelik davalarıdır. Bu davalarda en dikkat çekici özellik bu davalara 

başvuranların Çerkes kabîlelerinden olmalarıdır. Hürlük davalarının Çerkes kabîleleleri 

arasında yaygınlık göstermesinin sebebi Kafkasya’nın Rus işgaline uğramasıdır. 

Rusya’nın Kafkasya’yı işgali üzerine burada yaşayan Çerkesler zorunlu göçe tabi 

tutulmuşlardı. Bu göçün neticesinde Kafkas kavimleri Anadolu’ya göçmüş ve Osmanlı 

Devleti bir dizi düzenleme yaparak onları farklı yerlere iskân ettirmişti. Kafkaslar’da 

dolayısıyla Çerkeslerde kölelik eski zamandan beri süregelmiş bir uygulamaydı. Hal 

böyle olunca Osmanlı devleti’ne sığınan Çerkeslerde beraberinde bu kültürlerini 

getirmişlerdi. Ancak Osmanlı Devleti bu tarihten önce aldığı bir kararla köleliği 

kaldırmıştı. Bu durumda kölelik sorunu yeniden gündeme getirildi. Çerkes köleleri 

miras yoluyla köle sahiplerinin çocuklarına geçmekte ve kabîleler kendi aralarında 

cariye alım-satımı yapmaktaydılar. Ancak bunlar zorunlu göçün gerçekleştiği 

Anadolu’da sorun teşkil etmiş ve mahkemelere taşınmıştır.  Bu davalarda, çoğu zaman 

köle hürriyetini ispat edebiliyor ve serbest kalıyordu. Öyle ki bu sorunların yoğunluğu 

nedeniyle Osmanlı devleti hürriyet iddiasında bulunan Çerkes kölelerin iş ve 

işlemlerinin nasıl yürütüleceğine dair bir düzenleme yapma ihtiyacı duymuş ve konuyla 
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ilgili düzenlemeleri Tezkire-i Samiyye ile talimatnameye bağlamıştır. Bu 

talimathane’ye göre; 

 

 “Bundan böyle hürriyet iddiasında bulunanların takdim edecekleri arzuhaller 

İcra Cemiyeti’ne havale olunacaktır. 

 Hürriyet iddiası ile İcra Cemiyeti’ne müracaat olduğu zaman Muhâcirîn 

Komisyonu denetiminde Çerkes göçmenlerinden ileri gelenlerinden bir veya iki 

kişi gönderilecektir. Kafkasya’dan göç sonrası kölelik hususu için özel 

ilgilenilmesi için İcra Cemiyeti teşekkül etmişti. 

 Hürriyet iddiasında bulunanların dâvâlarını ispat için gösterdikleri şahitlerin 

kim oldukları bu durumlar için tutulacak deftere kayıt edilecektir. 

 Gösterilen şahitler Muhâcirîn komisyonu tarafından İcra Cemiyeti’nin 

belirlediği tarihlerde gelecek ve bu kişilerin güvenilir kişiler olup olmadığını 

şahitliklerinin kabûl edilip edilmeyeceği, hürriyet iddiasında bulunanlar ile 

ilişkileri araştırılacaktır 

 Bu şahit olarak gösterilen kişilerin doğru sözlü ve güvenilir kişiler olduğu 

anlaşıldıktan sonra, hürriyet iddiasında bulunan kişi ya da kişiler ile beraber 

Şer’î mahkemeye gönderileceklerdir. 

 Mahkemede hürriyetlerini ispat edenler eğer var ise aile akrabalarına teslîm 

olunacak yahut ailesi yok ise zabtiye tarafından kavim ve kabîlesine 

gönderilecektir. 

 Hürriyetlerini ispat edemeyenlerin sahipleri ile araları bulunarak sahiplerine 

teslîm edilecekler; eğer köleler bu durumu kabûl etmezler ise sahiplerinin 

güvenebilecekleri kişilere bedelleri ödenerek salıverilecek ve bu bedeller 

sahiplerine teslîm etmek için zaptiyelere verilecektir. 

 Hürriyet iddiasında bulunanların mahkemelerinin başlamasından bitişine kadar, 

vasileri ile aynı yerde bulunacaklar, sahipleri tarafından kendilerine ikamet yeri 

gösterilmeyecek olanlar zabıta eliyle kadınlara mahsus meclislerde mahkeme 

sonuçlanıncaya kadar tutulacak ve bu hatunların ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Fakat hürriyetlerini ispat edemeyenlerin masraf bedelleri sahiplerinden 

alınacak, sahipleri ile kölelerin aralarına girilmeyecek, satılacak olanların 
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hazine masrafları için masraflar satış bedelinden kesilecektir. Yalnız içlerinde 

fakir olanların masrafları hazine tarafından karşılanacaktır 

 Ödenmesi gereken masraflar için zabtiye tarafından defter tutulacak ve bu 

tutulan defter İcra Cemiyeti’ne tasdik ettirildikten sonra hazineye gönderilecek 

ve yapılan masraflar alınacaktır.” (BAO, A.MKT. MHM,482: 53). 

 

 Örneğin çalışmamızda geçen 1289 [1872] senesinde ki bir mahkemede Çerkes 

kabîlesinden Sabire Hanım’ın hür olma adına yürüttüğü bir dava bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra Abzah kabîlesine mensup Fatma ve Hava Hanımların hürlük adına yürüttükleri 

davada mevcuttur. Şapşığ kabîlesinden Nefise ve Feyyaz Efendinin arasında geçen 

hürlük davasıda tezimizde yer almaktadır.  

Mal ve Mülk Davaları: Mal ve mülk davaları da hürlük davasından sonra ikinci 

sırayı almaktadır. En fazla göze çarpan mal ve mülk davaları bir çift öküz, bir çift inek, 

keçi, gibi hayvanlar olup bunların yanı sıra bağ, bahçe, tarla, bostan ve kömür gibi 

unsurlardan oluşmaktadır. Konuyla ilgili olarak tezimizde İğne Adasın’dan İstanbul’a 

getirilen kömürün alınması üzerine çıkan sorun mahkemeye yansımış ve dava konusu 

olmuştur.  

Miras Davaları (Tereke): Ölen kimselerin geride bıraktığı mallara tereke adı 

verilmekteydi. Terekelerin yazım ve taksiminin yapılması için kassam adı verilen 

görevliler bulunmaktaydı. Kassamlar ölen kişilerin terekesini tespit ederek şer’î miras 

hukukuna göre mirasçılara paylaştırılmasını sağlardı. Çalışmamızda konuyla ilgili 

olarak 25 Mayıs 1872 senesinde ki bir duruşmada İsmail Ağa’nın mirasının kızları 

Saliha Beyhan ve Sıdıka Aliye Hanım tarafından talep edilmesine dair bir dava 

bulunmaktadır.  

Borç Davaları: Tezimizde çok fazla olmasa da borç davaları da bulunmaktadır. 

Genellikle alınan veya talep edilen borçlar Mecidî altını üzerinden yapılmaktadır. 

Örneğin İstanbul’da Zeyrek Araplar Mahallesinde bulunan bir menzil vakfının hissesi 

Mehmed Hâlid Efendi ve kız kardeşi Emine Hanıma ait olup Mehmed Hâlid Efendînin 

kendi hissesinin yarısını kardeşi Emine Hanım’a kiraya verip Emine Hanımın burada 

beş sene dört ay kalması üzerine Mehmed Hâlid Efendînin hakkı olan iki yüz yirmi dört 
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adet Mecidîye altınını talep etmesine dair bir dava bulunmaktadır ki burada istenilen 

kira hissesi Mecidî altın ile talep edilmiştir. 

Vakıf Davaları: Osmanlı devleti’nde vakıf müessesi oldukça önemli bir yere 

sahipti. Beledi işler, eğitim ve sosyal hizmetler için vakıflar tesis edilmekteydi. Bizim 

çalışmamızda Hacı Saliha Hanım vakfından bir kıt’a bostanın hissesi, vakıf idâresinde 

ki mukataalı yirmi dokuz dönüm tarlanın iradesi, Vakıfların mütevelli tarafından 

mutasarrıflara teslîm edilmesi gibi vakıf konuları yer almıştır. Örneğin 13 Şubat 1873 

senesinde Fatma Zehra ve Hüseyin Tevfik arasında vakıf davasından dolayı yaşanan 

anlaşmazlık mahkemeye uzanmıştır.  

Yukarıda görüldüğü gibi üzerinde çalıştığımız murafaa defterinde kadînın 

verdiği hükme itaat edilmediği veyahut hükmün uygulanmadığı ya da kadînın verdiği 

hükmün sıhhatini etkileyecek hürlük, miras, vakıf, borç gibi davalarda yargılamanın adil 

olması açısından merkez de görüşülmesi gereken pek çok davanın huzûr murafaasının 

konusunu teşkil ettiği görülmektedir.  

 

1.3 HUZÛR MURAFASINDA BULUNAN GÖREVLİLER 

 

Şeyhülislam huzûrunda görülen huzûr murafalarında görev alan pek çok hizmetli 

bulunmaktaydı. Bu görevliler davaların kolaylıkla görülebilmesinde büyük rol 

oynamışlardır.  

Muhzır: Mahkemelerde davalı ve davacıyı mahkeme huzûruna çağıran 

görevlilere muhzır adı verilmekteydi. Gerekirse zor kullanarak da kişileri mahkemeye 

getirebiliyorlardı. Mahkeme kâtipliğine ihtiyaç duyulmayan küçük kadılıklarda da 

muhzır bulunur ve kitabet işini kadı veya muhzır yapardı. Muhakeme sırasında 

mahkemedeki asayişin temini de muhzırın görevleri arasında idi. Muhzırlar 

mahkemenin bulunduğu yerin ahâlisi arasından özellikle daha önce bu görevi yapmış 

kişiler arasından seçilirdi, sivil halktan muhzır tayin edilmezdi.  
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Bir mahkemede çalışan muhzırlar arasında işlerin dağıtılması muhzır başı 

tarafından yapılırdı. Muhzır başılık görevi iltizam usulüyle verilmekteydi. Kadılardan 

tayin sırasında alınan berat resminin yarısı kâtipler, muhzır başı ve muhzırlar arasında 

paylaşılmaktaydı. Kazaskerlerin divanlarındaki muhzırların belirli bir maaşı yoktu. 

Kadılıklarda olduğu gibi ihzariye ücreti de alamazlardı. Kendilerine kadı ve müderris 

tayinlerinde “müjdecilik” adı altında belli bir tahsisat ayrılmıştı. Kadı tayininde kadînın 

bir aylığı hesap edilerek yarısı berat resmi olarak yarısı da kazaskere alınır bu ikinci 

hissenin beşte biri kâtipler, muhzır başı, muhzırlar ve divitdar arasında paylaştırılırdı 

(Ahıskalı, 2006: 85). Bizim çalışmamızda bulunan muzhırlara birkaç örnek verecek 

olursak; Dragomanlı Mehmed Ağa, Mestureci Hafız Ahmed Efendi, Üsküdari Mehmed 

Ağa, Vanlı Mehmed Ağa vb. pek çok kişinin muhzırlık görevini icra ettiği 

bilinmektedir.  

Kassam: Vefât etmiş bir kimsenin terekesini varislere taksim eden şer’î memura 

kassam denilirdi. Kassamlar; askeri sınıfın terekesini tutan kazasker kassamları ve 

halktan vefât edenlerin terekesini tutan kassamlar olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktaydılar. Kazasker Kassamları her kazada bulunabildikleri gibi, birden fazla 

kaza için bir tek Kazasker kassamı görevlendirilebilmekteydi. Adlarından da 

anlaşılacağı üzere bu kassamlar kazaskerlere bağlı idiler (Talay, 2004: 36).  

Kazasker kassamları taksim ettikleri miraslardan aldıkları resm-i kısmetleri o 

yerin kadılıklarında bulunan sandıkta saklayarak bunları teslîm almak için gelen askeri 

kassam müfettişi veya suvari kassamlarına teslîm ederdi. Kasamlar taksim ettikleri 

miras karşılığında belli oranda resm-i kısmet alırlardı. Her kadılıkta bulunan kassam 

defterine ölen kimsenin terekesi tek tek kaydedilir ve bunların değerleri bilirkişi 

tarafından belirlenirdi. Terekeden murisin borcu çıkarıldıktan sonra kalan kısmı 

mirasçılara paylaştırılır ve bunun karşılığında kassama belirli oranda resm-i kısmet 

ödenirdi (Gündüz, 2012: 365). Halktan vefât edenlerin terekesini tutan kassamlar ise 

şer´î mahkemede bulunur ve doğrudan doğruya kadı tarafından tayin olunurlardı. 

Kâtipler: Mahkemelerde sicilleri yazan vesikaları tanzim eden tarafların iddia 

ve savunmaları ile şahitlerin beyânlarının zapta geçirilmesini üstlenen görevlilerdi. 

Ayrıca mahkeme dışarısında herhangi bir keşif ve inceleme gerektiğinde kâtipler 

bilirkişi olarak da görevlendirilirdi. Kâtipler genellikle medrese eğitimi almış kişilerdi 
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ama daha sonraları kendi personelini yetiştirmeye başlayınca medrese kökenli kâtiplerin 

sayısı azalmıştır (Talay, 2004: 35). 

Kâtiplerin ilamların yazılma usulünü (ilm-i sak) bilen güvenilir kimselerden 

olması aranmıştır. Kâtiplerin atamalarında kadıların arzı şarttır. Geçici olarak bu işi 

yapanlar daha sonra berat-ı şerif ile atanmışlardır. Hediye ve rüşvet almak gibi suçları 

işlememeleri için kadılar kâtipleri gözleri önünde çalıştırmışlardır. Kadılar naiplerinin 

çoğunluğunu kâtipler içerisinden seçmişlerdir. Çünkü kadılar medrese çıkışlı ve 

güvenilir kimselerdir. Osmanlı da özellikle şairliği ile tanınan kimseler hayatlarını 

geçirmek için kâtiplik görevinde bulunmuşlardır (Gündüz, 2012: 364). Tez konusu olan 

tezkiye defterinde de Mehmed Mir Efendi, İbrahim Fahri Efendi ve Hasan Hasib Efendi 

gibi kâtiplik görevini yürüten görevliler bulunmaktadır.   

Tercüman: Osmanlı çok uluslu bir yapı olduğu için içersinde birden çok millet 

ve tabiî ki birden çok dil barındırmaktaydı. Hal böyle olunca kadı her davaya bakamaz 

ve tercüman ihtiyacı duyardı. Mahkemelerde “Mahkeme Tercümanı” adıyla anılan 

tercümanlar bulunmaktaydı. Bu kişiler mahkemelerde Türkçe bilmeyen şahısların 

ifadelerini tercüme ederdi. Mahkeme tercümanları da berat ile tayin edilmekteydi 

mahkeme tercümanı olmak isteyen kişi kadıya başvurur, kadı başvuruyu kabul ettikten 

sonra bunu merkeze arz ve teklif ederdi. Merkez mahkeme tercümanlığı başvurusunu 

kabul ederse önerilen kişiye berat gönderilir ve mahkeme tercümanlığı berat tarihinden 

itibaren başlardı (Talay, 2004: 37).  Bizim çalışmamızda Esdah Efendi ve Çerkes 

Ahmed Bey gibi tercümanlık görevini üstlenen görevliler bulunmaktadır.  

Müşavirler: Şer’îyye mahkemelerinde kadı kendi bilgisine göre hüküm 

verebileceği gibi ihtiyaç duyduğu takdirde hukuku iyi bilen müşavirlerden de 

faydalanabilirdi. Bu hukuk bilgisinden faydalanılanlar o bölgede yaşayan âlimler ve 

müftülerdi. Başka yerde bulunduğu takdirde mektupla haberleşme sağlanırdı. Müftüler 

verdikleri fetvalarla kadılara müşavirlik yaptıkları gibi bazı hukuki problemlerin 

mahkemeye götürmeden fetva yoluyla çözülmesini sağlamaktadır. Bu şekilde 

mahkemelerin iş yükü bir hayli azalmaktadır. Ulemanın reisi olan şeyhülislamlarda 

verdikleri fetvalar ile mahkemelere yol göstermekte idiler (Gündüz, 2012:  364). 
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Mübaşirler: Mübaşirler mahkemelerde celp ve tebliğ işlerini yaparlar aynı 

zamanda mahkemenin düzen ve intizamını sağlarlardı. Mübaşirler bazı durumlarda 

mahkemede sorgu hâkimi olarak da görev yaparlardı (Gündüz, 2012: 364). Bizim 

çalışmamızda bulunan mübaşirlere birkaç örnek verecek olursak; Eğrikapulu Mehmed 

Çavuş, Tophaneli Said Ağa, Tophaneli Şükrü Kavas, Balatlı Ali Çavuş ve bunun gibi 

pek çok mübaşir bulunmaktadır. 

Şeyhülislam Maiyetindeki Ağalar: Tezimizin derkenar bölümlerinde 

Efendimiz Ağalarına oldukça fazla rastlanmaktadır. Derkenarlarda davada hangi 

görevlilerin bulunduğu ve bulunan görevlilerin isimleri verilmektedir. Ayrıca 

şeyhülislam huzûrunda yapılan davaların derkenarlarında “Huzûrdan” ibaresi 

bulunmaktadır. Davaların görülmesinde görev alan ağalar da “Efendimiz Ağalarından” 

şeklinde ifade edilmektedir. Şeyhülislamın maiyetinde Enderun Ağaları ve Çukadar 

Ağalar vb. gibi hizmetlilerde bulunmaktaydı. Ayrıca defterin kenarlarında bazen “mim” 

bazen de “mim-cim” şeklinde semboller kullanılmaktadır.   

Yukarıda görüldüğü gibi huzûr murafalarında pek çok görevli bulunmaktadır. 

Bunla muhzır, kassam, mübaşir, tercüman vb. gibi görevlilerdir. Her birinin ayrı ayrı 

görevi bulunmakla birlikte bir bütün içerisinde çalışarak davaların hızlı ve adaletli bir 

şekilde neticelenmesini sağlamışlardır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞAHİTLİK 

 

2.1 ŞAHİTLER İÇİN HAZIRLANAN TEZKİYE BELGESİ 

 

Çalışmamız 1872-1873 yılları arasını kapsayan tezkiye mazbata defteridir. 

Çalışmamızda önemli bir yer tutan tezkiye, şahidin soruşturulması anlamında kullanılan 

fıkıh terimi olup davaya şahitlik edecek kişinin adil olup olmadığının hâkim tarafından 

yapılan inceleme tutanağıdır. Tezkiye işlemi bir nevi günümüzün güvenlik soruşturması 

gibidir. Yapılan mahkemelerde herkesin ifadesi alındıktan sonra hâkim davalıya 

şahitlerin haklı olup olmadıklarını sorar eğer davalı şahitlerin haklı olduklarını kabul 

ederse verilen ifadeler doğrultusunda bir hükme varılır. Eğer davalı şahitlerin yalan 

ifade verdiklerini beyân ederse hâkim davayı bir karara bağlamadan önce şahitler 

hakkında bir soruşturma başlatılır. Güvenilir kimselerin şahit hakkında olumlu görüş 

bildirmelerine “ta‘dîl”, olumsuz görüş bildirmelerine “cerh” adı verilirdi. Bu 

incelemelerden olumlu bildirim alınması, şahidin temize çıkarılması ve yapılan bu 

soruşturma işlemine tezkiye adı verildiği anlaşılmıştır. Şahitlerin bu soruşturmaları 

bağlı bulundukları yerlere göre yapılmaktadır. Örneğin öğrenci ise kaldığı medresenin 

müderrisînden, memur ise amiri ve görevlilerinden, tüccar ise onu tanıyan güvenilir 

tüccarlardan, eğer bunların dışında biri ise mahalle ve köylünün güven ve itimada layık 

halkından soruşturulurdu. Şahit misafir ise tanıdığı kişi sorulur eğer onlar güvenilir ise 

soruşturma sağlanırdı. Ama bu kişiler yeteri kadar tanınmıyor ve güvenilmiyorsa 

şâhidin bağlı bulunduğu bölgenin hâkimi aracılığıyla tezkiye işlemi yaptırılır (Şen, 

1999: 106,107). 

 

Tezkiyeyi yapan kişiye “müzekki” ya da “muaddil” adı verilmekteydi. Hâkim 

müzekki’yi seçerken oldukça titiz davranmalıdır. Müzekkillerin komşular ve iş çevresi 

gibi şahidin durumunu en iyi bilebilecek kişilerden seçilmesi gerekirdi. Ayrıca 

müzekkiler dünya malına değer vermeyen ve insanlar hakkında bilgi sahibi olan kişiler 

olmalıdır. Elbette şahit ile onu tezkiye edecek kişi arasında düşmanlık olmamasına özen 
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gösterilirdi. Müzekkiler, şahidin hakkında başkalarından duyarak değil bizzat bilgi 

sahibi olmaları gerekirdi. Hâkim tarafından talep edildiğinde de müzekkinin şahitle 

ilgili bilgi vermesi gerekirdi. Müzekkiler tezkiye edilemezlerdi edilmeleri durumunda bir 

kısır döngü oluşabilirdi (Şen, 1999: 111). 

 

Bizim tezimizde de görüldüğü üzere tezkiyeler gizli veya açık olarak 

yapılabilmektedir. Tezimizde gizli yapılan tezkiyeler “sin” ve “ayın” harfiyle 

sembolize edilmiştir. Sin harfi incelemenin gizli olarak yapıldığı, ayın harfi ise alenen 

yapıldığını göstermektedir. Gizli tezkiyeler yapılırken davalının, davacının ve mahkeme 

hakkında bilgiler yer aldığı “mesture” adı verilen bir belge düzenlenirdi. Düzenlenen 

bu mestureler müzekkilere gönderilirdi eğer müzekki şahidin güvenilir bir kimse 

olduğuna inanırsa “ adil ve makbulu’ş- şehadedir” yazarak zarfı mühürler ve geri 

gönderirdi. Aksi hâlde müzekki şahitler hakkında “adil değildir” “hallerini bilmeyiz, 

halleri meçhuldür”, yazar veya hiçbir şey yazmaz ise hâkim kimsenin şerefiyle 

oynamamak için bu durumları açıklamaz sadece başka şahidin varsa getir veya 

şahitlerini arttır gibi beyânlarda bulunurdu. Davacı şahitlerin başka güvenilir 

kimselerden tezkiye edilmesini talep ederse hâkim kabul eder bu kişiler şahitleri 

güvenilir bulursa hâkim önceki müzekkilere neden uygun görmediklerini sorar eğer 

gerçekten şahitliğe engel bir durum varsa hâkim ikinci tezkiyeyi reddeder ama ilk 

tezkiyenin reddînde yeterli bir sonuç gösterilmezse ikinci tezkiyeyi kabûl eder ve gizli 

tezkiye işlemi bu şekilde neticelenir.    

 

Müzekki eğer şahitler hakkında “ adil ve makbulu’ş- şehadedir” diye tezkiyede 

bulunmuş ise bu aşamadan sonra açık tezkiyeye geçilirdi. Hâkim müzekkileri huzûruna 

çağırır müzekkilere sizin şahitliğine tezkiye ettiğiniz şahitler bunlar mıdır diye sorar. 

Şahitlerin adil oldukları tespit edildikten sonra hâkim hükmünü verir. Gizli tezkiyeler 

yapılırken bir kişinin bilgisi ile yapılması yeterli olsa da daha sonra yaşanabilecek 

sorunlar düşünülerek en az iki kişi tarafından yapılması tavsiye edilmektedir. Gizli 

tezkiyelerde anne, baba, evlat, torun ve eş bulunabilmektedir (Şen, 1999: 108, 109). 

 

Fakihler yanlış anlaşılmaları ve suiistimalleri engellemek amacıyla önce gizli 

ardından da aleni şekilde tezkiye yapılmasının daha uygun olacağını ifade ederler. 
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“Ama daha sonraları yaşanan husûmetler sebebiyle açık tezkiyeler fitne ve bela olarak 

kabûl edildi bundan dolayı gizli tezkiye ile yetinilmesine karar verildi” (Fidan, Behnesi, 

2011:235). Örneğin tezimizde 30 Haziran 1872 tarihli bir hürlük davasında bulunan 

şahitlerden Abdullah oğlu Hurşid Ağa’nın şahitliği sırren ve daha sonra alalen yani önce 

gizli daha sonra açık bir şekilde yapılmış olup aynı davada bulunan diğer bir şahit Said 

oğlu Ahmed Ağa’nın şahitliği ise sadece alalen yani açık olarak yapılmıştır.  

 

 Tezkiye işleminde farklı kaynakların görüşleri çeliştiğinde ise izlenecek yollar 

özetle şöyledir: 

 

1) “Müzekkîlerin beyânları birbiriyle çelişirse cerh yönü tercih edilir; fakat olumlu 

görüş bildiren müzekkînin şahidin cerh gerektiren halini ıslah ettiğini söyleyerek 

makbul bir açıklama getirmesi halinde onun görüşü alınır. 

2) Müzekkîlerin beyânı hâkimin çeşitli kaynaklardan kendi soruşturması 

neticesinde ulaştığı kanaatiyle çelişirse,  

a) Müzekkîlerin şahidin âdil olduğunu beyân etmelerine mukabil hâkimin cerhi 

gerektiren bir sonuca ulaşması durumunda cerh takdim edilir. 

b) Müzekkîlerin şahidi cerh etmelerine karşılık hâkim olumlu bir kanaate 

ulaşırsa ya cerhi tercih eder veya tezkiye işlemini başka müzekkîlerle yeniler  

3) Müzekkîlerin beyânı ile aleyhine şahitlik yapılan (davalı) tarafın görüşü 

çelişirse                                                                                                      

a) Müzekkîler cerh eder, davalı şahitleri kabûl ederse cerh tercih edilir. 

b) Müzekkîler tâdil eder, davalı cerh ederse ve bu cerh tezkiye işleminden önce 

yapılırsa ispatlanması şartıyla kabûl edilir. Tezkiye işlemi bittikten sonra 

yapılırsa gizli yapılan mücerret cerh dışında dînlenilmez”.(Başoğlu, 2012: 

78). 

 

Yukarıda görüldüğü üzere Osmanlı hukuk sistemi içerisinde adalete çok önem 

verilmiştir. Adaletin önemli parçalarından biri olan şahitliğin üzerinde durulmuş ve bu 

bağlamda tezkiyeler ele alınmıştır. Tezkiyeler şahidin adalet vasfı taşıyıp taşımadığının 

hâkim tarafından soruşturulmasıdır. Tezkiyeler gizli ve açık şekilde yapılmış olup 

böylelikle su istimal ve yanlış kanaat beyânının da önüne geçilmiştir.  



19 
 

2.2 YARGIDA ŞAHİTLİK 

 

Adalet sisteminin en temel taşlarından biri olan şahitlik bizim çalışmamızda da 

önemli bir yer tutmaktadır. Şahit kelime anlamı olarak hazır bulunmak, haber vermek, 

bilmek ve gözlemek anlamlarındaki şehâdet kökünden türemiştir. Fıkıh terimi olarak ise 

bir olaya veya bir duruma tanık olan veya tanıklık eden kişiyi ifade eder.  

Osmanlı merkez taşrasında mahkemelerin başında kadı bulunmaktaydı. 

“Kadılar şer-i davaları fıkıh kitaplarına örfi davaları ise kanun mecmualarına bakarak 

çözerdi. Davalar sürerken davalı ve davacı kendilerini” savunur ve kendi şahitlerini 

mahkeme huzûruna çıkarırlardı. “Ancak kurumlaşmayan bir vekîllik vardı ki bunu 

avukatlık olarak kabûl etme imkânı yoktur. Taraflar mahkemede bizzat hazır bulunur ya 

da bir vekîlle temsil edilirdi. Buna rağmen profesyonel vekîllik olarak bilinen avukatlık, 

Osmanlı adalet sisteminde mevcut değildir. Davanın görülmesi esnasında hazır bulunan 

ve sicillerde “şuhûdü’l-hâl” olarak adlandırılan şahısların da kararın sıhhati açısından 

önemli bir rolü vardı” (Yurdakul, 2013: 99-100). 

Osmanlı hukuk sistemi İslam hukuku ile harmanlandığı için İslam hukukundaki 

şahitliğin önemine bakmakta fayda vardır. İslam hukukuna göre şahitlik kesin delildir. 

Bu nedenden dolayı şahit seçimlerine ve bu seçimlerde aranan şartlara özen 

gösterilmiştir. İslam Hukukunda biri “tahammül” biri “eda” olmak üzere iki çeşit 

şahitlik vardır. Tahammül, şahitlik edeceği olayı kişinin ihtiyari bir sebeple bilmesi 

demektir. Eda ise şahidin şahit olduğu vakayı hâkime bildirmesi ve yüklenmiş olduğu 

şahitliği hâkimin huzûrunda dile getirmesidir. 

Şahitlik de belli başlı terimler bulunmaktadır. Bu terimlerden olan “şahitlik 

nisabı” bir davada aranan asgari şahit sayısı için kullanılmaktadır. Her davanın kendi 

özel şartları nedeniyle şahitlik nisabı farklı olabilir. Bu sayı davanın önemi ve konusuna 

göre de değişim göstermektedir. Örneğin en yüksek şahitlik nisabı zina suçunda 

aranmaktadır. Bir davanın konusu eğer zina ise o zinaya şahit olan en az dört erkek 

gerekmektedir. Ancak bazı dîn adamlarına göre üç erkekle birlikte iki kadının şahitliği 

de yeterli görülmektedir. Eğer ki zina davasında dört kişiden az şahit var ise bu kişiler 

zina iftirası etmekle suçlanır.  
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Bir diğer dava konusu olan had suçları ile kısas suçunun ispatı için ise iki erkek 

şahidin bulunması yeterli görülür. Ancak ölüm gibi önemli davalarda da dört şahit 

aranmaktadır. Hadler ve kısas dışındaki haklar konusunda iki erkek ya da bir erkekle iki 

kadının şahitliği yeterli bulunur. Fakat bazı mezheplerin bu alanda da kadınların 

şahitliğine sınırlamalar getirdikleri görülmektedir. Örneğin Şafii mezhebince kadınların 

şahitliği ilke olarak makbul değildir. Ancak mali durumlarda şahitlikleri istisnai de olsa 

kabul edilebilir. Boşanma, köle azadı, vesayet, vela ve kısası affetme gibi konuları mali 

yönü olmadığı gerekçesiyle kadınların şahitliği kabul edilmemiştir. Bu görüşün kaynağı 

Kuran ve sünnetde kadınların şahitliğinde bahsi geçen davalar daha çok mali konular 

üzerine olmasıdır.  

Hanefi mezhebine göre ise kadınların şahitliğinin kabul edilmesi bir ilke haline 

getirilmiştir. Burada ise Şafii mezhebinin aksine kadınların şahitliğinin kabul 

edilmemesi istisnai bir durumdur. Çünkü şahitliğin temel şartları gözle görmek, 

anlamak, anladığını kavramak ve eda edebilme yeteneğine sahip olabilmektir. Bunlar da 

kadınlarda bulunduğu için kadınların şahitlik yapmasında hiçbir sakınca bulunmamıştır. 

Hanefilere göre kadınlar şahitlik yapabildiği davalarda hâkimlik de yapabilirler.  

Hanbeli mezhebinde de alım satım, rehin ve muhayyerlik gibi daha çok borçlar 

hukuku alanına giren konularda kadınların şahitliği kabul edilmiştir. Ancak burada da 

bir erkek iki kadın nisabına uyulması gerekmektedir. Doğum ve bekâret gibi konularda 

kadınların şahitlik edebileceği konusunda hemen hemen bütün mezhepler ittifak 

içerisindedir. Ancak şahitlik nisabında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Örneğin Şafii 

mezhebine göre bu tür konularda kadın şahit sayısı en az dört olması gerekirken 

Malikilere göre bu sayı iki ile yeterli olabilmektedir. Hanefiler ise bu konu hakkındaki 

kadın şahitliğinde herhangi bir sayı şartı aranmamış olup bir kadının şahitliği de dört 

kadının şahitliği de kabul edilmiştir (Apaydın, 2010: 278). 

Şahitlikde her ne kadar mezheplere göre değişimler olmuş olsa da şahitlik 

öncelikle Allah için yapılmalıdır. Şahitlerin şahitliğinin kabul olabilmesi içinde en 

önemli ve ilk şart dini hukuki yükümlülüklere sahip olacak yaşa ve o akıl olgunluğuna 

erişebilmek gerekmektedir. Şahitlik de en önemli şartlardan bir diğeri de şahitlik 

yapacak kişinin hür ve özgür olmasıdır. Ancak burada mezhep farklılıkları görülmekte 

ve bazı mezheplerin kölelere de şahitlik hakkı tanındığı bilinmektedir.  
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Adalet de şahitlikte önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin adalet duygusuna sahip 

olmayan bir kişinin yalancı şahitlikte bulunma olanağı yüksektir. İnsana yaraşır 

davranış sahibi olma şeklinde tanımlanan “mürûet” şahitliğin önemli şartlarındandır. 

Bir kişinin yapacağı şahitlikten yarar sağlaması, o şahitliği sakatlamaktadır. Bundan 

dolayıdır ki İslam hukuku şahitliğin töhmetden uzak olması şartını getirmiştir (Apaydın, 

2010:280). 

Şahitlikde bulunan önemli kavramlardan bir diğeri ise şahitliğin rüknü olan 

şâhidîn “şahitlik ediyorum” demesidir. Şahitliğin rüknusunun yerine getirilmemesi bu 

şahitliğin yalan olabilme ihtimalini oluşturmaktadır. Şahidin şahitlik yapacağı konuya 

kesinlikle vakıf olması şarttır. Bundan dolayı şehâdete konu olan şey iki kısımdır. 

Birincisi, kişinin kendi gözüyle gördüğü veya kulağıyla işittikleri şeylerdir. İkincisi, 

karineler ve yaygın gibi dolaylı yollarla idrak edilen şeylerdir. Başkasından duyularak 

ondan nakledilen şahitliğe “şehade ale’ş-şehade” adı verilmektedir. Ancak bu her 

zaman geçerli olmamaktadır. Bu durum asıl şahidin ölüm, gaiplik, hastalık vb. 

sebeplerle davaya katılamaması gibi istisnai hallerde geçerlidir.  

Şahidin yapmış olduğu şahitlikten dönmesi, “hakikate dönmenin batılı 

sürdürmekten hayırlı olduğu düşüncesiyle ve sebebiyet verilen zararın telafisine imkân 

vermesi gerekçesiyle” muteber sayılmıştır. Eğer şahidin şahitliğinden dönmesi hüküm 

verilmeden önce ise yapılan şahitlik geçersiz sayılmaktadır. Ancak hüküm verildikten 

sonra bu durum yaşanırsa dava konusuna göre değişiklik gösterecektir. Eğer had ve 

kısas gerektiren suçlar ise dava düşer ancak tazminat gerektiren suçlarla ilgili ise 

mahkeme kararı bozulmaz. Davacının aldığı malı iade etmesi ile dava neticelenir. Ceza 

infazından sonra dönülen şahitlik de davaya hiçbir etki etmeyecektir. Ancak kişinin 

uğradığı zarar tazmin edilir (Liv, 2006: 18). 

Şahitliğin bu denli önemli olduğu bir hukuk sisteminde elbette herkesin şahitliği 

kabul edilmezdi. Örneğin çocuklar, deliler, bunaklar ve köleler bunların içerisindedir. 

Dilsizler ve âmâlarında şahitliğide kabul edilemez idi. Ancak âmâ olan kişi şahitlik 

yapacağı olaya kör olmadan önce şahit olmuş ise onun şahitliği kabul edilebilirdi. Ama 

âmâların şahitlik yapacağı kişiyi sesinden tanıması kabul edilemezdi çünkü bu durum 

kesin sonuçlar doğurmayabilirdi. Saf ulu orta söz söyleyen ne söylediğini bilmeyen ve 

yalan söylemekle meşhur olan bir kişinin de şahitliği kabul edilmezdi.  
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Bunların yanı sıra cimri bir insanın da şahitliği kabul edilmezdi. Çünkü bazı 

davaların sonucunda ailesine nafaka veyahut suç işlediği kişiye tazminat ödeme 

durumunda cimrilikten dolayı yalancı şahitliğe başvurabilirdi. Görgü ve ahlak 

kurallarına uymayan kişilerinde şahitliği kabul edilmezdi. Örneğin çarşı pazarda iç 

çamaşırı ile gezen, ayaklarını uzatarak oturan, yollarda insanların gözlerinin önünde bir 

şeyler yiyen, bir lokma gibi basit şeyleri çalan, ahlaksız kimselerle sohbet eden 

insanlarla alay eden, aşırı şekilde şaka ve latife eden ve çarşı pazarda nara atarak 

dolaşan kişiler şahitliği kabul edilmeyenler arasındadır.   

Gayrimüslimlerin de Müslümanlar aleyhinde ki şahitliği kabul edilmezdi. 

Müstemenlerin kendileri gibi müstemenler hakkında şahitliği kabul edilirken zimmiler 

hakkında şahitlikleri kabul edilmez. Ebusuud Efendinin şeyhülislamlığı zamanında 

padişah tarafından müstemenlerin şahitliğinin kabul edilmesi yönünde bir emir 

çıkarılmıştır. Ancak Ebusuud Efendi “Nameşru olan nesneye emr-i Sultânî olmaz” 

sözleri ile padişahın İslam hukuna aykırı hukuki düzenleme yapamayacağına 

müstemenlerin zimmiler hakkında şahitliğinin hiçbir mezhepte caiz olmadığına fetva 

vermiştir.  Şahitlik yaparken bazı kuralların aranması, her kişinin şahitliğinin kabul 

edilmemesi, bu konuda birçok çalışmanın yapılması şahitliğe ve bununla beraber 

adalete verilen önemi göstermektedir (Gündüz, 2012: 369). 

Yukarıda görüldüğü gibi şahitlik islam hukukunda kesin delil olarak görülmüş 

ve bundan ötürü şahit seçerken ayrı bir özen gösterilmiştir. Tabiki herkesin şahitliği 

kabul edilmemiştir. Şahitliğe bu denli önem verilen bir hukuk sisteminde de dava 

konularına göre şahitlerin sayısında farklılıklar yaşandığı görülmüştür. Şahitlikten 

dönmekte her zaman kabul edilir bir durum olmayıp davanın öncesi ve sonrasına göre 

değişiklik arz etmiştir.  
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2.3 ADİL VEYA YALANCI ŞAHİTLİK 

 

Ele almış olduğumuz çalışmamızda tezkiye mazbata defterinin çevirisi yapılmış 

olup bunun yanı sıra yalancı şahitliğe de yer verilmiştir. Yalancı şahitler haksızlığa 

neden olmakta ve adaletin tam anlamıyla yürütülmesine engel olmaktadır. Hem ahlaki 

yönden hem dini yönden oldukça utanç verici bir davranıştır. İslam hukukunun ana 

kaynağı olan Kuran ve hadisler yalancı şahitliği en büyük günahlar arasında saymıştır. 

Osmanlı uygulamasında bazı adaletnameler de yalancı şahitliği meslek edinmiş, bu 

yolla geçimini sağlayan kişilerin bulunduğu ve bunlarla kadı ve beylerbeylerinin 

mücadele ettiği belirtilmiştir. Eğer yalancı şahitlerin suçları ispat edilir ise bu kişiler 

hapis cezasına veyahut küreğe bağlanırlardı.  

Daha önceden ele aldığımız gibi şahitlikten rücu etme yalancı şahitlerin 

pişmanlığı ile gerçekleşmektedir. Şahitler pişman olmuş ve şahitlikten rücu etmeleri 

dini açıdan istenilen ve ona teşvik edilen bir iştir. Bu sayede şahitler büyük bir günahtan 

arınmış olurlar. Aksi takdirde aleyhine şahitlik yaptıkları kişinin haksız yere 

cezalandırılmasına sebep olacaktır. 

Hâkimin kararından sonra ve ceza infazından önce verilen karardan dönülemez 

çünkü hüküm zıt sözlere itibar edilerek bozulamaz. Yalancı şahitlikten dönmenin etkisi 

hükümden önce ve hükümden sonra değiştiği gibi dava konusuna göre de değişim 

göstermektedir. Davanın konusu had veya kısas ile ilgiliyse şahitlik yapanların 

ifadelerinde hâkim karar verdikten sonra bir dönme söz konusu olursa verilen hükmün 

infazı caiz değildir. Şahitlerin şehâdetleri de geçerli değildir. 

Hükümden sonra yalancı şahitliğin ortaya çıkması halinde de için cezanın 

uygulanması uygun değildir. Bir hadiste ifade edildiği gibi  “afta hata etmek cezada 

hata etmekten daha faziletlidir”. Ta’zir cezası gerektirecek bir davada veya mağdurun 

rızası doğrultusunda meydana gelmiş ölüm ve yaralanmaya dair davalarda diyet talebin 

ve verilen hükmün infaz edilmemesi gerekmektedir. 

Mal davalarında ise mahkeme neticelenip hâkim kararını verdikten sonra şahitler 

rücu etseler bile kararın iptal olması söz konusu değildir. Bu durum mezheplere göre de 

değişiklik arz etmektedir. Yalancı şahitlik yapmanın ve bundan pişman olarak rücu 
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etmeni davalara etkisi davanın konusu ve hüküm öncesi ve sonrasına göre 

değişebiliyorken yalancı şahitlerin cezaları da dava konusuna göre şekillenebiliyordu. 

Huzûr murafaalarında da yalancı şahitliğe başvuranlar oluyordu bunlarda gerektiği 

üzere cezalandırılıyorlardı (Apayadın,2010: 38). 

Bu bağlamda “1811 yılında muzır bir dava için arz odasında huzûr 

murafaasında şahitlerin yalancı şahit oldukları anlaşılmıştır. Bunun üzerine bakın yarın 

ahiret vardır bu maddeyi nasıl bilirsiniz doğruca söyleyin sonra nedametini çekersiniz 

diye kendileri uyarıldı. Şahitler bizler hak şâhidiz ve ahireti dahi biliriz diye yemin 

ettiler. Ancak şahitlerin şehâdetinden şüphelenildiği için hapse atıldıktan sonra tekrar 

ifadeleri alındı. Bu kez şahitler “maddenin künh ve hakikatini bilmeyiz, bizlere ellişer 

kuruş vaad ettiler binaenaleyh şehâdete geldik yalan şâhidiz” diye itiraf ettiler. 24 Mart 

1811 tarihinde yalancı şahitlerin arz odasında veziriazam ve kadıasker huzûrunda 

yalan şahitliğe cesaret etmeleri üzerine başkalarına ibret olması için Magosa’ya 

sürülmelerine karar verildi” (Yurdakul, 2008: 120). 

Gerek İslam hukukunda gerekse Türk Ceza Kanununda şahitliğin layıkıyla yerine 

getirilmesi ve yalancı şahitliğe başvurulmaması için önemli kurallar konulmuştur. 

Öncelikle Türk Ceza Kanunu’na göre şahitlerin gerçeğe aykırı beyânlarının suç teşkil 

etmesi için kasıtlı olması şartdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 272. Maddesine göre  

1) “Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık 

dînlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan 

kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

2) Mahkeme huzûrunda ya da yemin ettirerek tanık dînlemeye kanunen yetkili kişi 

veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası verilir. 

3) Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya 

kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında iki yıldan dört yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur.  

4) Aleyhine tanıklıkta bulunan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama 

dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa yüklenen fiili işlemediğinden 

dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
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verilmiş olması koşuluyla yukarıda ki fıkralara göre verilecek ceza yarı 

oranında artırılır.  

5) Aleyhine tanıklıkta bulunan kişinin gözaltına alınması veya tutuklanması 

halinde; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya 

kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla; yalan 

tanıklık yapan kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin 

hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. 

6) Aleyhine tanıklıkta bulunan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya 

müebbet hapis cezasına mahkumiyeti halinde, yirmi yılsan otuz yıla kadar hapis 

cezasına ;*Madde 272’nin altıncı fıkrasında yer alan “süreli hapis cezasına 

mahkumiyeti halinde, mahkum olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına” 

ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 29.4.2015 tarih ve 29341 sayılı Resmi Gazete 

de yayımlanan, 14.1.2015 T., 2014/116 E. Ve 2015 /4 K. Sayılı kararı ile;  Resmi 

Gazete de yayınlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal 

edilmiştir. 

7) Aleyhine tanıklıkta bulunan kimsenin mahkûm olduğu hapis cezasının infazına 

başlamış ise altıncı fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır. 

8) Aleyhine tanıklıkta bulunan kişi hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir 

yaptırım uygulanmışsa yalan tanıklıkta bulunan kişi üç yıldan yedi yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır” (TCK, 5237: 272). 

Osmanlı yargısına intikal etmiş çok sayıda yalancı şahitliğe ait dava 

bulunmaktadır. Bunlar tereke davalarından, boşanma davalarına, mal davalarından, 

hürlük davalarına pek çok konuda kendini göstermiştir. Bunlardan en dikkat 

çekeceklerden bir tanesi askerlik mevzularında yalancı şahitliğe başvurulmasıdır. 

Askerlik mevzuların da en fazla askerlikten kaçmak veya devam eden askerliği sona 

erdirmek için yalancı şahitlikler tutulmuştur. Örneğin 1267 (1850) senesinde askerlikten 

kaçmak isteyen bir çavuşun davasında haklı çıkabilmek ve askerlikten muaf olabilmek 

için yalancı şahitler kullanmış olduğu belirlenmiş ve yalancı şahitliğe başvurduğu 

anlaşılanca çavuş cezalandırılmıştır (BOA, A.DVN, 68: 8). Bunun gibi daha pek çok 

örnek olup 1321 (1903) senesinde Mamuret-ül-Aziz (Elazığ) vilayetinin Helezor 

karyesinde Bölükbaşıoğlu Bekir bin Ömer’in askerlikten kurtulmak İmam Bekir 

Efendi’yi yalancı şahit olarak tuttuğu anlaşılmaktadır  (BOA, BEO, 2108: 158063). 
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Bir diğer yalancı şahitlik faaliyetlerinin tereke davalarında yoğunlaştığını 

görmekteyiz. Şahısların ölümlerinin akabinde miras paylaşımları çoğu zaman sorun 

oluşturmuş ve para mevzusunun araya girmesi ile çeşitli yollara başvurulmuştur. Bu 

yollardan bir tanesi de tamanen yasa dışı olan yalancı şahitliğe başvurulmasıdır. Her ne 

kadar ağır cezalar ile sonuçlandığı bilinse de yalancı şahitlik çoğu dava da kaçınılmaz 

hale gelmiştir. Örneğin Geyikler köyünde ikamet eden Hacı Halil hac görevini yerine 

getirdikten sonra memleketine dönerken vefât etmiştir. Hacı Halil’in terekesi de yanında 

bulunan Hacı Süleyman’a teslîm edilmiştir. Hacı Süleyman ise Hacı Halil’in mirasını 

varislere teslîm etmesine rağmen varisler bununla yetinmemiş ve yalancı şahit tutarak 

malların tamamını almadıklarını beyân etmişler. Ancak görülen dava sonucunda 

varislerin yalancı şahit tuttukları belirlenmiş. Hacı Süleyman’ın haklı olduğu ortaya 

çıkarılmış ve varisler gereken cezaya çarptırılmışlardır (BOA, A.MKT. DV, 13: 44). 

Bu konudaki diğer dava ise Kirmasti kazasında sakin Hacı Mustafa Efendi’nin 

ölümü üzerine büyük oğlunun mirası tek başına almak istemiştir. Bunun için de başka 

varis bulunmadığına dair yalancı şahit tutmuştur. Bunun anlaşılması üzerine gerekli 

cezalandırmanın yapılmasına dair bir karar çıkmıştır (BOA, A.MKT.UM, 234: 3). 

Ölüm ve cinayet davalarında da yalancı şahitliğe başvurulduğu görülmektedir. 

Bir olayın cinayetle sonuçlanması halinde alınacak olan cezanın ağır sonuçlar vermesi 

suçluların cezaları en aza indirmek veya ceza almamak adına her yola başvurmuşlardır. 

Bunlardan elbette en önemlisi yalancı şahit tutarak suçunu inkâr etme veyahut suçunu 

başkasına yıkmaya çalışma olacaktır. Bunlardan bir kaçına bakacak olursak Selanik 

sancağı Yenice-i Vardar kazası Sultân karyesi sakinlerinden Hatice'nin oğlunu 

öldürenler ile bu konuda yalancı şahitlik yapanların İstanbul’da yargılanmalarına dair 

Arzuhali sunmuş ve gerekli emir çıkmıştır (BOA, A.MKT.NZD, 7: 61). Bir başka 

cinayet davası ise 1275 (1858) senesin de Bedrosoğlu Papo'yu öldürdükleri iddiasıyla 

hapse atılan şahısların vefâtından sonra maktulun varisleri yalancı şahit göstermesiyle 

ilgilidir (BOA, A.MKT.UM, 332: 91).  

Ölüm ve cinayet davalarının sonucu ağır cezalar ile neticelendiğinden dolayı 

yalancı şahitliklere oldukça fazla başvurulmuştur. Örneğin Sofya sancağı dâhilinde 

yaşayan ve burada hancılık yapmakta iken meyhanesinde asılmış olarak bulunan 

Kozma'nın cinayete kurban gittiği mahkemeye bildirilmiş ve suçlular cezalandırılmıştır. 
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Ancak daha sonra kendi kendini astığının anlaşılması ile katil olduğu iddia edilenlerin 

tahliyesine karar verilmiştir. Kozma’nın intihar etmediğini ve onu astıkları 

doğrultusunda yalancı şahitlik yapan Cerne'nin kürek cezasına çarptırılmak üzere 

Vidîn'e gönderilmesine karar verilmişdir (BOA, A.MKT.MVL, 131: 68). Bir diğer dava 

ise öldürme olayından dolayı 1321 (1903) senesinde İlbasan Ceza Mahkemesi'nde 

yalancı şahitlik yapan Emin'e üç ay kürek cezası verilmiştir (BOA, TFR.I.MN, 12: 

1113).  

Boşanma davalarında da yalancı şahitliğe pek çok kez başvurulduğu 

görülmüştür. Örneğin 1266 (1850) senesinde Elmâlılı Hüseyin ile zevcesinin 

ayrılmalarına sebep olan yalancı şahitlerin, Antalya Meclisi'nde yüzleştirilerek yalanları 

ortaya çıkarılmıştır (BOA, A.MKT.UM, 25: 59). Başka bir boşanma davası ise 1280 

(1864) senesinde Uzun Mehmed oğlu Ahmed Reis'in, zevcesi Tahire'yi boşadığı 

yolunda yalancı şahitlik yapan Osman oğlu Mehmed ve Salih'in cezalandırılma talebine 

dair bir dava da bulunmaktadır (BOA, MVL, 421: 51). 

Hemen hemen her dava da olduğu üzere borç davalarında da yalancı şahitlik 

yapanlar olmuştur. Mesela 1266 (1850) senesinde bulunan bir davada Radomirli 

Kosta'nın borcuna karşılık Mustafa Efendi'ye rehin olarak verdiği evini yalancı şahit 

göstererek geri aldığı haberinin doğruluğunun soruşturulmasına dairdir (BOA, 

A.MKT.UM, 367: 80). Bir diğer dava ise 1325 (1908) senesinde Siroz'da Sütçü 

Kostantin Anastas'ın oğlunun borcundan dolayı Ekmekçi Mihal'in yalancı şahitlerle 

kendisini mahkemeye vermesi üzerine gereğinin yapılmasını talep etmesine dair bir 

dâvâ bulunmaktadır (BOA, TFR.I.ŞKT, 123:12243).  

Hırsızlık davalarında da diğer davalarda ki gibi yalancı şahitlik olaylarına 

oldukça fazla rastlanmıştır. Örneğin Kastamonu mutasarrıfına sunulan bir belgede 

İnebolulu Hacı Mehmed Ağanın hizmetinde çalışırken Efendisinin dolabını kırıp 

akçesini çaldığı gerekçesiyle suçlanan Yani’nin suçsuz olduğunun anlaşılmış. Bunun 

üzerine Yani’nin hapisten çıkarılması ve onun hapse girmesi için yalancı şahitlik 

(Şâhid-i Zor) yapan kişilerin daha önce sâbıkalarının bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

davada da yalancı şahitlik yaptıkları anlaşılmış ve boyunlarına suçları yazılıp asılarak 

dört gün boyunca teşhir edilmiştir. Bundan sonra hapis cezasına çarptırılmışlardır. 
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Yalancı şahitler hapis cezasına çarptırıldıktan sonra Yani’nin de tahliyesine karar 

verilmiştir (BOA, MVL, 742: 34). 

Tüm bunların yanı sıra yalancı şahitliğin su yüzüne çıkmasından sonra cezalarını 

çeken masum insanlara haklarının geri verildiğine dair belgelerde bulunmaktadır. 

Örneğin Yalancı şahitler sebebiyle katil zanlısı olarak mahkûm olduğu anlaşılan 

Kazaniyeli Mehmet b. Hacı İlyas'ın baki kalan cezasının afvı istenmiştir. Yalancı 

şahitlerin şehâdetleri ile Emin Görce'yi öldürmek suçundan mahkûm olan Kaziniyeli 

Mehmed bin Hacı İlyas'ın cinayet esnasında Loristan'da bulunduğunun anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine kalan cezasının affedilmesi için iade-i mahkeme talebinde bulunması ve 

yalancı şahitlerin yakalanmalarına karar verilmiştir. Her ne kadar yalancı şahitler ile 

davanın seyri değişmiş olsa da sonunda haklılar hakkını almış ve suçlular ise cezalarını 

çekmişlerdir (BOA, DH.H, 19: 53).    

Yukarıda görüldüğü gibi hukukun bu denli önemli olduğu bir devlette yalancı 

şahitlik, adaletin yürütülmesine engel olacağı için suç kabul edilmektedir. Gerek İslam 

Hukukunda gerekse Türk Ceza Kanununda yalancı şahitlik suç sayılmış ve toplum 

tarafından da ahlaksızlık olarak değerlendirilmiştir. Yalancı şahitlik Kuran-ı Kerimde de 

büyük günahlar arasındadır. Mezhepler yalancı şahitlerin afedilip affedilmeyeceği 

konusunda görüş ayrılıkları yaşamışlarsa da bütün mezhepler yalancı şahitliği suç 

saymış ve yanlış bir hareket olarak kabul etmişlerdir. 

Yalancı şahitlikte kişiye ceza verilmektedir ancak bu ceza sadece kişisel bir ceza 

olmakla kalmayıp aynı zamanda toplumsaldır. Çünkü bu tür suçlar yaygınlaştıkça 

hukukun temel taşı olan yargılama süreci zedelenecektir. Hukuk ve adalet sarsılırsa 

halkın kimseye güveni kalmaz ve güven olmayan yerde de her zaman huzûrsuz bir 

ortam yaşanır. Bu kaos ortamında da hiçbir devlet varlığını devam ettiremez. Bundan 

dolayı adalet bir devletin en temel yapı taşlarından biri olup her zaman itina ile 

uygulanmâlıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

  METİN   

 

3.1 TEZKİYE MAZBATA DEFTERİ ÖZET TABLOSU 

 

VARAK NO HÜKÜM NO MURAFAA TARİHİ ÖZET 

1a 1/Başlık Fi Gurre-i Muharrem’ül 

Haram Sene 1290 [1 

Mart 1873] 

Meclis-i Tedkikat-ı 

Şer’iyyede ve Mahfîl-i 

Şer’iyatda vuku’ bulan 

tezkiyelerinin 

mazbatasıdır. 

1a 2/Başlık  Fi Gurre-i Muharrem’ül 

Haram Sene 1290 [1 

Mart 1873] 

Tedkikat-ı Şer’iyyede ve 

Mahfîl Şer’iyelerinde 

vuku’ bulan 

tezkiyelerinin 

mazbatasıdır.   

1b 1 Fi 4 Safer’ül-hayr sene 

[1]289 [ 13 Nisan 1872] 

Kömürcü esnafından 

Abdullah oğlu 

Erzurumlu Halil Ağa ile 

Hüseyin oğlu Eğinli 

Mehmed Ağanın 

karşılasmasında 

Mehmed Ağa’nın 

bundan önce İgne 

adasından İstanbul’a 

getirilen kömür 

hakkındaki davasına 

dair. 

2a 1 Fi 12 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 [21 Nisan 1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

2a 2 Fi 12 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 - [21 Nisan 

1872] 

İstanbul’da 

Cibalikapısında yaşayan 

Aişe Hanım ile Edirne 

Gümülcine’de yaşayan 

Hasan’ın Asâkir-i 

Şahâne mir-alaylığından 

emekli pederi Hasan 

Bey tarafından 

Kaşımpaşada bulunan 

Hacı Saliha Hanım 

vakfından bir kıt’a 

bostanın herkesçe 

bilinen hissesine dair. 

2b 1 Fi 17 Rebi’ül Evvel 

sene [1]289 - [25 Mayıs 

1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

3a 1 Fi 17 Rebi’ül Evvel 

sene [1]289 - [28 Mayıs 

1872] 

Mehmed Ağa’nın büyük 

kızları Saliha Beyhan ve 

Sıdıka Aliyye Hanım 

taraflarından İsmail 

Ağa’ya hisselerinin 
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mirasına dair. 

 

 

 

   

3b 1 Fi 18 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 - [27 Nisan 

1872] 

Çerkes kabilelerinden 

Hüseyin kızı Fatımanın 

Mehmet Emin Ağa ile 

arasında geçen hürlük 

davasına dair. 

4a 1 Fi 19 Safer’ül-hayr sene 

[1]289 [28 Nisan 1872] 

İbrahim Ferid Efendi ve 

Mustafa kızı Hadice 

Hanımın yüzleşmesi 

sırasında bir cariye 

bahsinden dolayı dört 

bin beş yüz guruş 

hususunda Hadice 

Hanım hakkında verilen 

hükme dair. 

4a 2 Fi 19 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 - [28 Nisan 

1872] 

Evkaf-ı Hümayun 

müfettişi Mehmed Şerif 

Efendi huzurunda Hava 

Hanım, Feride Hanım ve 

Mehmed Sıddıki ve 

Kadınko’nun davasında 

ki menzil hususunda ki 

husumete dair. 

 

4b 1 Fi 21 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 - [30 Nisan 

1872] 

Defterhane kâtiplerinden 

Mehmed Mir Efendi ve 

Eşi Tevfika Hanım 

tarafından Halil Efendi 

davasında Defter-i 

müfredat eşyasının ele 

geçirilmesiyle 

müvekkilin hissesinin 

talep edilmesine dair. 

5a 1 Fi 22 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 [1 Mayıs 1872] 

Hacer ve Esma 

Nasiha’nın vekalet 

dâvâsına dair. 

5b 1 Fi 26 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 [5 Mayıs 1872] 

İstanbul’da Zeyrek 

Araplar Mahallesinde 

bulunan menzil vakfının 

hissesi Mehmed Halid 

Efendi ve kız kardeşi 

Emine Hanıma ait olup 

Mehmed Halid 

Efendinin kendi 

hissesinin yarısını 

kardeşi Emine Hanım’a 

kiraya verip Emine 

Hanımın burada beş 

sene dört ay kalması 

üzerine Mehmed Halid 

Efendinin hakkı olan iki 

yüz yirmi dört adet 

Mecidiye altınını talep 

etmesine dair. 
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6a 1 Fi 26 Safer’ül Hayr sene 

[1]289 [5 Mayıs 1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

 

 

   

6b 1 Fi 28 Safer’ül-hayr sene 

[1]289 [7 Mayıs 1872] 

Abacı Vasilaki veled-i 

Garofalidi ve daha önce 

vefât eden Kadınko Bey 

mirasçılarından Istaratı 

veled-i Dimitrinin 

Mösyö Canzoraye borcu 

olan bin iki yüz elli aded 

yüzlük Mecidî altunun 

talep edilmesine dair. 

7a 1 Fi Gurre-i Rebîü’l-

Evvel sene [1]289 [9 

Mayıs 1872] 

Çerkes Kabilesinden 

Fatma ve Hava 

Hanım’ın hürlük 

dâvâsında Hava 

Hanımın inkârına dair. 

7b 1 Fi Gurre-i Rebîü’l-

Evvel sene [1]289/ [9 

Mayıs 1872] 

Çerkes kabilesinden 

Hasan Malik ve İshak 

kızı Hayriyenin 

Mehmed Rıfat Ağa ile 

arasında geçen hürlük 

dâvâsının inkarina dair. 

8a 1 Fi 3 Rebîü’l-Evvel sene 

[1]289 [11 Mayıs 1872] 

Osmanlı halkından 

İstepan oğlu Ohannesin 

ve diğer Mardıros oğlu 

Ohannese verdiği 

mâlımdan iki yüz elli 

adet yüzlük Mecidî 

altınının talebine dair. 

8b 1 Fi 5 Rebîü’l-Evvel sene 

[1]289 ve  [13 Mayıs 

1872] 

Cennet mekân Sultan 

Ahmed Han vakfı 

iradesinde senelik üç 

yüz akçe öşür mukataalı 

yirmi dokuz dönüm 

miktarlı tarla Hatice 

Hanımın 

sorumluluğunda olup 

bağ ve tarlaya bitişik 

olması ve bağ ve 

tarlanın asıl iradesi 

Mehmed Ağa’da olması 

üzerine hududların 

tecavüz edilmesine dair. 

9a 1 Fi 5 Rebîü’l-Evvel sene 

[1]289 ve  [13 Mayıs 

1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

9b 1 Fi 5 Rebîü’l-Evvel sene 

[1]289 ve  [13 Mayıs 

1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

10a 1 Fi 8 Rebîü’l-Evvel sene 

[1]289 [16 Mayıs 1872] 

Mustafa Ağa’nın adı 

geçen mirastan iki bin 

beş yüz guruş alacak 

hakkını talep etmesine 

dair. 
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10b 1 Fi 8 Rebi’ül Evvel Sene 

[1]289/ [16 Mayıs 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Fatımanın ve Mahmud 

Mir İsmail Rakım Bey 

arasında geçen hürlük 

meselesine dair. 

11a 1 Fi 20 Rebi’ül Evvel 

Sene [1]289 [28 Mayıs 

1872] 

Hüseyin Ağa vakfının 

sorumluğunda olan 

menzil ile diğer 

müvekkilin 

sorumluluğunda olan 

vakfın dâvâsına dair. 

11b 1 Fi 23 Rebi’ül Evvel 

Sene 1289 [31 Mayıs 

1872] 

Sarı Beyazıd Mahallesi 

sâkinelerinden Düriye 

Hanım’a Mahmud Bey 

ibn-i Mehmed İzzet’in 

küçük oğulları Muhiddin 

ve Sadeddin Beylerin 

borcu olan otuz bin 

guruşun talep edilmesine 

dair. 

12a 1 Fi 5 Rebi’ül Ahir Sene 

1289 [12 Haziran 1872] 

Seyid İsmail Ağa’nın 

büyük oğulları Yahya 

Ağa ve Mehmed Ağa 

Kırım Hanedanından 

Veliüddin Bey’in miras 

kalmış bin beş yüz aded 

yüzlük Mecidî altunu 

dâvâ edilmiş olup bu 

iddialardan başka adı 

geçen kişinin 

İstanbul’dan Hac’a 

gönderildiği İstanbul’da 

dâvâcıdan asla bir 

alacağı bulunmadığını 

ve bu dâvâdan temize 

çıkmasına dair hükmün 

verilmesine dair. 

12b 1 Fi 5 Rebi’ül Ahir Sene 

1289 [12 Haziran 1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

12b 2 Fi 6 Rebi’ül Ahir Sene 

1289 [13 Haziran 1872] 

Osmanlı halkından 

Mihal veled-i Ankilaki, 

Ankilakinin çocukları 

Andon ve Lole’ nin 

alacak dâvâsına dair. 

13a 1 Fi 9 Rebi’ül Ahir Sene 

1289 [16 Haziran 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Dodabi bint Mehmed 

bin Ahmed ve Ömer 

Ağa’nın arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

13b 1 Fi 10 Rebi’ül Ahir sene 

1289 [17 Hâzıran 1872] 

Leskovik karyesi 

ahâlisinden olup vefât 

eden Veliüddin Bey’in 

miras dâvâsına dair. 

14a 1 Fi 18 Rebi’ül Ahir sene 

1289 [25 Hâzıran 1872] 

Sahafçı Agop veled-i 

Pedros’un mirasçısı 

Derohinik’in Agop’dan 

yüz bin guruş alacağı 
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olduğuna dair. 

14b 1 Fi 19 Rebi’ül Ahir sene 

1289 [26 Hâzıran 1872] 

Osmanlı tebasından 

Kirkor oğlu Hosab, 

Ohannes Efendi ile 

kardeşleri Andon ve 

Felmune ye vefât etmiş 

olan Nikohasinik’in 

mirasından hisse 

verilmesine dair. 

15a 1 Fi 23 Rebi’ül Ahir sene 

1289 [30 Hâzıran 1872] 

Bab-ı Ser Askeriye’de 

Ruznamçe Odası 

kâtiplerinden İbrahim 

Fahri Efendi ve Sadâret-

i Rumeli Daîresinde 

Trabzonlu Mehmed 

Reşid Bey’in 

Çerkeslerin şapsığ 

kabîlesinden Şerîfe 

Aliye Hanımın hürlük 

dâvâsına dair. 

15b 1 Fi 23 Rebi’ül Ahir sene 

1289 [30 Hâzıran 1872] 

Abdullah kızı Ayşe 

Hanım’ın hürlük 

dâvâsına dair. 

16a 1 Fi 3 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [9 Temmuz 

1872] 

Hristo ve Nikola’nın 

mahkemesinde taşınmaz 

mallar için verilen 

belgeye Nikola’nın 

inkarina dair. 

16b 1 Fi 3 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [9 Temmuz 

1872] 

Ayasofyalı Mahallesi 

bekçisi Yorginin bir çift 

manda ve bir çift öküz 

ve bir çift inek ve on 

aded keçi ve on iki kıl 

Karahisar Hınta alacak 

hakkına dair. 

17a 1 Fi 8 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [14 Temmuz 

1872] 

Bâb-ı ser-askerî’de 

ruznamçe odası 

kâtiplerinden İbrahim 

Fahri Efendi ve 

Trabzonlu Mehmed 

Reşid Bey’in hürlük 

dâvâsına dair. 

17a 2 Fi 10 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [16 Temmuz 

1872] 

Merci Mehmed Zikri 

Efendi merhûmun 

hatmelerini haviye bir 

kıt’a ulum-ı şer-i 

ibrazıyla mezbûre Hava 

Ziynet Hanım’ın 

inkârına dair. 

17b 1 Fi 2 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [8 Temmuz 

1872] 

Osmanlı tebası 

kadınlarından Sultân 

bint-i Ağya ve 

Ağoni’nin dâvâsında 

kırk dokuz aded yüzlük 

Mecidî altının talep 

edilmesine dair. 
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18a 1 Fi 18 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [24 Temmuz 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Fatıma Hanım ve 

Mustafa Efendinin 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

    

18b 1 Fi 29 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [4 Ağustos 

1872] 

İran devlet-i 

tebaa’sından el-Hâc 

Ahmed Ağa ve tercüman 

Esdahın arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

19a 1 Fi 18 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [24 Temmuz 

1872] 

Çerkes kabîlesinden Ali 

kızı Esma ve Şakir 

bey’in arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

19b 1 Fi 19 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [25 Temmuz 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Sadık ve Asker-i Şahâne 

yüzbaşılarından 

Mehmed Besim Bey’in 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

20a 1 Fi 19 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [25 Temmuz 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Musa oğlu Mehmed ve 

Ahmed oğlu Mehmed’in 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

20b 1 Fi 26 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [1 Ağustos 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Nefise ve Feyyaz 

Efendi’nin arasında 

geçen hürlük dâvâsına 

dair. 

21a 1 Fi 29 Cemaziy’el Evvel 

sene 1289 [4 Ağustos 

1872] 

Kasımpaşa’da Çatma 

mescid Mahallesinde 

Yusuf Halis Efendi’nin 

kızı Şahane Saliha 

Saadet Hanım’ın 

Asmaaltı tüccarlarından 

Giritli Ali Bey ibn-i 

Mustafa’nın içki 

içmeyeceğine dair şartı 

üzerine açılan boşanma 

dâvâsına dair. 

21b 1 Fi 8 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [13 Ağustos 

1872] 

Askeri Şahâne 

mülazımlarından 

Hüseyin Ağah Efendinin 

ve Mehmed Ağa’nın 

menzil vakfından 

hisselerinin bedeli olan 

dokuz bin üç yüz yetmiş 

beş guruşun talep 

edilmesine dair. 

22a 1 Fi 8 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [13 Ağustos 

1872] 

İstanbul’da Çukur 

Çeşme karyesinde Molla 

Kestel Mahallesinde 

sâkin olup burada vefât 

eden Ahmed Bey’in 

zevcesi Hadice Hanımın 
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miras dâvâsına dair. 

    

22b 1 Fi 9 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [14 Ağustos 

1872] 

Mehmed Nuri Efendi 

tarafından alacağı olan 

26000 guruşun İsmail 

Ağa’nın mirasçılarından 

talep edilmesine dair. 

23a 1 Fi 10 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [15 Ağustos 

1872] 

İstanbul’da yeni bağcı 

karyesinde Mimar Sinan 

Mahallesindeki vakf-ı 

menzilin hissesine dair. 

23b 1 Fi 11 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [16 Ağustos 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Fatma ve Esirci 

Mehmed Ağa’nın 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

24a 1 Fi 11 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [16 Ağustos 

1872] 

Çerkes kabîlelerinden 

Sabiha Hanım ve 

Rüstem Halim 

Efendi’nin arasında 

geçen hürlük dâvâsına 

dair. 

24b 1 Fi 14 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [19 Ağustos 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Ziver ve Şerîfe Zeliha 

Hanım’ın arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

25a 1 Fi 18 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [23 Ağustos 

1872] 

İstanbul’da Samatya 

karyesinde Hacı 

Hüseyin Ağa 

Mahallesinde yaşayan 

hasırcı dimitrinin vefâtı 

üzerine yaşanan alacak 

dâvâsı. 

25b 1 Fi 18 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [23 Ağustos 

1872] 

Çerkes kabîlelerinden 

Abzah boyuna mensub 

Aişe Sadıka Hanımın 

Yusuf Ziyaüddin 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

26a 1 Fi 19 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [24 Ağustos 

1872] 

Hasekide yaşarken vefât 

eden Agop veled Erakli 

veled-i Artinin miras 

dâvâsına dair. 

26b 1 Fi 20 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [25 Ağustos 

1872] 

Pazarcık kazâsında 

nâibü’l şerî iken vefât 

eden Fehmi Efendi’nin 

vasiyet dâvâsına dair 

27a 1 Fi 20 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [25 Ağustos 

1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

27a 2 Fi 26 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [31 Ağustos 

1872] 

Mehmed Naim Bey ve 

tebaa-ı devlet-i aliye’den 

Yani bi’l-isale er ve kız 

karındaşları 

muvacehelerinde ki 

vakıf çiftliklerinin 

tasarrıfına dair. 
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27b 1 Fi 26 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [31 Ağustos 

1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

28a 1 Fi 26 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [3 Ağustos 

1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

    

28a 2 Fi 20 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [25 Ağustos 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

İsmail’in ve 

kendüsünden mütevellid 

olub yedi yaşında 

Emîne’nin Mustafa 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

28b 1 Fi 4 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [9 Ağustos 

1872] 

Elbistan kazâsı 

ahalisinden Zeynep ve 

Dane ve Aişe 

Hanımların taleplerine 

dair. 

29a 1 Fi 20 Cemaziy’el Ahir 

sene 1289 [25 Ağustos 

1872] 

Zahire Gümrükçüsü 

Ahmed Raşid Efendinin 

zevcesi Emîne Melek 

Hanım ve İsmail Efendi 

muvâcehesinde ki alacak 

dâvâsına dair. 

29b 1 Fi 8 Receb 1289 [11 

Eylül 1872] 

Tabib Binbaşılarından 

Mehmed Rıfat 

Efendi’nin mirasına dair. 

30a 1 Fi 8 Receb 1289 [11 

Eylül 1872] 

Esirci Avas Ağa’nın ve 

Salih arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

30b 1 Fi 11 Receb 1289 [14 

Eylül 1872] 

Rumeli’de Premedi 

kazâsında meskenler 

Andon ve Lule’nin 

mirastan pay 

alabilmeleri için ölen 

Istaryon’un aynı anne 

babadan er ve kız kardeş 

olduklarına dair. 

31a 1 Fi 11 Receb 1289 [14 

Eylül 1872] 

Yanya vilayeti dâhilinde 

Golos kazâsında mesken 

Hristo veled Apostolun 

ve Behrâm babanın 

inkârına dair. 

31b 1 Fi 21 Receb 1289 [24 

Eylül 1872] 

Çerkes muhacirlerinden 

Kanpolat Bey’den kabz 

edilen dairenin dâvâsına 

dair. 

32a 1 Fi 21 Receb 1289 [24 

Eylül 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Hasan’ın ve Fatıma 

Hanım’ın arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

32b 1 Fi 21 Receb 1289 [24 

Eylül 1872] 

Kırım muhacirlerinden 

Veliüddin’in ve Hadice 

Besime Hanım’ın 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 
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33a 1 Fi 21 Receb 1289 [24 

Eylül 1872] 

Bursa ahalisinden 

Veliüddin Efendi ve 

Hamdi Paşa 

hazretlerinin taleplerine 

dair. 

 

 

   

33b 1 Fi 2 Şaban 1289 [5 

Ekim 1872] 

Batum ahalisinden 

Fatıma kızı Emîne’nin 

ve Rıza Efendi’nin 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair 

34a 1 Fi 5 Şaban 1289 [8 

Ekim 1872] 

Osmancık kazası 

kaymakamı sâbık 

Ahmed Rauf Efendi ve 

Ali Ağa ibn-i Mustafa 

muvâcehesinde ki kırk 

beş aded yüzlük Mecidî 

altunun talebine dair 

34b 1 Fi 8 Şaban-ı Şerifi 1289 

[11 Ekim 1872] 

Mehmed Tevfik 

Efendi’nin bundan önce 

otuz dokuz bin üç yüz 

kırk guruş alacak 

hakkının dâvâsına dair. 

35a 1 Fi 9 Şaban-ı Şerifi 1289 

[12 Ekim 1872] 

Tebaa-ı devlet-i alîyye 

kadınlarından Nefise 

Hanım’ın veresesinde ki 

menzil hissesine dair. 

35b 1 Fi 10 Şaban-ı Şerifi 

1289 [13 Ekim 1872] 

Kasımpaşa’da Ahmed 

Efendi Mahallesinde 

sâkin Mehmed Nuri 

Efendi ve İbrahim Halim 

Efendi’nin hususat-ı red 

ve cevabına dair. 

36a 1 Fi 13 Şaban-ı Şerifi 

1289 [16 Ekim 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Rasim Bey ibn-i 

Osman’ın zevcesi 

Hadice Raife Hanım’ın 

hürlük dâvâsına dair. 

36b 1 Fi 13 Şaban-ı Şerifi 

1289 [16 Ekim 1872] 

Cezzar Mustafa Bey 

tarafından ba hüccet-i 

şer’îyye vekîl olduguna 

mahzar-ı husum-u 

cedidde işbu mestûre 

zeylinde isimleri 

muharrer şâhidlerin 

şehâdet etmelerine dair. 

36b 2 Fi 18 Şaban-ı Şerifi 

1289 [21 Ekim 1872] 

Menzil heyetinden olup 

vefât eden Mustafa 

Cezzar Bey zevcesi 

Şerîfe Cemile Hanım’ın 

hissesinin talep 

edilmesine dair. 

36-M a 1 Fi 18 Şaban-ı Şerifi 

1289 [21 Ekim 1872] 

Selanik vilâyeti dâhilin 

de ki çayırın hisse 

paylaşımına dair. 
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36M-b 1 Fi 18 Şaban-ı Şerifi 

1289 [21 Ekim 1872] 

Bab-ı ser-askeri 

nizamiye komisyonu 

kâtiplerinden Hasan 

Hasib Efendi ve tebaa-ı 

devlet-i aliyeden Hace 

Malkon muvâcehesinde 

ki mal talebine dair. 

    

37a 1 Fi 9 Şevvâl-ül 

mükerrem sene 289 

[10Aralık 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Sadri’nin ve İsmail 

Cevad Efendi’nin 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

37b 1 Fi 9 Şevvâl-ül 

mükerrem sene 289 [10 

Aralık 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Salih ve Süleyman Ağa 

arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

38a 1 Fi 9 Şevvâl-ül 

mükerrem sene 289 [10 

Aralık 1872] 

Mustafa Ağa’nın Hacı 

İstifan kalfa-ı 

zimmetinde yirmi iki bin 

guruş alacak hakkının 

talep edilemesine dair. 

38b 1 Fi 9 Şevvâl-ül 

mükerrem sene [1]289 

[10 Aralık 1872] 

Kastamonu vilâyeti 

dâhilinde Edraniye 

kasabası ahalisinden 

iken vefât eden Arab 

oğlu Hacı Osman 

Ağa’nın veresesine dair. 

39a 1 Fi 9 Şevvâl-ül 

mükerrem sene [1]289 

[10 Aralık 1872] 

Şahitlerin yer aldığı 

dava kayıtlarıdır. 

39b 1 Fi 24 Şevvâl-ül 

mükerrem sene 289 [25 

Aralık 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

İsmail ve Sabire 

Hanım’ın arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

 

40a 1 Fi 29 Şevvâl-ül 

mükerrem sene 289 [30 

Aralık 1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Safinaz adlı kadının 

Hüseyin Hasan Efendi 

ile arasında geçen hürlük 

dâvâsına dair. 

40b 1 Fi gurre-i zilkaide-i şerif 

sene 289 [31 Aralık 

1872] 

Mehmed Rauf Efendi 

muvâcehesinde 

müvekkile-i mezbûrede 

altı bin guruş alacak 

dâvâsına dair. 

41a 1 Fi 19 zilkaide-i şerif 

sene 289 [18 Ocak 

1872] 

Kasımpaşa’da 

Bedreddin mahallesinde 

sâkin iken katilen vefât 

eden tamirci esnafından 

Mehmed Ağa’nın miras 

dâvâsına dair. 

41b 1 Fi Gurre-i Zilhicce-i 

şerifi sene 289 [30 Ocak 

1872] 

Safine kapudanlarından 

iken bundan akdem 

vefât eden Oraniyeli 

Arab oğlu Hacı Osman 

Ağa ibn-i İbrahim 
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Beyin’in miras dâvâsına 

dair. 

42a 1 Fi 6 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [4 Şubat 1872] 

Vefât etmiş olan Agop 

Bey’in veresesinden 

varislerin on bir bin altı 

yüz seksen yedi buçuk 

guruş alacak dâvâlarına 

dair. 

42b 1 Fi 7 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [5 Şubat 1872] 

İstanbul’da Âşık Paşa 

Mahallesinde sâkin iken 

Fi 6 şevval sene 88 günü 

vefât eden Mahtume 

Hanımın ve mezbûrenin 

mütekadisi Amine 

Hanım’ın inkarina dair. 

43a 1 Fi 7 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [5 Şubat 1872] 

Tebaa-i devlet-i aliyeden 

Mıgırdıç veled Ohannes 

ve Hace Mâlım veled 

Nikolas’ın hısm-ı cedid 

inkarina dair. 

43b 1 Fi 15 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [13 Şubat 

1872] 

Fatma Zehra Hanım ve 

Hüseyin Tevfik Efendi 

arasında geçen vakıf 

meselesine dair. 

 

44a 1 Fi 20 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [18 Şubat 

1872] 

Mustafa Ağa ve Şefika 

Hanım’ın 

muvâcehesinde ki dokuz 

yaşında ki Sabriye’nin 

hürlük dâvâsına dair. 

44b 1 Fi 20 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [18 Şubat 

1872] 

Çekmece-i kebir 

ahalisinden ve bakkal 

esnafından İskolu’nun 

sağlığında ve sıhhatinde 

bin iki yüz seksen iki 

senesi mart’ının on 

beşinci günü iki bin beş 

yüz guruş’un alınmasına 

dair. 

45a 1 Fi 26 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [24 Şubat 

1872] 

Çekmece-i kebire 

ahalisinden Teodori’nin 

vasilerinin alacak 

dâvâsına dair. 

45b 1 Fi 28 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [26 Şubat 

1872] 

Çerkes kabîlesinden 

Semalan ve Fatıma El 

Zehra Hanım’ın arasında 

geçen hürlük dâvâsına 

dair. 

46a 1 Fi 29 Zilhicce-i şerifi 

sene 289 [27 Şubat 

1873] 

Kırım ahalisinden 

Raşide’nin ve Aişe Afife 

Hanım’ın arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 
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3.2 OSMANLI’DA YALANCI ŞAHİTLİK VE 1872 (1289) TARİHLİ TEZKİYE 

MAZBATA DEFTERİ 

 

 

Varak No : 1a 

Hüküm No : 1 / Başlık 

Tarihi : Fi Gurre-i Muharrem’ül Haram Sene 1290 [1 Mart 

1873] 

Konusu : Tezkiye mazbatasıdır. 

Hâlâ-pîrâye-bahş-ı mesned-i vâlâ-yî sadr-ı Rumeli ekremü’l-mehadimü’l-kirâm 

mecmu’u’l-mehasin ve’l-mekarim memnu’u’l-mehadim ve’l-ekarim şeyhülislam-ı 

esbak Arif Efendi-zâde semâhat-lü mîr Mehmed Sıddık Efendi Hazretlerinin defa’-i 

saniye sadâret-i devletlerinde seksen dokuz senesi huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde  ve 

Meclis-i Tedkikat-ı Şer’îyyede ve Mahfîl-i Şer’îyatda vuku’ bulan tezkiyelerinin 

mazbatasıdır.  

Mim 

 

Varak No : 1a 

Hüküm No : 2 / Başlık 

Tarihi : Fi Gurre-i Muharrem’ül Haram Sene 1290 [1 Mart 

1873] 

Konusu : Tezkiye mazbatasıdır. 

Hâlâ-pîrâye-bahş-ı mesned-i vâlâ-yî sadr-ı Rumeli ekremü’l-mehadimü’l-kirâm 

mecmu’u’l-mehasin ve’l-mekarim semâhatlü es-Seyyid el-Hâc Hasan Refet Efendi 

Hazretlerinin def’a-i ûlâ sadâret-i devletlerinde doksan senesi huzûr-ı hazret-i fetvâ-

penâhîde  Tedkikat-ı Şer’îyyede ve Mahfîl Şer’îyelerinde vuku’ bulan tezkiyelerinin 

mazbatasıdır.   

Fi Gurre-i Muharrem’ül Haram Sene 1290 
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Sahife No : 1b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 4 Safer’ül-hayr sene [1]289 [ 13 Nisan 1872] 

Konusu :  Kömürcü esnafından Abdullah oğlu Erzurumlu Halil Ağa ile 

Hüseyin oğlu Eğinli Mehmed Ağanın karşılasmasında Mehmed Ağa’nın bundan önce 

İgne adasından İstanbul’a getirilen kömür hakkındaki dâvâsına dair. 

Kömürcü esnafından Erzurumî Halil Ağa ibn-i Abdullah salı günü huzûr-ı 

hazret-i fetvâ-penâhîde  esnâf-ı merkûmeden Eğinli Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin 

muvâcehesinde mezbûr Mehmed Ağa’nın bundan mukaddem İğne Adası’ndan Der-

âliyeye getirdiği seksen iki bin vukiyye kömürde benim şirketim olub ol-vechle marû’z-

zikr seksen iki bin vukiyye kömürün nısfı olan kırk bir bin vukiyye kömür benim mâlım 

olub ve hatta mezbûr Mehmed Ağa ile akdemce Esnaf-ı Lonca Odası’nda hîn-i 

muhasebemizde ikrâr dahî etmiş idi deyu da’va ve mezbûr Mehmed Ağa’nın inkârına 

binâen ber-vech-i muharrer ikrâr-ı meşruh müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân 

şod. 

 

Kumkapı’da sâkin kömürcü 

esnâfından orta boylu kara 

sakallı kara gözlü 

Süleyman Ağa ibn-i 

Mehmed Yaman bin 

Süleyman. 

 

Ayasofya-ı Sağîr’de sâkin 

esnâf-ı merkûme kethüdâsı 

uzun boylu kumral sakallı 

Salih Efendi ibn-i Mehmed 

bin Abdullah. 

 

Parmakkapı’da sâkin esnâf-

ı merkûmeden orta boylu 

sarı bıyıklı Ömer Ağa ibn-i 

Mustafa bin Ömer. 

 

Yenikapı’da sâkin esnâf-ı 

merkûmeden uzun boylu 

kır sakallı İbrahim İbiş Ağa 

ibn-i Süleyman bin 

Abdullah. 

Samatya’da sâkin esnâf-ı 

merkûmeden uzun boylu 

kara sakallı Hüseyin Ağa 

ibn-i Ahmed bin Hüseyin. 

 

Haseki’de sâkin esnâf-ı 

merkûmeden uzun boylu 

kır sakallı Yazıcı el-Hâc 

Mehmed Efendi ibn-i 

İbrahim bin Hasan. 

 

Ayakapısı’nda sâkin esnâf-ı 

merkûmeden uzun boylu 

Ak Sakallı es-Seyyid İsmail 

Ağa ibn-i İbrahim bin 

Halil. 

 

Gül Câmi’ Şerifi civârında 

sâkin esnâf-ı merkûmeden 

uzun boylu kır sakallı es-

Seyyid Mehmed Ağa ibn-i 

Ali bin İbrahim. 

 

Marüz-zikr Gül Câmi’ 

Şerifi civârında sâkin esnâf-

ı merkûmeden orta boylu 

kara sakallı İbrahim Ağa 

ibn-i Abbas bin Ömer. 
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[Derkenar] Huzûrunda 

[Derkenar] Efendimiz Ağalarından Mahmud Ağa 

[Derkenar] Muhzır Dragomanlı Mehmed Ağa  

Şühûd-ı merkûmunun âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Ayakapısı’nda sâkin 

kömürcü esnafından 

es-Seyyid Mehmed 

Arif Ağa ibn-i Halil. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı 

merkûmeden es-

Seyyid Yakup Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden Ömer 

Ağa ibn-i Süleyman  

(Sin-Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Mehmed Timur 

Ağa ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın) 

Ayasofya-ı Sağîr Mahallesi 

muhtar-ı evveli Feyzullah 

Efendi ibn-i el-Hâc İsmail. 

(Ayın) 

 

Kumkapı’da sâkin esnâf-ı 

merkûmenin esbak 

kethüdâsı es-Seyyid Halil 

Efendi ibn-i Osman. 

(Ayın)  

Ahurkapı’da sâkin esnâf-ı 

merkûmeden Eğinli es-

Seyyid Ahmed Efendi ibn-i 

Es seyid Mehmed Said. 

(Ayın) 

 

Sahife No : 2a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 12 Safer’ül Hayr sene [1]289 [21 Nisan 1872] 

Konusu : Şahitler 

Fenerkapısı’nda sâkin 

esnâf-ı merkûmeden 

Süleyman Efendi ibn-i 

Mustafa 

(Ayın) 

 

Balatkapısı’nda sâkin 

esnâf-ı merkûmeden İsmail 

Ağa ibn-i Yusuf 

(Ayın) 

 

Gül Câmi’ Şerifi civârında 

sâkin esnâf-ı merkûmeden 

Hüseyin Efendi ibn-i 

İsmail. 

(Ayın) 

 

Kumkapı’da sâkin esnâf-ı 

merkûmeden Hüseyin Ağa 

ibn-i el-Hâc Feyzullah.  

(Ayın) 

  

 

Sultânahmed civârında 

sahil-bentde sâkin esnâf-ı 

merkûmeden Ali Efendi 

ibn-i Ahmed.  

(Ayın) 

 

Ayasofya-ı Sağîr Mahallesi 

ahâlîsinden eskici 

esnafından es-Seyyid 

Mehmed Ali Ağa ibn-i es-

Seyyid Ali.  

(Ayın) 

 

 

Ve yine esnâf-ı 

merkûmeden Ali Ağa ibn-i 

Mehmed Ali. 

(Ayın) 

 

Ve yine mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden hamallar 

kethüdâsı Ahmed Fazlı Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

 

Ve yine mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden sâbık hamallar 

kethüdâsı Osman Ağa ibn-i 

Süleyman. 

(Ayın) 

 

Fi 4 Safer’ül-hayr sene [1]289 
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Ayasofya-ı Sağîr Câmi’ 

şerifinin imam-ı evveli es-

Seyyid Hafız Mehmed 

Şakir Efendi ibn-i Es- seyid 

Ali. 

(Ayın) 

 

Mirahor Mahallesi’nde 

sâkin Saray-ı Hümayun 

hocalarından el-Hâc Osman 

Efendi ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

 

Esnâf-ı merkûmeden 

Davudpaşalı Mehmed Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

 

 

Esnaf-ı merkûme hâzır olarak şühûd-ı merkûmun mahallinde kömür-i mezkûru irâe ve 

beyân ettikleri işbu mahalle şerh verildi. 

Fi 11 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur. Fi 15 Safer’ül-hayr sene [1]289. 

Tahrir Şod. 

[Derkenar] Mübaşiri Ali Çavuş 

[Derkenar] 75 

 

Sahife No : 2a 

Hüküm No : 2 

Tarihi : Fi 12 Safer’ül Hayr sene [1]289 - [21 Nisan 1872] 

Konusu : İstanbul’da Cibalikapısında yaşayan Aişe Hanım ile Edirne 

Gümülcine’de yaşayan Hasan’ın Asâkir-i Şahâne mîr-alâylığından emekli pederi Hasan 

Bey tarafından Kaşımpaşada bulunan Hacı Saliha Hanım vakfından bir kıt’a bostanın 

herkesçe bilinen hissesine dair. 

İstanbul’da Cibalikapı’sı civârında sâkine marifet’üz-zât Aişe Hanım ibnetü 

Hasan Edirne vilayeti dâhilinde kaîn Gümülcine’de sâkin Asâkir-i Şahâne Mîr-

alâylığından mütekâid pederi Hasan Bey ibn-i Ali tarafından kasaba-ı Kasımpaşa’da 

vāki´ malumu'l-hudûd ve’l-cirân merhume Hacı Saliha Hanım vakfından ma’a gedik bir 

kıt’a bostanın nısf hisse-i şây’îa ahara feraga mukaddemâ ba-hüccet-i şer’îye vekîli 

bulunan Üsküdarî İzzet Ağa’yı azl ederek yerine kendüsüni diğer bir kıt’a ba-hüccet-i 

şer’îye ile vekîl eyledi deyu mahzar-ı hasımda inkâra mükarin eylediği müddeâsına 

başka başka iki kıt’a mestûre ile şehâdet etmeleriyle şâhidan-ı mezbûrânın âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 
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Fatih’de Bahrisefid Camisi’nde Çifte 

Ayak Kurşunlu Medresesi’nde sâkin 

talebe-i ulûm’dan uzun boylu kumral 

sakallı ela gözlü Dimetokalı Mehmed 

Efendi ibn-i Hüseyin bin Mehmed. 

Küçükpazar’da Hayreddîn Hoca 

Medresesi’nde sâkin talebe-i ulûm’dan 

orta boylu köse sakallı ela gözlü 

Dimetokalı Ahmed Efendi ibn-i Ebubekir 

bin Hüseyin. 

 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Efendimiz Ağalarından kahveci Hacı İbrahim Ağa 

 

 

Sahife No : 2b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 17 Rebi’ül Evvel sene [1]289 - [25 Mayıs 1872] 

Konusu : Şahitler 

Şâhidan-ı merkûman âdil ve makbûlü’ş şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Sultânmehmed’de 

Bahrisefid cânibinde Çifte 

Ayak Kurşunlu Medresesi 

müderrisi mekremetlü 

Ünyevi Ahmed Hamdi 

Efendi ibn-i Mehmed. 

(Sin)  

Küçükpazar’da Aziz 

Mahmud Efendi ve Hoca 

Hayreddîn Medresesi 

müderrisi mekremetlü 

Hafız İbrahim Efendi ibn-i 

Ali.  

(Sin-Ayın) 

 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve talebe-i 

ulûm’dan Ali Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın) 

 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûm’dan 

Hafız Mehmed 

Halim Efendi ibn-i 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın) 

 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûm’dan 

Hafız Feyzullah 

Fevzi Efendi ibn-i 

Abdulreşid. 

(Sin-Ayın)  

 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûm’dan 

Es- seyid Ahmed 

Efendi ibn-i es-

Seyyid İbrahim. 

(Ayın)  

 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûm’dan 

Es- seyid Mehmed 

Efendi ibn-i es-

Seyyid Hüseyin. 

(Ayın)  

 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûm’dan 

Hafız Mahmud 

Efendi ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)  

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûm’dan 

Mehmed Efendi 

ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûm’dan 

Mehmed Şükrü 

Efendi ibn-i Halil.  

(Ayın)  

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

talebe-i ulûmdan 

Mustafa Efendi ibn-

i Ali. 

(Ayın)  
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Medrese-i mezkûrun 

bevvabı Ebubekir Efendi 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)  

Çifte Ayak Kurşunlu 

Medresesi ahâlîsinden ve 

dersiâmdan mekremetlü 

Tahir Efendi ibni-i 

Mehmed. 

(Ayın)  

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve talebe-i 

ulûm’dan Süleyman Efendi 

ibn-i Ali. 

(Ayın)  

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve talebe-i 

ulûm’dan Süleyman Efendi 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve talebe-i 

ulûm’dan Yusuf Ziyaeddîn 

Efendi ibn-i es-Seyyid Ali.  

(Ayın) 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden es-Seyyid 

İsmail Efendi İbn-i Es-

Seyyid el- Hâc Hasan.  

(Ayın)  

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve talebe-i 

ulûm’dan Ahmed Efendi 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve talebe-i 

ulûm’dan Mehmed Efendi 

ibn-i Ahmed.  

(Ayın)  

Medrese-i mezkûrun 

bevvabı Veliüddîn Efendi 

ibn-i Ahmed.  

(Ayın)  

 

 

Fi 13 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur. Fi 15 Safer’ül-hayr sene [1]289. 

Tahrir Şod. 

[Derkenar] Muhzırı Ahmed Ağa  

[Derkenar] Mübaşiri Hasan Kavas  

[Derkenar] 46 

 

Sahife No : 3a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 17 Rebi’ül Evvel sene [1]289 - [28 Mayıs 1872] 

Konusu :  Mehmed Ağa’nın büyük kızları Saliha Beyhan ve Sıdıka Aliyye 

Hanım taraflarından İsmail Ağa’ya hisselerinin mirasına dair.  

Büyükdere karyesinde sâkin iken akdemce vefât iden Mehmed Ağa ibn-i 

Ahmed’in sulbîye-i kebîre kızları Saliha Beyhan Hanım Sıdıka Aliyye Hanım 

taraflarından vekîl-i müseccel-i şer’îleri teberdarandan Ali Ağa ibn-i es-Seyyid Mustafa 

salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde  zikr-i ati menzile vazıa’tü’l-yed olan karye-i 

mezkûrede mütemekkine Sofi bint Kasbar muvâcehesinde karye-i mezkûrede vāki´ 

malumu'l-hudûd bir bab mülk menzilin nısf hisse-i şây’îa mütevaffa-yı  mezbûrun 

hayâtında ile’l-vefât yedînde mâlı olub fevti ile müvekkilelerim mezbûretan ile diğer er 

karındaşları İsmail Ağa’ya mevrûs olmuş iken merkûme Sofi menzil-i mezkûru fuzûli 

zabt etmekle hisselerinden kef-i yedîne tenbih olunmak muradımdır deyu dâvâ 
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merkûme Sofi cevâbında müvekkiletan-ı mezbûretan nısf menzil-i mezkûreden 

hisselerini karındaşları mezbûr İsmail Ağa’ya ve mezbûr İsmail Ağa dahi bana bey’ 

etmiş idi deyu bir kıt’a hüccet-i şer’îyye ibrazıyla vekîl-i mezbûrun inkârına binâen 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidan şehâdet etmeleriyle 

şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Efendimiz Ağalarından Sadullah Ağa  

 

Büyükdere’de orta sokakta sâkin uzunca 

boylu kır sakallı arabacı esnafından el-Hâc 

Ali Ağa ibn-i Ahmed bin Ali. 

 

Mahalle-i mezkurede Bostan sokağında 

sâkin uzunca boylu kır sakallı muhtar-ı 

sani bağcı Mahmud Ağa ibn-i Ömer bin 

Abdullah. 

 

 

Şâhidan-ı merkûman âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

 

Galata’ya tabi 

Büyükdere karyesi 

imamı Hafız 

Hüseyin Efendi ibn-

i Ali.  

(Sin-Ayın)  

 

Muhtar-ı evveli 

bağcı Ali Ağa ibn-i 

Ahmed Münir. 

(Sin-Ayın)  

 

Karye-i mezkûr 

ahâlîsinden kayıkçı 

es-Seyyid Hüseyin 

Ağa ibn-i Es- seyid 

Hasan.  

(Sin-Ayın)  

Karye-i mezkûr 

ahâlîsinden 

Mehmed Raşid Ağa 

ibn-i İslam. 

(Sin-Ayın)  

 

Karye-i mezkûr 

ahâlîsinden kayıkçı 

Hüseyin Ağa ibn-i 

Ömer. 

(Ayın)  

Karye-i mezkûr 

ahâlîsinden 

Mehmed Reis ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

 

Karye-i mezkûr 

ahâlîsinden kayıkçı 

İbrahim Ağa ibn-i 

Hasan.  

(Ayın)   

Karye-i mezkûr 

ahâlîsinden İbrahim 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın)   

 

 

Karye-i mezkûr ahâlîsinden kalafatçı es-

Seyyid Mustafa Ağa ibn-i es-Seyyid 

Ahmed. 

(Ayın)   

Karye-i mezkûr ahâlîsinden kahveci 

Mustafa Akif Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

 

Fi 18 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 20 Rebî’ül Evvel sene [1]289 

Tahrir Şod   

Şâhidan-ı Merkûman menzil-i mezkûr irâe eyledikleri. 
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Bir tarafı Büyükdere Caddesi ve bir tarafı Hamam zokagı târik-i amm ve bir 

tarafı bostan zokagı târik-i amm ve bir tarafı Yorgi veled-i Nikoli hanesi ile mahdud 

olduğu işbu mahalle şerh verildi. 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi tarafından Vani Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Kasımpaşalı sakallı Mehmed Kavas 

[Derkenar] 130 

 

Sahife No : 3b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 18 Safer’ül Hayr sene [1]289 - [27 Nisan 1872]  

Konusu : Çerkes kabîlelerinden Hüseyin kızı Fatımanın Mehmet Emîn 

Ağa ile arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerakiseden Şapsığ kabîlesinin Takovi cinsinden orta boylu karakaşlı 

kara gözlü malgir nâm-ı diğer Fatıma bint-i Hüseyin kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı 

yed eden Mehmed Emîn Ağa ibn-i Halil muvâcehesinde hurretü’l-asl olduğını dâvâ ve 

mezbûr Mehmed Emîn Ağa’nın inkârına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer 

şâhidleri şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş şehâde oldukları 

beyân şod. 

 

Muhâcirîn Çerakisenin Kabâ’il-i 

mezkûreden uzun boylu ter bıyıklı kara 

gözlü Abdullah Ağa ibn-i Mehmed bin 

Abdullah. 

 

Muhâcirîn-i Çerakisenin Kabâ’il-i 

mezkûreden uzun boylu sarı bıyıklı ela 

gözlü İbrahim Ağa ibn-i Mehmed bin 

Hasan 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

 

Asakir-i Zabtiye birinci taburun altıncı 

bölüğü çavuşlarından muhâcirîn 

komisyonu müstahdem Çerakiseden 

Osman Ağa ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Aydîn sancağında Söke kazasında sâkin 

muhâcirîn-i Çerakiseden ve Nirdog 

kabîlesinin ve Şok cinsinden Cafer Ağa 

ibn-i el-Hâc Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Bâb-ı Seraskeri’de birinci alayının ikinci 

taburun üçüncü bölüğünün ikinci çavuş 

Abzah’ kabîlesinin Buğace cinsinden 

Hasan Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Asakir-i Zabtiye birinci taburun ikinci 

bölüğünün dördüncü on başının beşinci 

neferi Abzah’ kabîlesinden Yaver Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Ayın) 
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Laleli’de Çukurçeşme civârında 

nüvvabdan Pertev Efendi teba’sından 

Abzah’ kabîlesinin Buğace cinsinden 

İbrahim Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Tophane’de Karabaş Mustafa Ağa 

mahallesinde sâkin Abzah’ kabîlesinin 

Şok cinsinden Ali Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

 Tophane’de Karabaş 

Mustafa Ağa Mahallesinde 

sâkin Abzah’ kabîlesinin 

Şok cinsinden Bedic Ağa 

ibn-i Yusuf. 

(Ayın) 

Tophane’de Karabaş 

Mustafa Ağa Mahallesinde 

Salih Ağa’nın kahvesinde 

sâkin Abzah’kabîlesinin 

Abide cinsinden Ömer Ağa 

ibn-i Lebid   

(Ayın) 

Deve hanında sâkin Abzah’ 

kabîlesinin Abide 

cinsinden Rıfat Ağa ibn-i 

Zekeriya. 

(Ayın)  

 

Sucu esnafından Abzah’ kabîlesinin Abide 

cinsinden Ali Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Odacı Çerakiseden Selim Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

 

Fi 18 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 19 Safer’ül-hayr sene [1]289 

Tahrir Şod.   

[Derkenar] Mim Ce 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş  

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 4a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 19 Safer’ül-hayr sene [1]289 [28 Nisan 1872] 

Konusu :   İbrahim Ferid Efendi ve Mustafa kızı Hadice Hanımın 

yüzleşmesi sırasında bir cariye bahsinden dolayı dört bin beş yüz guruş hususunda 

Hadice Hanım hakkında verilen hükme dair. 

Fazîletlü es-Seyyid İbrahim Ferid Efendi ibn-i el-Hâc Abdurrahim Efendi 

taraflarından vekîl-i müseccel-i şer’îleri Ali Efendi ibn-i Abdullah Bâb-ı hazret-i fetvâ-

penâhîde  Sadâret-i Rumeli Dâiresinde Hadice Hanım ibnetü Mustafa muvâcehesinde 

bir câriye bahsinden dolayı vekîl-i mezbûrun mezbûre Hadice Hanım’dan bi’l-vekâle 

iddi’â eylediği bâ- îlâm-ı şer’î dört bin beş yüz guruş husûsunda mezbûre Hadice 

Hanımın i’lam mezkûrun mazmûnını inkârına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod.  
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Uzun boylu kır sakallı Rumeli kalemi 

muhzıratından Hafız Ahmed Efendi ibn-i 

Ömer bin Mehmed. 

Orta boylu aksakallı muhzır Dragomanlı 

Mehmed Ağa ibn-i Hüseyin bin Ahmed. 

 

Şâhidân-ı Merkûman âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Rumeli tahtacısı 

Hüseyin Hüsnü 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın) 

Muhzır el-Hâc 

Ahmed Ağa ibn-i 

Mustafa.  

(Ayın) 

Muhzır Osman Nuri 

Efendi ibn-i İsmail.  

(Ayın) 

Muhzır Hasan Ağa 

ibn-i İbrahim. 

(Ayın) 

Muhzır Vanlı 

Mehmed Ağa ibn-i 

Abdullah.  

(Ayın) 

Muhzır Üsküdarî 

Mehmed Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın) 

Muhzır Ahmed Ağa 

ibn-i Abdülkadir. 

(Ayın)  

 

Muhzır Ahmed Ağa 

ibn-i Süleyman. 

(Ayın)  

 

 

Fi 19 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 19 Safer’ül-hayr sene [1]289 

Tahrir Şod.   

[Derkenar] Mim Ce 

[Derkenar] Muhzırı üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Balatlı Ali Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 4a 

Hüküm No : 2 

Tarihi : Fi 19 Safer’ül Hayr sene [1]289 - [28 Nisan 1872] 

Konusu : Evkaf-ı Hümayun müfettişi Mehmed Şerif Efendi huzûrunda 

Hava Hanım, Feride Hanım ve Mehmed Sıddıki ve Kadınko’nun dâvâsında ki menzil 

hususunda ki husûmete dair. 

Hâvâ Hanım ibnetü İdris Bâb-ı hazreti fetvâ-penâhîde Sadâret-i Rumeli 

Daîresinde sadriye-i kebîre kızı Feride Hanım ibnetü el-müteveffâ Mehmed Sıddıki 

tarafından Evkâf-ı Hümâyûn müfettişi sâbık fazîletlü Mehmed Şerif Efendi hûzurunda 

menzil husûsunda husûmete beni vekîl etmişti deyu teba’a-i Devlet-i aliyye nisvânından 

Kadınko bint Marko muvâcehesinde dâvâ ve merkûme Kadînko’nun inkârına binâen ber 

vech-i muharrer vekâlet müddeâsına başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri 
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muharrer şâhidler şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod.  

 

Hademe esnâfından uzun boylu matrûş 

kabân-ı dakikli el-Hâc Mehmed Emîn Ağa 

ibn-i el-Hâc Ebubekir bin Abdullah. 

Rumeli odacısı Mehmed Selim Ağa ibn-i 

Abdullah bin Abdullah.  

 

 

Şâhidan-ı merkûman âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Sadr-ı âli mühürdar 

refîki Abdülkadir 

Efendi ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Rumeli tahtacısı 

Hüseyin Hüsnü 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın) 

Hademe-i Asafi 

Posta başısı Hurşid 

Ağa ibn-i Mehmed.  

(Ayın) 

Hademe-i Asafiden 

Selim Receb Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Hademe-i Asafiden 

Hırka-ı Şerifli el-

Hâc Mehmed Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

Bâb-ı Ali 

çavuşlarından 

Altımermerli 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mehmed. 

 (Ayın) 

Rumeli muhzırı el-

Hâc Ahmed Ağa 

ibn-i Mustafa.  

(Ayın) 

Muhzır Osman 

Nuri Efendi ibn-i 

İsmail.  

(Ayın) 

Muhzır Hasan Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)  

Muhzır Vanlı Mehmed Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

Muhzır Üsküdarî Mehmed 

Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Ayın) 

 

Fi 19 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 22 Safer’ül-hayr sene [1]289 

Tahrir Şod.   

[Derkenar] Mim Ce 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Hademeden Hacı Emîn Ağa  

[Derkenar] Mim 
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Sahife No : 4b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 21 Safer’ül Hayr sene [1]289 - [30 Nisan 1872] 

Konusu : Defterhane kâtiplerinden Mehmed Mir Efendi ve Eşi Tevfika 

Hanım tarafından Halil Efendi dâvâsında Defter-i müfredat eşyâsının ele geçirilmesiyle 

müvekkilin hissesinin talep edilmesine dair. 

Defterhâne ketebesinden olub Mısır’da sâkin iken bundan akdem vefât eden 

Mehmed Neşrî Efendi ibn-i Hamza’nın veresesinden zevcesi Tevfika Hanım ibnetü 

Mehmed Refîk tarafından vekîl-i müsecceli Halil Efendi ibn-i Hüseyin salı günü huzûr-ı 

hazret-i fetvâ-penâhîde müteveffâ-ı mezbûrun kezâlik veresesinden vâlidesi Aişe Hanım 

ve li-ebeveyn kız karındaşı Hafize Hanım taraflarından vekîl-i sabitü’l-vükelâları el-Hâc 

Ali Efendi ibn-i Abdülkerim muvâcehesinde müvekkillelerin mezbûretan müteveffâ-i 

mezbûrun terekesi olan bâ-defter-i müfredât eşyâsını fuzûli bi’l-maîyye ahz u kabz 

etmeleriyle müvekkilem mezbûrenin hissesine isâbet edeni taleb ederim deyu dâvâ ve 

vekîl-i mezbûr el-Hâc Ali Efendi cevâbında müteveffâ-ı mezbûr hayâtında eşyâyı 

mezkûreyi müvekkillelerim mezbûretâna bey’ edip onlar dahi bade’l-iştirâ ve ol-dahi 

müteveffâ-ı mezbûr İstanbul’da vâkî menzili derûnunda mevcûd bi’l-cümle melbusat ve 

mefruşat ve esas beytin mecmu’ı müvekkillerim mezbûretanın mâlı olduğunu ikrâr dahi 

etmişidi deyu bir kıt’a hüccet-i şeri’yye ibrâzıyla vekîl-i mezbûrun inkârına binâen ber 

vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Ahi Çelebi Mahkemesi muhzıranından 

aksakallı orta boylu Hüseyin Ağa ibn-i 

Hasan bin Mehmed.                                                               

Mahkeme-i mezkûre muhzıratından orta 

boylu kır sakallı Mehmed Molla ibn-i el-

Hâc İbrahim bin Abdullah. 

 

 

Şâhidan-ı merkûman âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

İstanbul Bâb-ı Mahkemesi 

muhzırlar kethüdası 

Süleyman Şükrü Efendi 

ibn-i Ömer. 

(Sin-Ayın)  

Mahkeme-i mezbûre 

tahtacısı el-Hâc Yusuf Ağa 

ibn-i Mahmud Arif. 

(Sin-Ayın) 

 

Mahkeme-i mezbûre 

muhzırlarından Feyzullah 

Ağa ibn-i Musa.  

(Ayın) 
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Mahkeme-i mezbûre 

muhzırlarından Hasan Ağa 

ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûre 

muhzırlarından Mehmed 

Ağa ibn-i Yusuf. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûre 

muhzırlarından diğer 

Mehmed Ağa ibn-i Yusuf. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûre 

muhzırlarından Hüseyin 

Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûre 

muhzırlarından Ömer Ağa 

ibn-i Osman. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûre 

muhzırlarından Memiş Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

 

 

Fi 21 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 22 Safer’ül-hayr sene [1]289 

Tahrir Şod.   

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Efendimiz Agalarından Sadullah Ağa  

[Derkenar] Muhzırı Mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşir Eyüblü Hasan Kavas 

[Derkenar]17 

 

 

 

Varak No : 5a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 22 Safer’ül Hayr sene [1]289 [1 Mayıs 1872] 

Konusu :   Hacer ve Esma Nasiha’nın vekâlet dâvâsına dair. 

Hace Hadice kendüde asil ve sadriye-i sagıre kızları Hacer ve Esma Nasiha’nın 

tesviye-i emirlerine vasî-yi mansûbeleri olmağla bi’l-vesâye merâmına Zühdüye Hanım 

tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îsi olmağla bi-l-vekâle ve Abide Hanım tarafından bâ-

hüccet-i şer’îye vekîl-i sâbitü’l-vekalesi el-Hâc Hüseyin Efendi hâzır olduğı hâlde 

Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde merhûm Handan Ağa Vakfı mütevellîsi Mehmed Sâbit 

Efendi muvâcehesinde Beylikçi kîsedârı Hasan Zîver Beğ ibn-i el-Hâc Hüseyin 

tarafından vekîl-i müsecceli es-Seyyid İlyas Beğ ibn-i es-Seyyid Süleyman hâzır olduğu 

hâlde mezbûrat Emîne Zahide ve Hacer ve Esma Nasiha mütevaffa Dagıstânî Miralay 

el-Hâc Ahmed Beğ’in zevcesi mütevaffât Hace Hadice Necibe Hanımın li-ebeveyn er-

karındaşı müteveffâ el-Hâc Mehmed Arif Efendi’nin sulbîye kızları ve mezbûre Abide 

Hanım dahi li-ebeveyn kız karındaşı ve mezbûre Hace Hadice Hanım dahi mumâ-ileyh 

el-Hâc Mehmed Arif Beğ’in zevce-i menkûhe-i metrûkesi olduğunu bi’l-âsâleve bi’l-

vekâle her biri dâvâ ve mütevellîve vekîl-i mezbûrânın inkârlarına binâen müddâalarına 
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başka başka iki kıt’a mestûre ile şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mûmâ-ileyhimânın âdil 

ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

Fetvâ-hâne-i Celilede mevz’î Müderrisînin 

kirâmdan mekremetlü Ömer Efendi ibn-i 

Abdulrahman bin Hüseyin.  

 

Ders-i âmdan mekremetlü Alâeddîn 

Efendi ibn-i Mustafa bin Mahmud Emîn. 

 

 

Şâhidan-ı mûmâ-ileyhimâ âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi.  

 

Reis’ül-müsevveddîn mekremetlü Hafız 

Hüseyin Lebib Efendi ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Sultânmehmed karyesinde çeşmede vâkî 

Yahya Tevfik Efendi medresesi müderrisi 

Ders-i âmdan mekremetlü es-Seyyid 

Ahmed İzzet Efendi ibn-i es-Seyyid 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)  

 

Müsevvid mekremetlü 

Mehmed Sami Efendi ibn-i 

Mustafa.  

(Ayın)  

Müsevvid el-Hâc Mehmed 

Emîn Efendi İbn-i Musa. 

(Ayın) 

Müsevvid Süleyman Efendi 

ibn-i Osman. 

(Ayın) 

 

 

Müsevvid Mehmed 

Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Müsevvid Ahmed 

Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

Müsevvid es-

Seyyid Ali Rıza 

Efendi ibn-i es-

Seyyid Mustafa. 

(Ayın)   

Müsevvid Mehmed 

Tevfik Efendi ibn-i 

Mehmed Salih. 

(Ayın) 

 

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden Mehmed Salih 

Efendi ibn-i Ali. 

(Ayın)   

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden talebe-i 

ulûmdan Hasan Tahsin 

Efendi ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)   

Talebe-i ulûmdan es-

Seyyid Ali Efendi ibn-i es-

Seyyid Hüseyin. 

(Ayın)   

 

Fi 22 Safer’ül-hayr sene [1]289 huzûra inha olunmuştur ve Fi 6 Rebi’ül-evvel sene 

[1]289 Tahrir Şod.  

[Derkenar] Mim Ce  

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Eskialipaşalı Ömer Kavas 

[Derkenar]30 
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Sahife No : 5b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 26 Safer’ül Hayr sene [1]289 [5 Mayıs 1872] 

Konusu :  İstanbul’da Zeyrek Araplar Mahallesinde bulunan menzil vakfının 

hissesi Mehmed Hâlid Efendi ve kız kardeşi Emîne Hanıma ait olup Mehmed Hâlid Efendînin 

kendi hissesinin yarısını kardeşi Emîne Hanım’a kiraya verip Emîne Hanımın burada beş sene 

dört ay kalması üzerine Mehmed Hâlid Efendînin hakkı olan iki yüz yirmi dört adet Mecidîye 

altınını talep etmesine dair. 

Mehmed Hâlid Efendi ibn-i Mehmed Emîn huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde li-

ebeveyn kız karındaşı Emîne Hanım muvâcehesinde İstanbul’da Zeyrek Araplar 

mahallesinde vâki´ ma’lûmü'l-hudûd ve’l-müştemîlat bir bâb vakf menzilin nısf hisse-i 

şâyî’ası benim ve diğer nısf hisse-i şâyî’ası kız karındaşım mezbûre Emîne Hanım’ın 

tasarruffumuzda olub ben mutasarrıf olduğum nısf hisse-i şâyiamı bin iki yüz seksen bir 

senesi Muharrem’ül-harâmi gurresinde kız karındaşım mezbûreye şehriye üç buçuk 

aded yüzlük Mecidî altunına îcâr ve teslîm ol dahi istîcâr ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

edip târîh-i mezkûrede bin iki yüz seksen altı senesi şehr-i rebî’ül-âhir gâyetine gelince 

beş sene dört ay müddet sâkine olub ecr-i müsamma-i mezkûreden kız karındaşım 

mezbûrun zimmetinde müctemi’ alacak hakkım olan iki yüz yirmi dört adet yüzlük 

Mecidî altunun kız karındaşım mezbûre Emîne Hanım’dan taleb ederim deyu dâvâ 

mezbûre Emîne Hanımın inkârına binâen eylediği müddeâsına başka başka üç kıt’a 

mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidün şehâdet etmeleriyle şâhidân-ı mezbûrunun 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Küçükpazar’da 

Araboğluhanı’nda misafiren 

sâkin uzun boylu kır sakallı 

Trabzonlu el-Hâc Mahmud 

Ağa ibn-i Mehmed Emîn 

bin Osman. 

Kapan-ı dakik dâhilinde 

Küçükpazar Mahallesinde 

sâkin kazgan imal edici 

esnafından orta boylu kır 

sakallı Laz Ali usta ibn-i 

Mehmed bin Yakub. 

Mukaddema nalçacılar 

kethüdası ve el-yevm 

esnâf-ı merkûmeden uzun 

boylu kır sakallı Ebubekir 

usta ibn-i İsmail bin Salih.    

Şâhidan-ı merkûmun âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Küçükpazar’da 

Arabogluhanı 

odabaşısı Mehmed 

Ağa ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Trabzonî tüccardan 

es-Seyyid Osman 

Efendi ibn-i es-

Seyyid İbrahim.  

(Sin) 

Trabzonî tüccardan 

Hüseyin Hasan Ağa 

Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Trabzonî tüccardan 

İsmail Hakkı 

kaptan ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın) 
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Trabzonî tüccardan 

Mustafa Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Trabzonî tüccardan 

el-Hâc Mehmed 

Temel Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın)  

Trabzonî tüccardan 

Ahmed Hamdi Ağa 

ibn-i el-Hâc 

Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Trabzonî Hasan 

Sabri Efendi ibn-i 

Mustafa.  

(Sin-Ayın) 

Bakır Kazgancı 

esnafı kethüdası Ali 

Ağa ibn-i el-Hâc 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Çarıhçı esnafından 

Osman Ağa ibn-i 

Süleyman. 

(Sin-Ayın)   

Çarıhçı esnafından 

Emîn Usta ibn-i 

Ali. 

(Sin-Ayın)   

Kazgancı çarıhcı 

Mehmed Ağa İbn-i 

es-Seyyid Mustafa. 

(Sin-Ayın)   

 

Kazgancı esnafından es-

Seyyid Mehmed Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)    

Kazgancı esnafından es-

Seyyid Mehmed Ağa ibn-i 

Hacı Necib. 

(Sin-Ayın)    

Kazgancı esnafından 

İbrahim Ağa ibn-i el-Hâc 

İsmail. 

(Sin-Ayın)    

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Efendimiz Ağalarından Saadettin Ağa 

[Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa  

 

 

Sahife No : 6a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 26 Safer’ül Hayr sene [1]289 [5 Mayıs 1872]- 

         Konusu :  Şahitler 

 

 

 

Kazgancı 

esnafından es-

Seyyid Fazıl Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın)    

Nalçacılar esnafı 

kethüdası Mehmed 

Efendi ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)   

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Kapan-ı dakikli es-

Seyyid el-Hâc 

Ahmed Ağa ibn-i 

es-Seyyid Ali. 

(Sin-Ayın)    

Esnaf-ı 

merkûmeden Hatap 

kapusu dâhilinde 

İsmail Ağa ibn-i 

Osman. 

(Sin-Ayın)    

 

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Tahtakale’de es-

Seyyid Mehmed 

Arif Ağa ibn-i es-

Seyyid Mehmed 

Ramazan. 

(Sin-Ayın)   

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Parmak kapulu es-

Seyyid Veli Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın)    

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Aksaraylı es-Seyyid 

Mehmed Ağa ibn-i 

Hacı Hasan. 

(Sin-Ayın)    

 

Esnâf-ı 

merkûmeden es-

Seyyid İzzet 

Süleyman Ağa ibn-i 

Eyüb Atpazarlı. 

(Sin-Ayın)   
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Trabzon ahâlîsinden 

Müderrisîn-i kiramdan ve 

mahall-i mezkûr 

hocalarından el-Hâc 

Mehmed Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın) 

Trabzonî el-Hâc Ali Efendi 

ibn-i Ömer. 

(Ayın)   

Trabzonî Tüccardan el-Hâc 

Yusuf Ağa ibn-i el-Hâc 

Süleyman. 

(Ayın)    

Trabzoni tüccardan el-Hâc 

Hüseyin Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Mahmudpaşa Mahallesinde 

sâkin Trabzonî Pir Mehmed 

Efendi ibn-i İbrahim. 

(Ayın) 

Han-ı Halil’de sâkin 

Trabzonî Ali Efendi ibn-i 

el-Hâc Ahmed. 

(Ayın) 

Han-ı Halil’de sâkin Ali 

Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Trabzonlu Mehmed Efendi 

ibn-i el-Hâc Yusuf. 

(Ayın) 

Hasırcılar İçinde sâkin 

Trabzonî tüccardan 

Mustafa Efendi ibn-i 

Mehmed Arif. 

(Ayın) 

Sultân Beyazıt’da vâkî 

Bakırcılar Esnafı kethüdası 

Süleyman Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Ve esnâf-ı merkûmeden 

Hasan Ağa ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Ayın) 

Ve esnâf-ı merkûmeden 

kazancı el-Hâc Hüseyin 

Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

 

Esnâfı merkûmeden 

Kazgancı İbrahim 

Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Ve esnâf-ı 

merkûmeden Ömer 

Ağa ibn-i el-Hâc 

Abdulhalim. 

(Ayın) 

Ve esnâf-ı 

merkûmeden Hasan 

Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın)   

Ve esânaf-ı 

merkûmeden 

Mehmed Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın) 

Ve esnâf-ı 

merkûmeden Ali 

Ağa ibn-i İbrahim. 

(Ayın) 

Ve esnâf-ı 

merkûmeden İsmail 

Ağa ibn-i Osman. 

(Ayın) 

Nalçacı esnafından 

Tahtakaleli Yahya 

Ağa ibn-i Eyüb. 

(Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden Hasan 

Ağa ibn-i Mustafa.  

(Ayın) 

 

  

Esnâf-ı merkûmeden Kasımpaşalı Hüseyin 

Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Esnâf-ı merkûmeden Aynacılar başında 

Receb Ağa ibn-i Veliüddîn. 

 (Ayın) 

 

 

Fi 26 Safer’ül-hayr Sene [1]289 Bade’l Tezkiye Sulh olundu. 

 

[Derkenar] Mübaşiri Kasımpaşalı İbrahim Çavuş 

[Derkenar] 75 
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Sahife No : 6b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 28 Safer’ül Hayr Sene [1]289 [7 Mayıs 1872] 

Konusu : Abacı Vasilaki veled-i Garofalidi ve daha önce vefât eden Kadînko Bey 

mirasçılarından Istaratı veled-i Dimitrinin Mösyö Canzoraye borcu olan bin iki yüz elli 

aded yüzlük Mecidî altunun talep edilmesine dair. 

Abacı Vasilaki veled-i Garofalidi salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde 

bundan akdem fevt olan Kadınko’nun veresesinden zevci Istaratı veled-i Dimitri 

muvâcehesinde benim kefâletimle müteveffa-i merkûmenin gâib-i ani’l-meclis Mösyö 

Canzoraye deyni olan bin iki yüz elli aded yüzlük Mecidî altunun bin yüz on dokuz 

aded yüzlük Mecidî altuna ise yirmi beş guruş müteveffa-i merkûmenin âhara bey’ ve 

ferağ olunan mâlından idâre olunub bâkisi olan yüz on bir aded yüzlük Mecidî altunu ile 

otuz beş guruşumuz ben kefalete binâen eda etmek terekesinden taleb ederim deyu dâvâ 

merkûm ıstıratının inkârına binâen ber-vech-i muharrer işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod.  

 

Zindan kapısında Abacı esnafından orta 

boylu kır bıyıklı Hristo veled karakaşlı 

Dimitri veled Atsam  

Mahal-i mezkûre de esnaf-ı merkûmeden 

uzun boylu kır bıyıklı İstavraki veled-i 

Yanni veled-i Atsam 

 

Şâhidân-ı merkûmenin makbûl-üş şehâde ve her biri tebaa-i Devlet-i aliyye’den 

oldukları işbu mahalle şerh verildi.  

 

Abacı ve kababazazane 

esnaf kethüdası el-Hâc 

Mehmed Ağa ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Zindan kapısında vak’ıa 

Balmumcular esnâf 

kethüdası es-Seyyid Ali 

Rıza Efendi ibn-i es-Seyyid 

el-Hâc Mehmed Arif. 

(Ayın) 

Esnâf-ı merkûmeden 

Ahmed Efendi ibn-i 

Ebubekir. 

(Ayın) 

Kuruyemişçi esnafından 

Eyüp Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın)  

Zindan kapusunda sâkin 

pamukçu esnafından 

Osman Efendi ibn-i el-Hâc 

Ebubekir. 

(Ayın) 

Esnâf-ı merkûmeden Hafız 

Halil Kemal Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)  

 

Esnâf-ı merkûmeden Hafız 

Hüseyin Efendi ibn-i 

Zindan kapısında Enfiyeci 

Devlet-i aliyye tebaasından 

Zindan kapısında abacı 

esnafından Devlet-i aliyye 
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Mehmed. 

(Ayın)  

Zizo veled-i Kostanti.  

(Ayın)  

tebaasından Acıyanko 

veled-i Dimitri. 

(Ayın) 

Esnâf-ı merkûmeden 

Devlet-i aliyye tebaasından 

Todori veled-i Esail  

(Ayın) 

Esnâf-ı merkûmeden 

Devlet-i aliyye tebaasından 

Dimitri veled-i Nikola 

(Ayın) 

Esnâf-ı merkûmeden 

Devlet-i aliyye tebaasından 

Todori veled-i Kosti’. 

(Ayın)  

Esnâf-ı merkûmeden 

Devlet-i aliyye tebaasından 

Dain veled-i İspiro. 

(Ayın)  

Esnâf-ı merkûmeden 

Devlet-i aliyye tebaasından 

Plofe veled-i Tanaş. 

(Ayın) 

Zindan kapısında 

yumurtacı esnafından 

Devlet-i aliyye tebaasından 

İspatol veled-i Yani 

(Ayın) 

 

 

Fi 28 Safer’ül-hayr sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 6 Rebi’ül-evvel sene [1]289 

Tahrir Şod.  

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa  

[Derkenar] Mübaşiri Esnafdan Receb Ağa 

[Derkenar]46 

 

Sahife No : 7a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi Gurre-i Rebîü’l-Evvel sene [1]289 [9 Mayıs 1872] 

Konusu : Çerkes Kabîlesinden Fatma ve Hava Hanım’ın hürlük dâvâsında 

Hava Hanımın inkârına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesede Abzah kabîlesinin Kvane cinsinden malûmet’ül vasıf 

Azimdil nâm-ı diğer Fatma Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde kendüye refîk olmak üzere 

vaz’-ı yed eden mârifet’üz-zat Hâvâ Hanım bint-i Mehmed muvâcehesinde hurretü’l-asl 

olduğumuz davâ ve mezbûre Hâvâ Hanım’ın inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre 

zeylinde isimleri muharrer şahitlerin şehâdet etmeleri ile şâhidân-ı merkûmanın âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Muhâcirin Çerakeden orta boylu karakaşlı 

kara gözlü Matruş Bedbeg Yusuf bin 

Hakud. 

Muhacirin merkûmeden uzunca boylu 

karakaşlı kara gözlü kumral sakallı el-Hâc 

İshak bin Bedzic bin Gozbe. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Edirne vilâyeti muhacirin me’mûri olub 

Suriye de sâkin imâre-i muhâcirinden 

Ahmed Rüstem Bey ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Suriye kazasında Ali Paşa karyesinde 

sâkin muhâcirin Çerake imaresinden 

Mahmud Bey ibn-i Hamza. 

(Sin-Ayın) 

 

 

Tophane’de Firüz Ağa 

mahallesinde sâkin imâre-i 

muhâcirinden Hasan Bey 

ibn-i Murad. 

(Ayın) 

Tophane’de Firüz Ağa 

mahallesinde sâkin imâre-i 

muhâcirinden Abdülkerim 

Bey ibn-i Halil. 

(Ayın) 

Tophane’de Firüz Ağa 

mahallesinde sâkin imâre-i 

muhâcirinden Aslan Bey 

ibn-i el-Hâc Vaza 

(Ayın)  

 

 

 

Tophane’de karabaşlı Mustafa Ağa 

mahallesinde sâkin Avnece kabîlesinin 

Şanbıle cinsinden Aslan Ağa ibn-i el-Hâc 

Ali. 

(Ayın) 

Tophane’de karabaşlı Mustafa Ağa 

mahallesinde sâkin üçüncü kabîlesinin 

Şanbıle cinsinden el-Hâc Ali Ağa ibn-i 

Mısri. 

(Ayın)  

Tophane’de karabaşlı Mustafa Ağa 

mahallesinde sâkin üçüncü kabîlesinin 

Şanbıle cinsinden Ömer Ağa ibn-i Dök. 

(Ayın)  

Merkûm Hava Hanım’a bint-i Mehmed 

tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îyesi 

Tophane’de karabaşlı Mustafa Ağa 

mahallesinde esirci esnafından Abdi Ağa 

İbn-i Yahya hâzır olduğumuz işbu mahalle 

şerh verildi.  

 

 

Fi gurre-i Rebi’ül-evvel sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 3 Rebi’ül-evvel sene [1]289 

Tahrir Şod.  

[Derkenar] Mim Ce 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi  

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş 

[Derkenar]Mim 

 

Sahife No : 7b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi Gurre-i Rebîü’l-Evvel sene [1]289/ [9 Mayıs 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Hasan Malik ve İshak kızı Hayriyenin 

Mehmed Rıfat Ağa ile arasında geçen hürlük dâvâsının inkarina dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Kabardey kabîlesinin Laba cinsinden olub rakka-ı 

inkiyâd-ı sâbıkını mukırr ve mu’terifeolan orta boylu ela gözlü karakaşlı Hüsn-i Malik 
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nâm-ı dîğer Hayriye bint-i İshak kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed-i mütehakkık 

olan Mehmed Rıfat Ağa ibn-i Hüseyin muvâcehesinde hurretü’l-asl olduğını dâvâ ve 

mezbûr Mehmed Rıfat Ağa’nın inkârına binâen ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu 

mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Muhâcirîn Çerâkeseden Sultân Mehmed 

At-pazarında Arabacı hanında sâkin orta 

boylu sarı sakallı ela gözlü sarı kaşlı 

Ramazan Ağa ibn-i Mehmed bin Musa. 

Muhâcirîn Çerâkeseden At-pazarında 

Arabacı hanında sâkin orta boylu ela gözlü 

kumral sakallı Mustafa Ağa ibn-i Musa 

bin Gubçuk 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi 

Edirne vilâyeti muhâcirîn 

me’mûri olub Suriye’de 

sâkin ümerâ-yı 

muhâcirinden Mehmed 

Rüstem Bey ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Mihaliç’te sâkin Kabardey 

kabîlesinden han-zâde 

Maksud Kiray Bey’in oğlu 

Mehmed Şaban Bey. 

(Sin-Ayın)  

 

At-pazarında Yeni handa 

sâkin Kabâ’il-i mezkûrenin 

cinsi mezkûreden İbrahim 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

At-pazarında Yeni handa 

sâkin Kabâ’il-i mezkûrenin 

cinsi mezkûreden Ali Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   

At-pazarında Yeni handa 

sâkin Kabâ’il-i mezkûrenin 

cinsi mezkûreden Mehmed 

Ağa ibn-i Yakub. 

(Ayın) 

Fincancı Hanında sâkin 

Kabâ’il-i mezkûrenin cinsi 

mezkûreden Ahmed Ağa 

ibn-i Kumaca 

(Ayın)  

Sultân Mehmed Sulu 

hanında sâkin Kabâ’il-i 

mezkûrenin cinsinden 

Hasan Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Sultân Mehmed Sulu 

hanında sâkin Kabâ’il-i 

mezkûrenin Hamşuk 

cinsinden Salih Ağa ibn-i 

el-Hâc Ömer. 

(Ayın)  

Kabartey kabîlesinin han-ı 

Temur cinsinden Musa Ağa 

ibn-i Hatozok 

(Ayın)  

 

At-pazarında Arabacı 

hanında sâkin Abzah 

kabîlesinin havz cinsinden 

İbrahim Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)  

Gedikpaşa’da kahveci 

esnafından Şapsığ 

kabîlesinin Nithoş 

cinsinden Mehmed Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Bâb-ı Seraskeri’de birinci 

alayın ikinci taburun 

üçüncü bölüğünün beşinci 

onbaşının altıncı neferi 

Rıfat Ağa ibn-i Zekeriya. 

(Ayın)  

 

Fi gurre-i Rebi’ül-evvel sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 5 Rebi’ül-evvel sene [1]289 

Tahrir Şod.  

[Derkenar] Mim Ce 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi  

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş 

[Derkenar]Mim 
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Sahife No : 8a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 3 Rebîü’l-Evvel sene [1]289 [11 Mayıs 1872] 

Konusu : Osmanlı halkından İstepan oğlu Ohannesin ve diğer Mardıros 

oğlu Ohannese verdiği mâlımdan iki yüz elli adet yüzlük Mecidî altınının talebine dair. 

 

       Arnavud Karyesinde Küçük Ayazma nâm mahallede sâkin teba’a-i Devlet-i aliyye 

nisvânından Hamarim bint Begos salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde güveyisi 

tebaa-i devlet-i âliye’den sarraf Ohannes veled  İstepan tarafından vekîl-i müseccel 

diğer Ohannes veled-i Mardıros muvâcehesinde ben tarih-i milâdîn bin sekiz yüz yetmiş 

bir senesi haziranın onuncu günü benim için konselit iştirâ etmek üzere güveyisi 

müvekkilim merkûm Ohannes mâlımdan iki yüz elli adet yüzlük Mecidî altını 

vermişdim taleb ederim deyu vekîl-i merkûmun inkârına binâen ber-vech-i muharrer 

müddeâsına başka başka iki kıt’a mestûre ile şehâdet etmeleri şâhidân-ı merkûmânânın 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Arnavud karyesinde Aynoferi Mahallesi 

ahâlîsinden Darphane hademesinden 

uzunca boylu kır bıyıklı Manok veled-i 

Haçedor veled-i Kırube 

Arnavud Karyesinde Aynoferi Mahallesi 

ahâlîsinden olub Sultân Beyazıd’da terzi 

esnafından uzunca boylu kumral bıyıklı 

Nikola veled-i Istırati veled-i Nikola. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galataya tabi’i Kuruçeşme 

karyesi imamı Hafız 

İbrahim Efendi ibn-i el-Hâc 

Hasan. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel Halil Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Abdülkadir 

Ağa ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Karye-i mezkûr ahâlîsinden 

kahveci Mehmed Arif Ağa 

ibn-i Osman. 

(Sin-Ayın) 

Kuruçeşme’de Ermeni-i 

millet muhtar-ı Begos veled 

Agop 

(Sin-Ayın)    

Karye-i mezkûr ahâlîsinden 

magazacı Karabed veled-i 

Hambarsum. 

(Sin-Ayın)   

Dürziler esnâf-ı kethüdası 

el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i 

Süleyman. 

(Sin-Ayın)   

Sultân Beyazıd’da 

kâğıtçılar esnafından Ali 

Rıza Efendi ibn-i İbrahim. 

(Sin-Ayın)   

Dürziler usta başısı Hacı 

İstavri veled-i pandeli 

(Sin-Ayın) 

 

Derziler usta başısı 

Cevahir Bezasistan 

Derzi esnafından 

Nikola veled-i kara 

Kâğıtçı esnâfından 

İsmail Zahidi 

Sultân Beyazıd’da 

Arzuhali Hafız 
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civârında Hacı 

Petro veled-i Hristo. 

(Sin-Ayın)   

bed. 

(Sin-Ayın)   

Efendi ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Musa Efendi ibn-i 

el-Hâc Ömer. 

(Ayın) 

 

Arzuhali 

Mehmed Said 

Efendi ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

Kahveci Ali 

Ağa ibn-i 

Osman. 

(Ayın)   

 

Derziler 

kabzımâlıYorgi 

veled-i Yani  

(Ayın) 

Yiğit başı 

Agop veled-i 

kara bed  

(Ayın) 

Kasab oğlu 

katı veled 

Yorgi  

(Ayın) 

 

Kasab oğlu Manol 

veled-i Yorgi. 

(Ayın)  

Çavuşbaşı veled-i 

Dimitri 

(Ayın)   

Kuruçeşme’de sâkin 

Manori Nihal veled-

i Yorgi. 

(Ayın) 

Kahveci Marko 

veled-i Ohannes 

(Ayın) 

 

Fi 13 Rebi’ül-evvel sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 3Rebi’ül-evvel sene [1]289 

Tahrir Şod.  

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Efendimiz Ağalarından Said Ağa 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri hademe-i esnafdan Osman Ağa 

 

Sahife No : 8b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 5 Rebîü’l-Evvel sene [1]289 ve  [13 Mayıs 1872] 

Konusu :  Cennet mekân Sultân Ahmed Han vakfı iradesinde senelik üç yüz akçe 

öşür mukataalı yirmi dokuz dönüm miktarlı tarla Hatice Hanımın sorumluluğunda olup 

bağ ve tarlaya bitişik olması ve bağ ve tarlanın asıl iradesi Mehmed Ağa’da olması 

üzerine hudûdların tecavüz edilmesine dair. 

 

İstanbul’da Şehzadebaşı civârında sâkin merhûm Şerif Molla Efendi Karyesi 

mâ’rifetü’z-zat Hadice Hanım tarafından vekîl-i müseccel Türbedâr es-Seyyid Hüseyin 

Hasan Efendi ibn-i el-Hâc İbrahim kendünden asıl zevcesi mâ’rifetüz’zat Fatma Melek 

Hanım bint-i Mustafa ve Hüseyin Nazım Efendi ibn-i İbrahim ve zevcesi Ümmü 

Gülsüm Bahriye Hanım bint-i el-mezbûr Mustafa ve Suriye kapu kethûdası Tevfik Bey 

zevcesi mâ’rifetüz’zat diğer Fatma Hanım bint-i Derviş Bey taraflarından müseccel 

vekîlleri Mehmed Ağa ibn-i Ali muvâcehesinde Cennet-mekân Sultân Ahmed Han-ı 

Salis evkâf-ı şerîfesi irâdîndan senevî üç yüz akçe öşür mukataalı yirmi dokuz dönüm 
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miktarda tarla ve müseccel müvekkilim mûmâ-ileyh Hadice Hanım uhdesinde ve 

ittisalinde kâin vakf-ı müşârün-ileyhimâdan mukaddemâ bâğ ve tarla ve elyevm menâzil 

ve bâğçe dahi asıl ve vekîl-i mezbûr Mehmed Ağa müvekkillerim mezbûrânın 

uhdelerinde bulunup asıl vekîl-i mezbûr Mehmed Ağa müvekkillerim mezbûrânın sicil-i 

mezkûrun kadîm hudûdunu tecavüzle ma’lûm olmakda mayın mahalline fuzulî zabt ve 

uhdelerinde olan mahalle-i ulûmda eylediklerini inkârına mukarrin dâvâ müddeâsına 

başka başka beş aded mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler huzûr-ı hazret-i fetvâ-

penâhîde şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı mezbûrun âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları 

beyân şod. 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

 

Eyüb’de Cami-i Kebîr Mahallesinde sâkin 

nakkaş esnafından kır sakallı ela gözlü orta 

boylu es-Seyyid el-Hâc Hüseyin Efendi 

ibn-i İbrahim bin Osman. 

Avrat pazarı kurbunda Canbaziye 

mahallesinde sâkin arzuhalci ela gözlü 

uzun boylu matruş Mehmed Efendi ibn-i 

Abdülkadir bin el-Hâc Memiş.  

Molla Gürani kurbunda el-Hâc Timur 

mahallesinde sâkin bezazistan 

münadilerinden ela gözlü kır sakallı uzun 

boylu Mehmed Efendi ibn-i Hüseyin bin 

İsmail.  

Şehzade kurbunda Hoşkadim 

mahallesinde sâkin matruş el-Hâc Mustafa 

Ağa ibn-i Abdullah bin Abdullah.  

 

 

 

Üsküdar’da Durbalı mahallesinde sâkin uzundan hademesinden ela gözlü uzun boylu 

matruş İsmail Efendi ibn-i Abdullah bin Halil.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Eyüb’de Câmi-i Kebîr 

Mahallesi imam-ı evvel-i 

Reşadetlü es-Seyyid 

Aşiyani Mehmed Akif 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Mehmed Emîn. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel Hüseyin 

Ağa ibn-i Osman.  

(Sin-Ayın) 

Avrat pazarı kurbunda 

Canib-i Ziya Mahallesi 

imamı Aşiyani el-Hâc 

Mehmed Ali Efendi ibn-i 

Arif Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

 

Muhtar-ı evvel Hasan Ağa 

ibn-i Musa. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Ebubekir 

Ağa ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)   

 

Canbaziye kurbunda el-Hâc 

Timur Mahallesi imamı es-

Seyyid el-Hâc Hafız Ali 

Efendi ibn-i es-Seyyid el-

Hâc Hasan. 

(Sin-Ayın) 
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Sahife No : 9a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 5 Rebîü’l-Evvel sene [1]289 ve  [13 Mayıs 1872] 

          Konusu :  Şahitler 

 

 

 Muhtar-ı evvel Halil 

Efendi ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani el-Hâc 

Mehmed Salih Ağa ibn-i 

Ömer. 

(Sin-Ayın) 

Şehzade kurbunda 

Hoşkadim Mahallesi imamı 

Ahmed Cemaleddîn Efendi 

ibn-i Ebubekir. 

(Sin-Ayın) 

 

Muhtar-ı evvel 

esirci Osman Ağa 

ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani 

Mehmed Şakir Ağa 

ibn-i Hüseyin. 

(Sin-Ayın)   

Üsküdar’da Durbalı 

Mahallesi imamı 

Es-Seyyid    

Aşiyani Ahmed 

Efendi ibn-i Es-

Seyyid    Ali. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı evvel Es-

Seyyid    Aşiyani 

el-Hâc Mehmed 

Arif Ağa ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)   

 

Muhtar-ı sani Hoca 

Es-Seyyid    Ömer 

Efendi ibn-i Es-

Seyyid    Mustafa. 

(Sin-Ayın)   

Eyüb’de Cami-i 

Kebîr İmamı salise 

Hafız Abdullah 

Efendi ibn-i 

Mehmed Said. 

(Ayın) 

Eyüb Ensari 

türbedâr-ı Hafız 

Mehmed Efendi 

ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

 

Cami-i Kebîr 

müzezzin-i evvel 

Es-Seyyid    el-Hâc 

Mustafa Efendi ibn-

i Es-Seyyid    el-

Hâc Halil.  

(Ayın) 

Cami-i kebîr 

müzezzininden 

Mehmed Tevfik 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Mustafa. 

(Ayın)  

Eyüb’de Evliyaca 

Mahallesi İmamı 

Es-Seyyid    el-Hâc 

Mehmed Hâlid 

Efendi ibn-i Es-

Seyyid    el-Hâc 

Mehmed Arif. 

(Ayın) 

 

Eyüb’de Bali Hoca 

Mahallesi imamı 

Es-Seyyid    Hafız 

İsmail Hakkı 

Efendi ibn-i Es-

Seyyid    el-Hâc 

Mehmed Emîn. 

(Ayın)  

 

Maliye de mektubi 

odası ketebesinden 

Mehmed Nafız ibn-i 

Ali. 

(Ayın)  

 

Ahâlîsinden İbrahim 

Ağa ibn-i 

Abdüllatif. 

(Ayın)  

Ahâlîsinden Salih 

Mustafa Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın)  

Bekçi Abdi Ağa 

ibn-i Ömer.  

(Ayın) 

 

Avrat pazarı 

kurbunda 

Canbaziye 

Mahallesi 

ahâlîsinden tershane 

kâtibi Mehmed 

Nazım Efendi ibn-i 

Ferhad. 

(Ayın) 
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Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden ve Asker-i 

Şahane-i Melazim-i evvel-i 

Mehmed Raşid Efendi ibn-i 

Mehmed Emîn. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden örücü Mehmed 

Rıfat Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Ferhad çadırcı 

Mehmed Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Helvacı 

Veliüddîn Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

Hüseyin Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden 

Hariciye 

Ağalarından Ali 

Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hariciye 

hademesinden el-

Hâc Mahmud Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

 

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Bâb-ı Ali 

cavuşlarından Es-Seyyid    

Hasan Ağa ibn-i Es-Seyyid    

Ömer. 

(Ayın) 

Bekçi Mehmed Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın) 

 

Molla Gürani kurbunda el-

Hâc Timur Mahallesi 

ahâlîsinde ve usturacı 

esnafından Mehmed 

Şerafeddîn Ağa ibn-i 

Abdülkadir. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnafından el-Hâc Tosun 

Ağa ibn-i el-Hâc Ahmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hedikçi 

esnafından Mustafa Ağa 

ibn-i Mehmed Salih. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Ali Ağa ibn-i 

Osman. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr bekçisi 

Es-Seyyid    Mehmed Ağa 

ibn-i Es-Seyyid    Mustafa. 

(Ayın)  

Şehzade kurbunda 

Hoşkadim Mahallesi 

müezzini Mehmed Emîn 

Efendi ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Ve Hoca el-Hâc 

Abdülkerim Efendi ibn-i 

Abbas. 

(Ayın) 

  

 

 

 

Sahife No : 9b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 5 Rebîü’l-Evvel sene [1]289 ve  [13 Mayıs 1872] 

          Konusu :  Şahitler 

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden Şûray’ı 

Devlet Kalemi halefesinden İsmail Hakkı 

Bey ibn-i Mehmed Arif. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden Bâb-ı 

Aliyede haricîye kalemi halefesinden 

Mehmed Efendi ibn-i Mehmed.  

(Ayın) 
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Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci Hasan 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden postahane 

memurlarından İsmail 

Efendi ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hüseyin Efendi 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kalaycı 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

  

Üsküdar’da Durbalı 

Mahallesi ahâlîsinden 

müdür Hüseyin Kamil 

Efendi ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hazret-i Şahane 

hademe yüzbaşılarından el-

Hâc Mehmed Salih Efendi 

ibn-i Hüseyin. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden hudûd 

yüzbaşılarından mütekaid 

Hüseyin Efendi ibn-i 

Hasan. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden askeri 

yüzbaşılardan mütekaid Ali 

Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden manav 

esnafından el-Hâc Mustafa 

Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden manav 

esnafından Osman Ağa ibn-

i Abdullah. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnafından el-Hâc Mehmed 

Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden basmacı 

esnafından Mehmed Şah 

Ağa ibn-i Mehmed Emîn. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Börekçi 

esnafından Hasan Ağa ibn-i 

Mustafa. 

 (Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kunduracı 

esnafından Mustafa Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle Bekçisi Mehmed 

Salih Ağa ibn-i Eyüb. 

(Ayın) 

 

 

 

Fi 5 Rebi’ül-evvel sene [1]289. 

 

Sultân Ahmed-i selase vakfının câbisi 

Mehmed Bahaeddîn Efendi ibn-i Mehmed 

Necmeddîn hâzır olduğu. 

Sultân Beyazıd Vakfının câbisi Yakub 

Efendi ibn-i el-Hâc Mehmed hâzır olduğu. 

  

 

inhâ olunmuştur ve Fi 27 Rebi’ül-evvel sene [1]289 Tahrir Şod.  

[Derkenar] Osman Çavuş mübaşir Altımermerli 

[Derkenar] 85 
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Sahife No : 10a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 8 Rebîü’l-Evvel sene [1]289 [16 Mayıs 1872] 

Konusu : Mustafa Ağa’nın adı geçen mirastan iki bin beş yüz guruş alacak 

hakkını talep etmesine dair. 

Tatar el-Hâc İsmail Ağa zevcesi Hava Hanım bint-i Hüseyin salı günü huzûr-ı 

hazret-i fetvâ-penâhîde Fatma Hanım bint-i Manav Mustafa muvâcehesinde müteveffa-

yı mezbûr Mustafa Ağa zimmetinde muhakemeye bâ-i’lâm-ı şer’î gayri-ez teslimât iki 

bin beş yüz guruş alacak hakkım olub bana kable’l-edâ vefât etmekle meblağ-ı mezkûrı 

terekesinden taleb ederim deyu mezbûr Fatma Hanımın inkârına binâen ber-vech-i 

muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri ile şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

Mahalle-i teftiş ketebesinden Ayasofyalı 

orta boylu Hafız İbrahim Efendi ibn-i 

Hüseyin bin Abdullah.  

Mahalle-i mezkûre ketebesinden 

Çarşanbalı orta boylu müzellef sakallı 

Veliüddîn Efendi ibn-i Halil bin Abdullah.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Mahalle-i mezkûrun 

mümeyyiz-i evvel-i 

faziletlü el-Hâc İsmet 

Efendi ibn-i Mehmed 

Selim. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden es-Seyyid el-

Hâc Ahmed Nuri Efendi 

ibn-i es-Seyyid  el-Hâc 

Ahmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Hafız İbrahim 

Abid Efendi ibn-i Mehmed. 

( Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Mehmed 

Kemal Efendi ibn-i 

İbrahim. 

 (Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Hafız 

Mustafa Efendi ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Mehmed 

Ragıb Efendi ibn-i 

Mehmed İzzet. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Mehmed 

Salih Efendi ibn-i 

Mahmud. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Hafız 

Mehmed Selim Efendi ibn-i 

Hasan. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden İbrahim 

Efendi ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Hafız 

Hüseyin Hasan Efendi ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Hüseyin 

Şükrü Efendi ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden İsmail Hakkı 

Efendi ibn-i Faik. 

(Ayın) 
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Fi 8 Rebi’ül-evvel sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 20 Rebi’ül-evvel sene [1]289 

Tahrir Şod.  

[Derkenar] Huzûrdan  

[Derkenar] Mehmet Ağa muhzırı Vanlı 

[Derkenar] Mübaşiri Eğrikapulu Osman çavuş  

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 10b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 8 Rebi’ül Evvel Sene [1]289/ [16 Mayıs 1872] 

 

Konusu : Çerkes Fatıma ile Mahmud Mir İsmail Rakım Bey arasında 

geçen hürlük meselesine dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Ubıh kabîlesinin Zuk cinsinden olub rakka-ı inkiyâd-ı 

sâbıkını mukırr ve mu’terife olan uzun boylu kara gözlü karakaşlı Fatıma nâm-ı dîğer 

Zübeyde bint Naşo bin Emîn kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan 

kendînden asıl Mahmud Mir İsmail Rakım Bey ibn-i es-Seyyid Mehmed Said Efendi 

tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îleri Şerîfe Fatma Hanım bint-i Abdullah 

muvâcehesinde hurretü’l-asl olduğumuz dâvâ ve inkârına binâen müddeâsına işbu 

mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Tophane’de Karabaşlı Mustafa Ağa 

mahallesinde kahveci Mustafa Ağa’nın 

kahvesinde sâkin orta boylu sarı sakallı 

sarı ela gözlü Ubıh kabîlesinden Mustafa 

Ağa ibn-i Mehmed bin Hasan.    

Mahalle-i mezkûr’da sâkin Ubıh 

kabîlesinden uzun boylu kara sakallı kara 

gözlü Zekeriya Ağa ibn-i Ahmed bin 

Abdullah.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Edirne vilâyeti muhâcirin 

me’muri olub Silivri 

kazasında sâkin imâre-i 

muhâcirinden Mehmed 

Muhâcirin Çerâkeseden 

Cerrahpaşa mahallesinde 

sâkin Diş kabîlesinden 

Mehmed Esad Ağa ibn-i el-

Muhâcirin Çerâkese 

İmaresinden Kanglızâde 

Hüseyin Hayri Bey ibn-i 

Mehmed. 
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Rüstem Bey ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Hâc Abdullah. 

(Sin-Ayın)   

(Ayın) 

İzmit’de sâkin muhâcirin 

Çerake imaresinde 

Kanpolat Bey ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Ayın) 

Tophane’de Firuz Ağa 

mahallesinde sâkin Ubıh 

kabîlesinin Zuk cinsi 

imaresinden Abdülkerim 

Bey ibn-i Halil. 

(Ayın)   

Tophane’de Firuz Ağa 

mahallesinde sâkin Şapsığ 

kabîlesinin Şadı cinsi 

imaresinden Hasan Bey 

ibn-i Musa. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden 

yaver-i şahâne şer’î 

çavuşlarından Ömer Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Ayın)   

Abzah kabîlesinin Şevcen 

cinsinden Istabla amirede 

ambar memurlarından 

Hamdi Bey ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Aksaray Kurbunda Kuyucu 

mahallesinde sâkin Ubıh 

kabîlesinin Zuk cinsinden 

Ahmed Ağa ibn-i Kanu. 

(Ayın)  

 

Fi 8 Rebi’ül-evvel sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 10 Rebi’ül-evvel sene [1]289 

Tahrir Şod.  

[Derkenar] Huzûrdan  

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmet Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 11a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 20 Rebi’ül Evvel Sene [1]289 [28 Mayıs 1872] 

 

Konusu : Hüseyin Ağa vakfının sorumluğunda olan menzil ile diğer 

müvekkilin sorumluluğunda olan vakfın dâvâsına dair. 

Müderrisîn-i kirâmdan mekremetlü Hoca Osman Kabze Efendi ibn-i Ömer esbak 

Maliye Nazırı merhûm es-Seyyid Mehmed Hâlid Efendi karısı Fatıma Fitnat Hanım 

tarafından husûs-ı âtiyyû’l-beyânda vekîl-i müseccel-i şer’îsi Mehmed Raşid Efendi 

ibn-i Osman muvâcehesinde İstanbul’da Nalbant mahallesinde vûkû Hazîne-i Harameyn 

İzmid’den mazbatay-ı evkafdan merhûm el-Hâc Hüseyin Ağa vakfından uhdesinde olan 

bir bâb menzil ile müvekkil-i mezbûrun uhdesinde olan diğer vakıfdan menzil 

beyânında malûm-ül mikdar mu’ayyen mahallini dîvâr keşîdesiyle müvekkil-i 

mezbûrun vaz’-ı yedîne mütevellî vakf hâzır iken başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde 
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isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

Kabasakallı Mahallesinde sâkin orta boylu 

aksakallı Şeyh el-Hâc Ali Efendi ibn-i 

Süleyman bin Hasan. 

Sultânahmed medresesinde sâkin orta 

boylu ela gözlü kara sakallı talebe-i 

ulûmdan es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i 

es-Seyyid Mustafa bin İsmail.   

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Sultânahmed kurbunda 

Kabasakal Mahallesi imamı 

Hafız Osman Efendi ibn-i 

Mehmed Salih. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Ayasofya-ı 

kebîr kâhyalarından el-Hâc 

Hüseyin Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani sucu 

esnafından İbrahim Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Sultânahmed medresesi 

bevvab Mustafa Halim 

Efendi ibn-i Mustafa.  

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden mekremetlü 

İbrahim Halim Efendi ibn-i 

Ali. 

(Ayın) 

Mahalle bekçisi Mehmed 

Ağa ibn-i Osman. 

(Ayın)   

Medrese-i mezkûr 

ahâlîsinden ve talebe-i 

ulûmdan es-Seyyid Receb 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Hüseyin. 

(Ayın)  

Talebe-i ulûmdan Mehmed 

Şükrü Efendi ibn-i İsmail. 

(Ayın)  

Talebe-i ulûmdan 

Abdülhamid Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Talebe-i ulûmdan Abdullah 

Efendi ibn-i Süleyman. 

(Ayın) 

Talebe-i ulûmdan es-

Seyyid Mehmed Efendi 

ibn-i Es-Seyyid    Ali. 

(Ayın)  

Kabasakal Mahallesi 

ahâlîsinden mekteb-i şerif 

kalfası Mustafa Efendi ibn-

i Osman. 

(Ayın)  

 

Fi 17 Rebi’ül Evvel sene [1]289  

 

Ser tabbahin-i hasısa-i müezzin zâde 

merhûm Mehmed Efendi vakfının baberat 

bi’l-meşruta es-Seyyid Şeyh Mehmed 

Hidayet Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Şükrü hâzır olduğumuz hâlde  

Şehzade mütevellîsi merhûm Hüseyin Ağa 

vakfına kaymakam mütevellînasib olunan 

Hacı Osman Nail Efendi ibn-i Hafız Ali 

Hâzır oldu hâlde.  

 

inhâ olunmuştur ve Fi 20 Rebi’ül-evvel sene [1]289. 

 

[Derkenar] Huzûrdan  

[Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmet Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Nevbet Paşa Hacı Emîn Çavuş 

[Derkenar] Mim 
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Sahife No : 11b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 23 Rebi’ül Evvel Sene 1289 [31 Mayıs 1872] 

Konusu : Sarı Beyazıd Mahallesi sâkinelerinden Düriye Hanım’a 

Mahmud Bey ibn-i Mehmed İzzet’in küçük oğulları Muhiddîn ve Sadeddîn Beylerin 

borcu olan otuz bin guruşun talep edilmesine dair. 

Sarı Beyazıd Mahallesi sâkinelerinden Düriye Hanım bint-i Abdullah Sadâret-i 

Rumeli Daîresinde bundan mukaddem vefât eden Mahmud Bey ibn-i Mehmed İzzetîn  

sulbî sağîr oğulları Muhiddîn ve Sadeddîn Beylerin li-ebeveyn ammîleri ve tesviye-i 

emirlerine vasî-i mansûbları ketebeden Mehmed Âsım Bey muvâcehesinde müteveffa-

yı mûmâ-ileyh zimmetinde cihet-i deyn-i şer’îden otuz bin guruş alacak hakkı 

olduğumuz dâvâ ve inkâra binâen müddeâsına başka başka iki kıt’a mestûre ile zeylinde 

isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod. 

 

Şehzade kurbunda Hoşkadim 

Mahallesinde sâkin uzun boylu kır bıyıklı 

lal Mustafa Ağa ibn-i Abdullah bin 

Abdullah.   

Okçular Paşa kurbunda Emîn Bey 

mahallesinde sâkin Emtia Gümrüğü 

Rüsumat Tatbik kalEmînde İzmir 

mukayyid orta boylu kara gözlü karakaşlı 

kır sakallı es-Seyyid Mehmed Kadri 

Efendi ibn-i es-Seyyid Yusuf bin el-Hâc 

Mehmed.  

     

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Şehzade kurbunda 

Hoşkadim Mahallesi imamı 

Ahmed Cemaleddîn Efendi 

ibn-i Şeyh el-Hâc Ebubekir.  

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel esirci 

Osman Ağa ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı sani Mehmed 

Şükrü Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Sin-Ayın)   

Emtia Gümrüğü Rüsumat 

Tatbik kalemi mümeyyiz-i 

evvel-i Mehmed Âlemi 

Efendi ibn-i Abdülkadir. 

(Sin-Ayın)  

Şehzade kurbunda 

muhtesip karagöz 

mahallesi imamı Mustafa 

Halis Efendi ibn-i İbrahim. 

(Ayın) 

Hoşkadim Mahallesi 

ahâlîsinden şuray-ı devlet 

kalemi halefesinden İsmail 

Hakkı Bey ibn-i Mehmed 

Arif.  

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Bâb-ı Ali’de 

Hariciye Kalemi 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden ve maliye 

hademesinden Derviş 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci Hasan 

Ağa ibn-i Mehmed. 



72 
 

halefesinden Mehmed 

Efendi ibn-i Mehmed 

Şükrü. 

(Ayın)  

Hüseyin Ağa ibn-i es-

Seyyid Mehmed. 

(Ayın)   

(Ayın)   

Kalem-i mezkûr 

ketebesinden es-Seyyid el-

Hâc Hasan Efendi ibn-i es-

Seyyid Mehmed. 

(Ayın)  

Kalem-i mezkûr 

ketebesinden Hüseyin 

Efendi ibn-i Mehmed 

Selim. 

(Ayın) 

Kalem-i mezkûr 

ketebesinden el-Hâc 

İbrahim Efendi ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

 

Kalem-i mezkûr ketebesinden Mehmed 

Emîn Efendi ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Kalem-i mezkûr ketebesinden Mehmed 

Rıza Efendi ibn-i Mehmed Tahir. 

(Ayın)  

 

Fi 23 Rebi’ül-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur. Fi 4 Rebi’ül-ahir sene [1]289 Tahrir 

şod. 

 

[Derkenar] Mim Ce 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa  

[Derkenar] Mübaşiri Edirnekapulu İbrahim Kavas 

[Derkenar] 50 

 

 

Sahife No : 12a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 5 Rebi’ül Ahir Sene 1289 [12 Haziran 1872] 

Konusu : Seyid İsmail Ağa’nın büyük oğulları Yahya Ağa ve Mehmed Ağa Kırım 

Hanedanından Veliüddîn Bey’in miras kalmış bin beş yüz aded yüzlük Mecidî altunu 

dâvâ edilmiş olup bu iddialardan başka adı geçen kişinin İstanbul’dan Hac’a gönderildiği 

İstanbul’da dâvâcıdan asla bir alacağı bulunmadığını ve bu dâvâdan temize çıkmasına 

dair hükmün verilmesine dair. 

Kırım muhâcirlerinden olub bin iki yüz seksen beş senesi hilâlinde canib-i 

Hicaz’da vefât eden el-Hâc Seyyid İsmail Ağa’nın verese-i munhasırası kebîr oğulları 

Yahya Ağa ve Mehmed Ağa Kırım Hanedanından Veliüddîn Bey ibn-i Ataullahtan 

babamız müteveffâ-yı mezbûr diyâr-ı mezkûrdan Asitane’ye geldigi esnâda hayâtında 

mâlından li-ecli’l-hıfz ve eda ve teslîm edüb kablel-ahz vefât edip bize mevrûs olmuşdu 

deyu bin beş yüz aded yüzlük Mecidî altunu dâvâ edup mûmâ-ileyh Veliüddîn ben dahi 

müddeiyân-ı mezbûrânın müdde’âlarını inkârından başka müteveffa-yı mezbûr 

hayâtında Asitane-i aliyye’de Hâc-ı şerîfe azîmet edildigi Asitane’de benim yed ve 
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zimmetimde asla ve kata alacağı olmadığını tav’an ikrâr ve itiraf ve zimmetimi ibra-ı 

amm-ı sahih şer’î ile ibrâ ve iskât etmişti deyu mezbûrân Yahya Ağa Mehmed Ağa’nın 

inkârlarına binâen eylediği def’i müddeâsına başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde 

isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod.  

 

Uzun Çarşı kurbunda Âşık İbrahim Paşa 

Mahallesinde Mehmed Ağa’nın 

kahvesinde sâkin neccar’dan uzunca boylu 

kara sakallı Köstenceli Abdülhadi Ağa 

ibn-i Mehmed bin Abdullah.  

Yeni Cami şerifinde yazıcı orta boylu 

kumral bıyıklı Yahya Ağa ibn-i İbrahim 

bin Ahmed.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Uzun Çarşı kurbunda Aşık 

İbrahim Paşa Mahallesi 

imamı es-Seyyid İsmail 

Hakkı Efendi ibn-i es-

Seyyid Hüseyin.  

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel attar 

esnafından Mehmed Sadık 

Efendi ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani attar 

esnafından Mustafa Efendi 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Uzun Çarşı kurbunda 

Beyazıd-ı cedid Mahallesi 

imamı es-Seyyid Mehmed 

Said Efendi ibn-i es-Seyyid 

İbrahim. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Mustafa 

Efendi ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani yorgancı 

esnafından Hüseyin Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Atik İbrahim Paşa 

Medresesinde talebe-î 

ulûmdan Hafız Halil Efendi 

ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

Medrese-i mezkûrda 

talebe-î ulûmdan es-Seyyid 

Ali Efendi ibn-i es-Seyyid 

Abdullah. 

(Ayın) 

Medrese-i mezkûrda 

talebe-î ulûmdan Mustafa 

Efendi ibn-i Abdullah.  

(Ayın) 

Medrese-i mezkûrda talebe-

î ulûmdan es-Seyyid Hasan 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Hüseyin. 

(Ayın) 

Atik Ali Paşa Mahallesi 

ahâlîsinden nüvvabdan 

İbrahim İdami Efendi ibn-i 

Halil. 

(Ayın) 

Uzun Çarşı başında Misk-i 

yağcı esnafından Ömer Bey 

ibn-i Mehmed Nuri. 

(Ayın)  

Uzun Çarşı başında 

Merkebçi esnafından el-

Hâc İsmail Efendi ibn-i 

Halil. 

(Ayın)  

Uzun Çarşı başında 

İmameci esnafından 

Mehmed Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın) 

Uzun Çarşı başında mal 

fatura tüccarından 

Abdülkadir Efendi ibn-i El-

Hâc Ahmed. 

(Ayın)  
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Sahife No : 12b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 5 Rebi’ül Ahir Sene 1289 [12 Haziran 1872] 

          Konusu :  Şahitler 

 

 

Uzun Çarşı başında 

Neccardan Abdülhalim 

Ağa ibn-i Ebubekir.  

(Ayın) 

Uzun Çarşı başında 

sandıkçı esnafından Ali 

Bey ibn-i Hüseyin.  

(Ayın) 

Yeni Cami Şerifinde 

Arzuhal Mehmed Efendi 

ibn-i el-Hâc Ali. 

(Ayın) 

Yeni Cami Şerifinde 

Arzuhal Hafız Mehmed 

Efendi ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Yeni Cami Şerifinde 

Arzuhal Mehmed Tayyar 

Efendi ibn-i Ömer İbrahim. 

(Ayın)   

Uzun Çarşı kurbunda 

Beyazıd-ı cedid 

Mahallesinde sâkin taşra 

kaymakamlarından el-Hâc 

Abdülkadir Efendi ibn-i 

Abdülhalim. 

(Ayın) 

 

Bezaz-ı cedid 

Mahallesinde 

müdürandan 

Mehmed Efendi 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

Kırım 

hanedanından İslam 

Bey ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Kırım 

muhâcirlerinden es-

Seyyid Mehmed 

Efendi ibn-i es-

Seyyid Halil. 

(Ayın)  

Kırım 

muhâcirlerinden es-

Seyyid Abdullah 

Efendi ibn-i es-

Seyyid Mehmed 

Said. 

(Ayın)  

 

Fi 5 Rebi’ül-ahir sene [1]289 inhâ olunmuştur ve Fi 12 Rebi’ül Ahir sene [1]289 Tahrir 

Şod. 

 

Sahife No : 12b 

Hüküm No : 2 

Tarihi : Fi 6 Rebi’ül Ahir Sene 1289 [13 Haziran 1872] 

Konusu : Osmanlı halkından Mihal veled-i Ankilaki, Ankilakinin 

çocukları Andon ve Lole’ nin alacak dâvâsına dair. 

Tebaa-ı Devlet-i aliyyeden Mihal veled-i Ankilaki Yanya vilâyeti dâhilinde 

Premedi Kazası kurâsından Palomiyar karyesinde mütemekkinler Andon ve Lole veled-

i el-mütevaffâ Ankilaki taraflarından bā-hüccet-i ser´iyye vekîlleri olduğu Evkaf-ı 

hümayun müfettişi fazîletlü el-Hâc Mehmed Tevfik Efendi huzûrunda sebt-i vekâletine 

hükm-î şer-î alacak olduğunu Zaharaki veled-i Yanni mûvacehesinde iddia ve merkûm 

Zaharakinin inkârına binâen ber-vech-i muharrer müddeâsına başka başka iki kıt’a 
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mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Mahalle-i teftiş ketebesinden Eyübi Salih 

Efendi yamağı orta boylu müzellef sakallı 

İbrahim Efendi ibn-i Hüseyin bin 

Abdullah. 

Duacı- i çavuşlarından orta boylu kumral 

sakallı Davudpaşalı postbaşı Abdullah Ağa 

ibn-i İbrahim bin Abdullah.  

  

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Mahalle-i mezkûr 

mümeyyiz-i evvel-i 

faziletlü el-Hâc 

İsmet Efendi ibn-i 

Mehmed Selim. 

(Sin-Ayın) 

Duacı çavuşan el-

Hâc Mehmed Salih 

Ağa ibn-i Ebubekir. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden es-

Seyyid el-Hâc 

Ahmed Nursi 

Efendi ibn-i es-

Seyyid el-Hâc 

Ahmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ketebesinden Hafız 

İbrahim Abdi 

Efendi ibn-i 

Mehmed.  

(Ayın) 

Ketebeden Mehmed 

Kemal Efendi ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)   

Ketebeden Hafız 

Mustafa Efendi ibn-

i Ali. 

(Ayın) 

Ketebeden Mehmed 

Ragıb Efendi ibn-i 

Mehmed İzzet. 

(Ayın) 

Emîn-i çavuşan es-

Seyyid Ahmed Ağa 

ibn-i Es-Seyyid    

Yusuf. 

(Ayın)    

 

Klavuz Yusuf 

Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Klavuz İbrahim 

Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)    

Çavuşlar Emîni 

kâtibi Mehmed 

Kemal Efendi 

ibn-i Mehmed 

Tevfik. 

(Ayın)   

İsmail Çavuş 

ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Muhtar 

Mustafa Ağa 

ibn-i Süleyman. 

(Ayın)    

 

Fi 6 Rebi’ül-ahir Sene [1]289 inhâ olunmuşdur. Fi 16 Rebi’ül-ahir Sene [1[289. 

 

[Derkenar] Diger mübaşir hademe-i esnafından Eski Ali Paşalı İbrahim Ağa  

[Derkenar] 75 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Davudpaşalı postbaşı Abdi Ağa 

[Derkenar] 42 
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Sahife No : 13a 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 9 Rebi’ül Ahir Sene 1289 [16 Haziran 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Dodabi bint Mehmed bin Ahmed ve Ömer 

Ağa’nın arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

         Kabâ’il-i Çerâkeseden Besni kabîlesinin Hanaa cinsinden olub rakka-ı inkiyâd-ı 

sâbıkı mukırr ve mu’terîf olan orta boylu kara gözlü karakaşlı karyalı nâm-ı diğer 

Dodabi bint Mehmed bin Ahmed kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed iden pirinç 

tüccarından Ömer Ağa ibn-i Mansur bin el-Hâc Selîm muvâcehesinde hurretü’l-asl 

olduğumuz devaî ve mezbûr Ömer Ağa’nın inkârına binâen işbu mestûre zeylinde 

isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod. 

 

Eyüp Sultân civârında Galib Efendînin 

hanesinde misafiren sâkin uzunca boylu 

kır sakallı Besni kabîlesinden İshak bin 

Kılıç bin Hasan. 

Beşiktaş’da haretine vekîl kethüdası 

Mehmed Efendînin hanesinde misafiren 

sâkin orta boylu sarı bıyıklı besni 

kabîlesinin has-ı cinsinden Ahmed bin 

Gülmez bin Mustafa.   

   

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Sivas Sancağı dâhilinde Zile kazasında 

sâkin ümeray-ı muhâcirinden Karhafir 

cinsinden Osman Bey ibn-i Halil. 

(Sin-Ayın) 

Talebe-î ulûmdan Sultân Beyazıd 

medresesinde sâkin muhâcirin 

Çerâkeseden Koşen cinsinden Mahmud 

Efendi ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın)  

 

İran muhâcirin komisyonu 

ketebesinden Hüseyin 

Hasan Bey ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

Ümeray-ı muhâcirinden 

beşinci orduyu hümayunun 

üçüncü taburu yüz 

başılarından Ebubekir Bey 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Talebe-î ulûmdan Laleli 

karyesinde papaz oğulu 

medresesinde sâkin 

muhâcirin Çerâkeseden 

Koşen cinsinden Osman 

Efendi ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

 

Nakşi başı mahallesinde sâkin muhâcirin 

çerakeden ve Kabâ’il-i mezkûrun 

cinsinden Osman Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)   

Tophane’de karabaş Mustafa Ağa 

mahallesinde sâkin Kabâ’il-i mezkûrun 

cinsinden mezkûran Mustafa Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   
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At pazarında Arabacılar 

hanında sâkin Abzah 

kabîlesinin Havz cinsinden 

İbrahim Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)  

Kabardey kabîlesinin han-ı 

Temur cinsinden Musa Ağa 

ibn-i Hatozok. 

(Ayın) 

Arabacılar hanında sâkin 

Kabardey kabîlesinin 

Mehmed Ağa ibn-i Yakub. 

(Ayın)  

 

Fi 9 Rebi’ül-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve fi 11 Rebi’ül-ahir sene [1]289 Tahrir 

Şod.  

 

[Derkenar] Muhzır-ı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri hacı ahmed çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 13b 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 10 Rebi’ül Ahir sene 1289 [17 Hâzıran 1872] 

Konusu : Leskovik karyesi ahâlisinden olup vefât eden Veliüddîn Bey’in 

miras dâvâsına dair. 

Koniçeli Davud Bey ibn-i Yusuf Leskovik karyesi ahâlisinden olub bundan 

akdem vefât eden Veliüddîn Bey ibn-i Zekeriya Bey veresesi zevcesi Hava ibnetü 

Murtaza sulbî kebîr oğlu İdris Bey ve sulbîye-i kebîre kızları Paşakov ve Ratiye ve 

Cevri ve Ümmühan ve Safiye Hanımlar taraflarından bâ hüccet-i şer’îyye vekîlleri 

olduğumuz Safiye Hanım bint-i Salih tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îyesi Kemal 

Efendi muvâhecesinde mûmâ-ileyh Kemal Efendi’nin inkârına binâen ber-vech-i 

muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Fatih’de Bâğçeli hanında sâkin uzun boylu 

kara gözlü kumral bıyıklı Leskovikli 

Süleyman Rauf Bey ibn-i Behlül bin 

Hayrullah. 

Han-ı mezkûr’da sâkin uzun boylu kara 

gözlü kara bıyıklı Derviş Şaban Bey ibn-i 

Abdullah bin Hüseyin. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Fatih’de Bâğçeli hanında 

sâkin mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden ve nüvvab’dan 

Mahmud Ahmed Efendi 

ibn-i Said bin Ömer. 

(Sin-Ayın) 

Han-ı mezkûr da sâkin 

mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Ahmed Necib 

Efendi ibn-i Hasib bin 

Osman. 

 (Sin-Ayın) 

Han-ı mezkûr da sâkin 

nüvvabdan Mehmed Fahmi 

Efendi ibn-i Zeynel Abidîn. 

(Ayın)  

Han-ı mezkûr da sâkin 

nüvvabdan Muharrem 

Efendi ibn-i Şemseddîn. 

(Ayın)   

Han-ı mezkûr da sâkin 

nüvvabdan Abdülhalim 

Efendi ibn-i Mehmed 

Tahir. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûr da sâkin 

Mekteb-i Mülkiye 

talebesinden Es-Seyyid    

Yusuf Efendi ibn-i Es-

Seyyid    Mehmed Şefik. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûr da sâkin 

Mekteb-i Mülkiye 

talebesinden Ahmet muhtar 

Efendi ibn-i Süleyman. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûr da sâkin 

Mekteb-i Mülkiye 

talebesinden es-Seyyid 

Ethem ibn-i Sofuveddîn 

Efendi. 

(Ayın)   

Han-ı mezkûr da sâkin 

Mehmed Reşid Bey ibn-i 

Feyzullah 

(Ayın)   

 

Fi 10 Rebi’ül-ahir sene [1]289 

 

[Derkenar] Muhzır Vani Mehmed Ağa 

[Derkenar]Mübaşiri Eyüb Mustafa Kavas 

[Derkenar] 40 

 

Sahife No : 14a 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 18 Rebi’ül Ahir sene 1289 [25 Hâzıran 1872] 

Konusu : Sahafçı Agop veled-i Pedros’un mirasçısı Derohinik’in 

Agop’dan yüz bin guruş alacağı olduğuna dair. 

Hüdaverdi oğlu zevcesi Rumeysa bint-i Evsab tarafından vekîl-i müseccel-i 

şer’îleri es-Seyyid İlyas Bey ibn-i es-Seyyid Süleyman salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-

penâhîde müteveffâ Sahafçı Agop veled-i Pedros veresesi muvâcehesinde müvekkillem 

merkûme Derohinik mütevaffa-yı merkûm Agop zimmetinde cihet-i dîn-i şerî’yeden 

yüz bin guruş alacak hâzır olduğunu işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler 

şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Galata’ya tabi’ Tophane’de Kazancıbaşı 

Mahallesinde sâkin orta boylu ak bıyıklı 

tebaa-ı Devlet-i aliyye’den İradı Dellalı 

Agop veled Kirkor veled Atsam. 

Mahalle-i mezkûrda sakîn tebaa-ı Devlet-i 

aliyye’den uzun boylu kır bıyıklı Ertan 

veled-i ıstıkani veled-i Atsam. 
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Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

 

Galata’ya tabi’ Tophane’de 

Kazancıbaşı Mahallesi 

imamı Hüseyin Efendi ibn-

i Mehmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar- evvel el-Hâc 

İbrahim Ağa ibn-i 

Mehmed. 

 (Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Haşim Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Garbcılar 

kethüdası el-Hâc Ahmed 

Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden nalıncı 

esnafından İbrahim Ağa 

ibn-i Süleyman. 

(Ayın)      

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden ve Kerkük 

hudûdlarından Kadri Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)     

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden İbrahim Ağa 

ibn-i Ebubekir. 

(Ayın)      

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Asker-i 

Şâhâne’den mütekaid 

Mehmed Sadri Bey ibn-i 

el-Hâc Mehmed Salih. 

(Ayın)      

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Saraç 

esnafından Ömer Efendi 

ibn-i Abdullah. 

(Ayın)    

Galata’da Şahsuvar 

Mahallesi ahâlîsinden 

Askeri mütekaid Ebubekir 

Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın)     

Ve askeri mütekaid 

Mustafa Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın)      

Kahveci el-Hâc Mustafa 

Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)      

 

Kahveci Mehmed İzzet Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın)      

Ve Hasan Ağa Hüseyin. 

(Ayın)      

 

Fi 18 Rebi’ül-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur.  

 

[Derkenar] Huzûrdan  

[Derkenar] Muhzır Üsküdari Mehmed Aga  

[Derkenar] Mübaşiri Müftü Hamami Mustafa Çavuş 

[Derkenar]50 
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Sahife No : 14b 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 19 Rebi’ül Ahir sene 1289 [26 Hâzıran 1872] 

Konusu : Osmanlı tebasından Kirkor oğlu Hosab, Ohannes Efendi ile kardeşleri 

Andon ve Felmune ye vefât etmiş olan Nikohasinik’in mirasından hisse verilmesine 

dair.  

Tebaa-ı Devlet-i aliyye’den Hosab veled-i Kirkor Üvegi babası Divân-ı Cünha 

azâsından Ohannes Efendi ile li-eb er karındaşı Andon ve li-eb kız karındaşı Felmune 

taraflarından vekîl-i müseccelleri Kiğorak hâzır olduğumuz hâlde Sadâret-i Rumeli 

Daîresi’nde anâm müteveffa Nikohasinik bîl-cümle terekesi ve merkûm Ohannes Efendi 

ile müvekkiline merkûman balû tebaay-ı ahz u kabz edüp benim hisse-i irsiyyemi 

verilmekten imtina etmeleriyle suâl olunub enâm müteveffâ-yı merkûmanın 

terekesinden hisse-i irsiyyeme taleb ederim deyu dâvâ merkûm Ohannes Efendi 

cevâbında madde-i merkûm-u hesabı bin iki yüz seksen yedi senesi şaban’ın on 

sekizinci günü mütevaffa-yı merkûmanın mevcûd bulunan eşyâdan yirmi sekiz sehim 

i‘tibâr ile altı sehim hisse-i irsiyyeme yüz yetmiş bir aded yüzlük Mecidî altunu semen 

medfû ve makbûza bana bey ve teslîm ben dahi iştirâ ve tesellüm ve kabûl eyledigimde 

sonra bir cümle husûs-ı mezkûrede ve tereke-i müteveffâ-yı merkûmandan benimle 

müvekkilani merkûmanın zimmetlerimizde asla alacak hakkı olduğumuz tav’an ikrâr ve 

benimle müvekkilan-ı merkûman Andon ve Famonanın zimmetlerimizi ibrâ-i ‘âm 

sahih-i şer’î ile kabûllerini hâvi-i ibrâ ve iskât etmişdi deyu eylediği zaferi başka başka 

iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Beyoğlu’nda Pangaltı nâm-ı icabdiye 

zakagında sakîn Avrupa tüccarından orta 

boylu kır bıyıklı Bilezikçi oğlu veled-i 

Kirkor veled-i Artin veled-i Atsam.   

Çukurca Hanında sakîn kuyumcu 

esnafından uzun boylu kır bıyıklı Artar 

oğlu Hosib veled-i Agop veled-i Repail. 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galata’ya Tabii 

Beyoğlu’nda Hüseyin Ağa 

Mahallesi imamı el-Hâc 

İbrahim Efendi ibn-i 

Mehmed. 

Muhtar-ı evvel Hafız 

Mehmed Emîn Efendi ibn-i 

Süleyman. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Hüseyin 

Efendi ibn-i Ömer. 

(Sin-Ayın) 
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(Sin-Ayın)  

Mahalle bekçisi es-Seyyid 

İbrahim Ağa ibn-i es-

Seyyid Mustafa. 

(Sin-Ayın)   

Kuyumcuyan esnaf 

kethüdası Ahmed Ağa ibn-i 

Ömer. 

(Sin-Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Akif Dede 

Efendi ibn-i Süleyman. 

(Ayın) 

Bâb-ı Aliye’de Divân-ı 

Ahkâm-ı Adliyye kalemi 

ketebesinden es-Seyyid 

Mehmed Cemal Efendi ibn-

i es-Seyyid el-Hâc 

Mahmud. 

(Ayın)   

Kuyumcular esnaf usta 

başısı Borneg veled-i 

Begos 

(Ayın)  

Yigit başısı Hacı Serube 

veled-i Toma 

(Ayın) 

 

Esnâf-ı merkûm yazıcısı Serube veled-i 

Artin 

(Ayın)  

Diger yazıcı Hacı Mıgırdıç veled-i Pair. 

(Ayın)  

 

Fi 19 Rebi’ül-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 28 Rebi’ül-ahir sene [1]289  

 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Klavuz Yusuf Ağa  

[Derkenar] Diğer Mübaşir Yahya Kavas 

[Derkenar] 45 

 

Sahife No : 15a 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 23 Rebi’ül Ahir sene 1289 [30 Hâzıran 1872] 

Konusu :  Bâb-ı Ser Askeriye’de Ruznamçe Odası kâtiplerinden İbrahim Fahri 

Efendi ve Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde Trabzonlu Mehmed Reşid Bey’in Çerkeslerin 

Şapsığ kabîlesinden Şerîfe Aliye Hanım’ın hürlük dâvâsına dair. 

 

Bâb-ı Ser Askeriye’de Ruznamçe Odası Ketebesinden İbrahim Fahri Efendi ibn-

i Ali Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde Trabzonlu Mehmed Reşid Bey ibn-i Tayyar 

muvâcehesinde Kabâ’il-i Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin Koşet cinsinden münhâl nâm-

ı diğer mesail-i yedînde rıkk-ı münkade cariye mahallesi olmak üzere yüz doksan alacak 

buçuk aded Mecidîye semen medfû’ ve makbûz dört bin beş yüz guruş ba’de’l- iştirâ 

yedimde iken dört bin beş yüz guruş semen medfû’ ve makbûza Şerîfe Aliye Hanım’a 

beğ ol dahi kezâlik gaîb-i anîl meclis Fatma Hanım medfû’ ve makbûz dört bin beş yüz 

guruş ba’de’l- iştirâ mezbûre Fatıma Hanım’a dahi yine gaîb-i anîl meclis tüccardan el-

Hâc Mustafa Efendi’ye semen mezkûr dört bin beş yüz guruş ba’de’l- iştirâ yedînde 
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cariye Mahallesinde iken daîre-i mûşarûn-ileyhimâ’dan verilen bir kıt’a ilam-ı şerî 

mantûkunca hurret’ül-asl oldugumuz dâvâ müddeâsına ba’de’l- isbat vel hükm 

sebebiyle tahliye olunduktan sonra mezbûr Mehmed Reşid Beyin semen namıyla medfû 

olan yüz doksan buçuk adet sehim Mecidîyeyi bi’l müracaa dâvâ mezbûr Mehmed 

Reşid Beğin inkârına binâen müddeâsına başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân 

şod. 

 

Fesci esnafından uzun boylu kır sakallı 

Tunuslu Şaban Ağa ibn-i Hasan bin 

Abdullah.  

Avratpazarı kurbunda Ahmed kethüda 

Mahallesinde sâkin uzun boylu sarı bıyıklı 

matruş esirci İzzet Ağa ibn-i Hüseyin bin 

Abdullah.  

 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Dersaadet Tunus fescileri 

esnaf kethüdası el-Hâc 

Hurşid Ağa ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı merkûmeden 

Tunuslu Ahmed Ağa ibn-i 

Said. 

(Sin-Ayın)   

Avratpazarı kurbunda 

Ahmed kethüda mahallesi 

imamı Mahmud Arif 

Efendi ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)   

 

Muhtar-ı evvel 

Mehmed İzzet 

Efendi ibn-i 

Mehmed Salih. 

(Sin-Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Tunuslu Ali Efendi 

ibn-i Abdülkadir. 

(Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Tunuslu el-Hâc Ali 

Efendi ibn-i Mesud. 

(Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Tunuslu İnan Efendi 

ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

 

Ahmed Kethüda Mahallesi 

muhtar-ı sanisi Mehmed 

Ali Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden defter-hane 

halefesinden Derviş 

Mustafa Bey ibn-i Mehmed 

Necib.  

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden ve Maliye 

Kalemi halefesinden 

Mustafa Bey ibn-i Mehmed 

Salih. 

(Ayın)  

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden kaşıkçı 

esnafından Hasan Efendi ibn-i el-Hâc 

İdris. 

(Ayın)  

Kahveci Mehmed Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)   

 

Fi 23 Rebi’ül-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 26 Rebi’ül-ahir sene [1]289 Tahrir 

şod. 
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[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Bâb-ı Ali kavaslarından Ömer Ağa 

[Derkenar] 35 

 

 

 

Sahife No : 15b 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 23 Rebi’ül Ahir sene 1289 [30 Hâzıran 1872]  

Konusu : Abdullah kızı Ayşe Hanım’ın hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Şabsığ kabîlesinin Şuru cinsinden olub rıkka-ı inkiyâd 

sâbıkı mukarer ve marifet olan orta boylu kara gözlü cemaziye’l ahîr nâm-ı diğer sâbık 

bint-i Keleş kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan esirci Ayşe Hanım 

bint-i Abdullah tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îleri es-Seyyid İlyas Bey ibn-i es-

Seyyid Süleyman muvâcehesinde hurret’ül-asl olduğumuz dâvâ mûma-ileyh İlyas es-

Seyyid İlyas Bey’in ber-vech-i muharrer inkârına binâen Hürriyet-i Asliye müddeâsına 

işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Muhâcirin Çerâkeseden Şabsığ kabîlesinin 

Lebsuk cinsinden orta boylu ter bıyıklı ela 

gözlü Ahmed bin Musa bin İlyas. 

Muhâcirin merkûmun Kabâ’il-i 

mezkûresinde uzunca boylu kır bıyıklı 

Hasan Ağa ibn-i Gavur Timur bin 

Gavlufus. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Çarşanba kazasında sâkin 

muhâcirin Çerâkesenin 

Nethac cinsinden Ebubekir 

Ağa ibni Paşa. 

(Sin-Ayın)   

Askeri Zabıtanın birinci 

taburun dördüncü 

bölüğünün altıncı 

onbaşısının üçüncü neferi 

muhâcirin Çerâkesenin 

Nethac cinsinden İsmail 

Ağa ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)    

Askeri Zabıtanın birinci 

taburun altıncı bölük 

çavuşlarından muhâcirin 

komisyonunda müstahdem 

Çerâkeseden Osman Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Ayın)  

Askeri zabıtanın birinci 

taburun altıncı bölügü 

neferinden muhâcirin 

komisyonunda müstahdem 

Çerâkeseden Abdullah Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Askeri zabıtanın birinci 

taburun dördüncü 

bölüğünün beşinci on başısı 

Kabâ’il-i mezkûrun cins-i 

mezkûrdan Ali Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın)    

Askeri zabıtanın birinci 

taburun altıncı bölüğünün 

birinci onbaşısının birinci 

neferi Şapsığ kabîlesinin 

Lebsuk cinsinden Mustafa 

Ağa ibn-i el-Hâc Ali. 

(Ayın)     
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Mabet-i Şahane 

askerlerinden ve muhâcirin 

Çerâkeseden Hamid Bey 

ibn-i Hasan. 

(Ayın)   

Suriye’de sâkin Abzah’ 

kabîlesinin Fac cinsinden 

İshak Ağa ibn-i İbrak. 

(Ayın)    

Muhâcirin Çerâkeseden 

Şapsığ kabîlesinin Takovi 

cinsinden Abdullah Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)    

 

Muhâcirin Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin 

Takovi cinsinden İbrahim Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)    

Tophane’de Karabaşlı Mustafa Ağa 

Mahallesinde Şapsığ kabîlesinin Takovi 

cinsinden Ali Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)     

 

Fi 23 Rebi’ül-ahir Sene [1]289 inhâ olunmuşdur. 3 Cemaziy’el-evvel Sene [1]289 

Tahrir şod.  

 

 

[Derkenar]Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar]Mübaşiri Osman Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 16a 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 3 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [9 Temmuz 1872] 

Konusu : Hristo ve Nikola’nın mahkemesinde taşınmaz mallar için verilen 

belgeye Nikola’nın inkarina dair. 

Tebaa-ı Devlet-i aliyye’den Ankali veled Petro Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde 

makûd meclis-i şer’îyede Premedi kazâsı ferâsından Postinan karyesinde sakîn tebaa-ı 

Devlet-i aliyye nisvânından Hristonun bint-i el-mütevaffa-yı Hristo tarafından bâ 

hüccet-i şer’îyye vekîl olduğunu kayıkçı Nikola veled Ankali muvâhecesinde merkûm 

Nikola’nın inkârına binâen ber-vech-i muharrer vekâleti müddeâsına başka başka iki 

kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

Fatih’de sakîn tebaa-ı Devlet-i aliyye’den 

uzun boylu sarı bıyıklı yemişci esnafından 

Nikola veled –i Lazari veled Atsam. 

Süleyman Paşa hanında sakîn tebaa-ı 

Devlet-i aliyye’den kumral bıyıklı uzun 

boylu ela gözlü Anastas Veled Kalib veled 

Anastas. 

  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Dersâdet ve bilad-ı selase 

manavan esnaf pazar başısı 

Mahmud Efendi ibn-i el-

Hâc Süleyman. 

(Sin-Ayın)  

Ketenciler başında esnaf-ı 

merkûmeden Premedli 

Hristo veled-i Mihal. 

(Sin-Ayın)  

Sultân Mehmed’de esnâf-ı 

merkûmeden Premedli kara 

Dimitri veled Yanni. 

(Sin-Ayın)   

Otlukçu yokuşunda yemişci 

esnâfından Premedli Lazari 

veled Kalib. 

(Sin-Ayın) 

Asitane’de bakkalan esnaf 

usta başısı Ahmed Efendi 

ibn-i el-Hâc Abdulrahman. 

(Sin-Ayın)   

Asitane’de bakkalan esnaf 

pazar başısı katib Mehmed 

Aziz Efendi ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın) 

Manavan esnâf kâtibi 

Ahmed Efendi ibn-i 

Memiş. 

(Ayın)  

Manavan usta başılarından 

Yorgi veled Sava 

(Ayın) 

Bakkal usta başılarından 

Lazari veled Yorgi. 

(Ayın) 

Bakkal usta başılarından 

Nikola veled Elye. 

(Ayın)  

Bakkal usta başılarından 

Anastas veled Yacı Yovan. 

(Ayın)   

Bakkal Usta başılarından 

Kosti veled-i Abdul. 

(Ayın) 

 

Bakkal usta başılarından veled-i Ligori. 

(Ayın)   

Bakkal Usta başılarından Arkali veled-i 

Todori. 

(Ayın)   

 

Fi 3 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 

 

[Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Kütahyalı Ali Çavuş 

[Derkenar] 49 

 

Sahife No : 16b 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 3 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [9 Temmuz 1872] 

Konusu : Ayasofyalı Mahallesi bekçisi Yorginin bir çift manda ve bir çift 

öküz ve bir çift inek ve on aded keçi ve on iki kıl Karahisar Hınta alacak hakkına dair. 

Ayasofyalı Mahallesi bekçisi Yorgi huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde Vartan 

veled-i Nikolayan muvâcehesinde benim gaîb an-il beled müzmen oğlu Kiğorak veled 

kırk zimmetinde bir çift manda ve bir çift öküz ve bir çift inek ve on aded keçi ve on iki 

kıl Karahisar Hınta alacak hakkım olan iki bin guruş bin iki yüz seksen altı senesi şehr-i 

Ramazanü’l mübarekenin yirmi yedînci günü gaîb merkûme’den taleb eylediğimde 

olduğu bade’l karar-ı merkûm ve vartan tarîh-i mezkûre’de gaîb merkûm Kiğorak yüz 

yirmi bir gün hitamında sana teslîm edemez isem meblağı mezkûr on iki bin guruş bin 

kefil zaminim deyu kefîl kefâletini nakit tercih-i mezkûr ile müverrah bir kıt’a senesi 
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dahi yed-i ita etmek meblağı merkûm on iki bin guruş kefâletine binâen merkûm ve 

Vartan’dan taleb ederim deyu merkûm Vartan’ın dîn-i mezkûr-ı kefâletini inkârına 

binâen merkûm Yorgi ber-vech-i muharrer tasaddi eylediği müddeâsına başka başka iki 

kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

   

Aksaray’da Bargirci esnâfından uzun 

boylu kara bıyıklı Ahmed Ağa ibn-i Eyüb 

bin Mehmed.  

Balat dâhilinde Tokmak kıran nâm-ı 

Mahallede Patrikhanede hizmetçi 

Nikolaki’nin hademesinden orta boylu 

kumrak bıyıklı Mihal veled-i Kostandi 

veled-i Sava.   

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Der-saâdet ve bilad-ı selase 

bargir hamalları esnaf 

kethüdası Yusuf Efendi 

ibn-i el-Hâc Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı merkûm tahsildarı 

Osman ibn-i İbrahim. 

 (Sin-Ayın) 

Esnâf-ı merkûmenin nizam 

ustalarından İdris Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Sin-Ayın)   

Esnâf-ı merkûmenin nizam 

ustalarından es-Seyyid 

Ebubekir Ağa ibn-i es-

Seyyid el-Hâc Ali. 

(Sin-Ayın)   

Esnâf-ı merkûmenin nizam 

ustalarından Osman Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)    

Balat kurbunda huzûr çavuş 

Mahallesi muhtar-ı evvel-i 

kömürcü Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)     

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

Ahmed Tarık Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)    

Kesme kaya 

kurbunda Rum 

milletinin istiratı 

kilisası muhtar-ı 

Kiromendoz veled 

Yakdomi. 

(Sin-Ayın)   

Ahâlîsinden Hristo 

veled Harimbu. 

(Sin-Ayın)   

Hatib kapusu 

kethüdası es-Seyyid 

Ali Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Ayın)  

Kasımpaşa 

kethüdası Mehmed 

Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)   

Emînönü Kethüdası 

Emrah Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)    

Tophane kulbaşısı 

Mustafa Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)   

Esnâf-ı el-Hâc Ali 

Ağa ibn-i Ali esnâf-

ı Mustafa Ağa ibn-i 

Mahmud. 

(Ayın) 

Maliye de varidât 

umumiye odası 

kethüdasından Rıfat 

Faik Efendi ibn-i 

Mehmed Emîn. 

(Ayın)   

Kahveci Ahmed 

Şükrü Efendi ibn-i 

Ali. 

(Ayın) 

Berber köse ustası 

Avniyaki veled 

Kosti. 

(Ayın) 

Bakkal Nikola 

veled Kostandi. 

(Ayın)   

Fi 2 Cemâziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 3 Cemâziy’el-evvel sene 

[1]289 Tahrir şod.  
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[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar]Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar]Hademe-i esnafından Akif Ağa 

[Derkenar]40 

 

 

Sahife No : 17a 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 8 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [14 Temmuz 1872] 

Konusu : Bâb-ı ser-askerî’de ruznamçe odası kâtiplerinden İbrahim Fahri 

Efendi ve Trabzonlu Mehmed Reşid Bey’in hürlük dâvâsına dair. 

Bâb-ı Ser-askerî’de Ruznamçe Odası ketebesinden İbrahim Fahri Efendi ibn-i 

Ali Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde Trabzonlu Mehmed Reşid Bey ibn-i Tayyar Efendi 

muvâcehesinde ben bundan akdem mezbûr Mehmed Reşid yeniden iştirâ eylediğim ber-

reîs-i Çerkes cariye-i işbu yedimde olan bir kıt’a ulûm-ı şer-i mantûkunca daîre-i 

müşârün-ileyhimâdan hürriyetini ba’de’l-isâbet ve ahkâm-ı sebili tahlîye olunmağla 

mezbûr Mehmed Reşid Bey medfûm olan 19 sehim Mecidîyeli mezbûr Mehmed Reşid 

Bey’den bi’l-müracaa inkârına mukâren dâvâ ve müddeâsına işbu mestûre zeylinde 

isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod. 

 

Uzun boylu kır sakallı Rumeli kalemi 

mahzâratından Hafız Ahmed Efendi ibn-i 

Ömer bin Mehmed.  

Orta boylu aksakallı Rumeli kalemi 

mahzârından Üsküdari Mehmed Ağa ibn-i 

Hüseyin bin Mehmed.   

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Rumeli tahtacısı 

Hüseyin Hin-i 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın) 

Muhzırdan Mehmed 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)    

Muhzır Osman 

Nuri Efendi ibn-i 

İsmail. 

(Ayın)  

Muhzır Dragomanlı 

Mehmed Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın)   

 

Muhzır Ahmed Ağa ibn-i 

Abdülkadir. 

(Ayın)   

Muhzır Hasan Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)   

Muhzır Ahmed Ağa ibn-i 

Süleyman. 

(Ayın) 
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Fi 7 Cemâziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 7 Cemâziy’el-evvel sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzır-ı Mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Ömer Kavas 

[Derkenar]11 

 

Sahife No : 17a 

Hüküm No :2 

Tarihi : Fi 10 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [16 Temmuz 1872] 

Konusu : Merci Mehmed Zikri Efendi merhûmun hatmelerini haviye bir 

kıt’a ulûm-ı şer-i ibrazıyla mezbûre Hava Ziynet Hanım’ın inkârına dair. 

Tebaa-ı Devlet-i aliyye’den sarraf Mercan veled-i Palik salı günü huzûr-ı hazret-

i fetvâ-penâhîde Hava Ziynet Hanım bint-i Abdullah muvâcehesinde merkûm Mercan 

19 Receb sene 82 gün tarihli Merci Mehmed Zikri Efendi merhûmun hatmelerini haviye 

bir kıt’a ulûm-ı şer-i ibrazıyla mezbûre Hava Ziynet Hanım’ın inkârına binâen eylediği 

def’i müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri 

şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Uzun boylu kır sakallı Rumeli kalemi 

mahzâratından Hafız Ahmed Efendi ibn-i 

Ömer bin Mehmed.  

Orta boylu aksakallı Rumeli kalemi 

mahzâratından Üsküdari Mehmed Ağa 

ibn-i Hüseyin bin Mehmed.  

  

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Rumeli tahtacısı 

Hüseyin Hasan 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın)  

Muhzır Osman 

Nuri Efendi ibn-i 

İsmail. 

(Sin-Ayın)   

Muhzır Dragomanlı 

Mehmed Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın)   

Muhzır Vanlı 

Mehmed Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)    

 

Muhzır Ahmed Ağa ibn-i 

Abdülkadir. 

(Ayın)    

Muhzır Hasan Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)    

Muhzır Ahmed Ağa ibn-i 

Süleyman. 

(Ayın)    

 

Fi 10 Cemâziy’el-evvel sene 289 ve fi 24 Cemâziy’el-evvel sene [1]289 inhâ 

olunmuşdur.  

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 
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[Derkenar] Mübaşiri Bosna başı Abdullah Ağa 

[Derkenar] 23  

 

 

Sahife No : 17b 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 2 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [8 Temmuz 1872] 

Konusu : Osmanlı tebası kadınlarından Sultân bint-i Ağya ve Ağoni’nin 

dâvâsında kırk dokuz aded yüzlük Mecidî altının talep edilmesine dair. 

Teb’a-i Devlet-i aliyye nisvânından Sultân bint-i Ağya tebaa-ı merkûme 

nisvânından Ağoni bint-i ikna muvâcehesinde merkûme Agoniden cîhet-i karziyeden 

bâ-tahvil kırk dokuz aded yüzlük Mecidî altunu deyu merkûme Agoni cevâbında 

müddeâsına merkûmeden ancak on dört aded yüzlük Mecidî altunu karzen aldığını ifrâd 

madde-i müddeâsına inkârına binâen ber-vech-i muharrer müddeâsına başka başka iki 

kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Beyoğlu’nda Şeyh Ehram el-Hâc Hüseyin 

Ağa câmi’-i şerifi müezzini orta boylu 

kumral bıyıklı Süleyman Tevfik Efendi 

ibn-i Hafız Mehmed Emîn bin Süleyman.    

Beyoğlu’nda Taksim nam Mahallede sakîn 

teba-i Devlet-i aliyye’den orta boylu kara 

bıyıklı kara gözlü Çalgıcı Hacı kara bint-i 

veled-i Sarkiz veled-i Agya. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Galata’ya tabii’ 

Beyoğlu’nda Hüseyin Ağa 

mahallesi imamı el-Hâc 

İbrahim Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel hafız 

Mehmed Emîn Efendi ibn-i 

Süleyman. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Hüseyin 

Efendi ibn-i Ömer. 

(Sin-Ayın)   

Beyoğlu’nda Ermeniyanı 

millet kilisesi cemaati 

başkâtibi Manukyan oğlu 

Kirkor veled-i Agya. 

(Sin-Ayın)    

 İtasından Mardiros veled-i 

Ohannes. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mehmed Akif 

Dede Efendi ibn-i 

Süleyman. 

(Ayın)  

 

 

 

Rumeli Eşraf 

kazasından 

Halıcı esnafından 

İsmail Ağa ibn-i 

Yargani el-Hâc 

Mehmed Efendi 

Nakşî es-Seyyid 

Mehmed Ağa ibn-i 
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Mehmed Eşref 

Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın) 

Ahmed. 

(Ayın)   

ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

es-Seyyid İsmail. 

(Ayın)   

Nakşî Hüseyin Ağa 

ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)   

Beyoğlu’nda 

Hüseyin Ağa 

mahallesinde 

Çalgıcı başı Sarkiz 

veled Kirkor. 

(Ayın)   

Meclis azasından 

Vartan veled Artin. 

(Ayın) 

Çalgıcı Mıgırdıç 

veled Malkun. 

(Ayın) 

 

Çalgıcı kara bint-i veled-i 

Mıgırdıç. 

(Ayın)   

Çalgıcı Evham kara bint-i. 

(Ayın)   

Çalgıcı Baltık veled-i 

Mıgırdıç. 

(Ayın)   

 

Fi 18 Cemâziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 2 Cemâziy’el-ahir sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar]Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar]Mübaşiri Kütahyalı Ali Çavuş 

[Derkenar]35 

 

Sahife No : 18a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 18 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [24 Temmuz 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Fatıma Hanım ve Mustafa Efendî’nin 

arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin Kavi cinsinden uzun boylu kara gözlü 

kara kaşlı Cemaziyel- ahîr nâm-ı diğer mıncı bint Kengabac kendüye refîk olmak üzere 

vaz’-ı yed mütehakkık olan devletlü kanlı baş hazretlerinin hemşiresi Fatıma Hanım’a 

bint-i es-Seyyid Mustafa Efendi muvâcehesinde hurretü’l-asl olduğumuz dâvâ ve 

mezbûr Fatıma Hanım’ın İnkârına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer 

şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Muhâcirin Çerâkese orta boylu kumral 

sakallı Mai gözlü Hasan bin Mehmed bin 

Bolak.  

Yine muhâcirin Çerâkese uzun boylu sarı 

sakallı sarı bıyıklı ela gözlü Hacı Mehmed 

bin Ebubekir bin Nogay  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Muhâcirin Çerâkeseden Şapsığ 

kabîlesinden Tophane’de sâkin kahveci 

esnafından Mustafa Ağa ibn-i İbrahim. 

(Sin-Ayın)   

Tophane’de sâkin muhâcirin Çerâkeseden 

İç kabîlesinin Verış cinsinden İbrahim Ağa 

ibn-i Zevalfegar. 

(Sin-Ayın)     

 

Şapsığ kabîlesinin Kavi 

cinsinden Zülfikar bin 

Paşhan 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Duşen 

cinsinden Yakub Ağa ibn-i 

Hacı Petan. 

(Ayın)   

Abzah kabîlesinin Keşan 

cinsinden Can Polat bin 

Hacı Mustafa. 

(Ayın)   

Abzah kabîlesinin Keşan 

cinsinden Zekeriya bin 

İslam. 

(Ayın)   

Abzah kabîlesinin Aşo 

cinsinden Osman bin 

Yusuf. 

(Ayın) 

Şapsığ kabîlesinin Kavi 

cinsinden Hasan bin 

Abdullah. 

(Ayın) 

 

Şapsığ kabîlesinin Evlabeli cinsinden 

Hüseyin bin Nevruz. 

(Ayın) 

Şapsığ kabîlesinin Evlabeli cinsinden 

Sıddık bin Hato. 

(Ayın)   

 

Fi 18 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur. Fi 27 Cemaziy’el-evvel sene 

[1]289. Tahrîr şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 18b 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 29 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [4 Ağustos 1872] 

Konusu : İran devlet-i tebaa’sından el-Hâc Ahmed Ağa ve tercüman 

Esdahın arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Abzah kabîlesinin Sığuşe cinsinden orta boylu Hava nâm-

ı diğer bint-i Musa bâb-ı fetvâ-penâhîde Sadâret-i Rumeli daîresinde kendüye refîk 

olmak üzere vaz’-ı yed iden İran devlet-i tebaa’sından el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i 

Mehmed muvâcehesinde tercüman Esdah Bey ibn-i el-Hâc Ali hâzır olduğumuz hâlde 

hurretü’l-asl olduğumuz dâvâ mezbûr el-Hâc Ahmed Ağa’nın inkârına binâen ber-vech-

i muharrer hürriyet müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler 

şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  
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Kabâ’il-i mezkûreden Hamidiye 

medresesinde sâkin uzunca boylu İbrahim 

bin İsmail bin Dodfeşer.  

Yine Kabâ’il-i mezkûreden Yeni Cami 

havalisinde sâkin uzunca boylu kumral 

sakallı Mehmed bin Osman bin Abdullah. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Suriye kazasında Ali Paşa karyesinde 

sâkin Abzah kabîlesinin Koş cinsinden 

Bekmeriz Bey ibn-i el-Hâc Ali. 

(Sin-Ayın)  

Askeri zabıtay-ı birinci taburun altıncı 

bölüğünün üçüncü onbaşının ikinci neferi 

Çerâkeseden Osman Ağa ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)    

 

İran muhâcirin komisyonu 

muhasebecesi Mehmed 

Said Efendi ibn-i Musa 

Vehbi Efendi. 

(Ayın) 

Komisyonu mezkûr 

ketebesinden Hüseyin 

Rüşdü Efendi ibn-i İsmail. 

(Ayın)  

Ve ketebeden Mehmed 

Emîn Efendi ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Ketebeden Mehmed Refiğ’ 

Efendi ibn-i Mehmed Şiran. 

(Ayın)  

Vavtacı Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Abzah kabîlesinin Sığuşe 

cinsinden Laleli’de Babası 

oğlu medresesinde sâkin 

talebe-î ulûmdan Osman 

Efendi ibn-i Koç. 

(Ayın) 

Abzah kabîlesinin Kurmen 

cinsinden sıddık bin Hatuc. 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Şerezok 

cinsinden Musa bin 

Abdullah. 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Sığuşe 

cinsinden Hüseyin Ağa ibn-

i Ali. 

(Ayın)   

 

Fi 18 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuştur. Fi 29 Cemaziy’el-evvel sene 

[1]289 

 

[Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Tophaneli Hariciye Kavas Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mim 
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Sahife No : 19a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 18 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [24 Temmuz 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Ali kızı Esma ve Şakir bey’in arasında 

geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Abzah kabîlesinin Şerezok cinsinden İzmid’li nâm-ı diğer 

Esma bint-i Ali Hass-ı Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı 

yed müthakkık olan Maliye-i Hazine-i Celîleden Musarraf Muhasebesi Odası 

halefesinden Şakir Bey ibn-i el-Hâc Mehmed Arif muvâcehesinde hurretü’l-asl 

olduğumuz dâvâ mezbûr Şakir Bey’in inkârına mukarren ber-vech-i muharrer 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-

ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

Muhâcirin Çerâkeseden uzun boylu mai 

gözlü kara sakallı Habdebeş bin Serveniç 

bin Şarako.  

Yine muhâcirin Çerâkeseden orta boylu 

ela gözlü sarı sakallı Şahangizi bin Hasa 

bin Losbuk.  

     

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Hanzade karyesinde sâkin İmare-i 

muhâcirin Çerâkeseden Hüseyin Bey ibn-i 

İshak. 

(Sin-Ayın)  

Kastamonu sancağında bilâdıcık 

karyesinde sâkin Şapsığ kabîlesinin ve 

muhâcirin Çerâkeseden Hüseyin Nevruz. 

(Sin-Ayın)     

 

Muhâcirin Çerâkese 

imaresinden Mehmed 

Rüstem Bey ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkese 

imaresinden Yakub Bey 

ibn-i el-Hâc Paslan. 

(Ayın) 

Şapsığ kabîlesinin Evlabeli 

cinsinden Hüseyin bin 

Nevruz. 

(Ayın) 

Abzah kabîlesinin Şerezok 

cinsinden Hasan bin 

Abdullah. 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Şerezok 

cinsinden Musa bin Hamid 

Yasin. 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Şerezok 

cinsinden İbrahim Ağa ibn-

i İsmail. 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Şerezok 

cinsinden Mehmed Ağa 

ibn-i Osman. 

(Ayın)   

Suriye’de sâkin Abzah 

kabîlesinin Fac cinsinden 

İshak Ağa ibn-i İbrak . 

(Ayın)  

Şapsığ kabîlesinin Takovi 

cinsinden Abdullah Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

 

Fi 18 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur. Ve Fi 28 Cemaziy’el-evvel sene 

[1]289 Tahrir şod. 
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[Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 19b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 19 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [25 Temmuz 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Sadık ve Asker-i Şahâne yüzbaşılarından 

Mehmed Besim Bey’in arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Abzah kabîlesinin Şoğo cinsinden orta boylu kara gözlü 

karakaşlı Cemaziyel’ahîr nâm-ı diğer Sadık bint-i Halil kendüye refîk olmak üzere vaz’-

ı yed eden Asker-i Şahâne yüzbaşılarından Mehmed Besim Bey ibn-i İbrahim 

muvâhecesinde hurretü’l-asl olduğumuz dâvâ ve mûma-ileyh Mehmed Besim Bey’in 

inkârına binâen ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân 

şod.  

  

Muhâcirin Çerâkeseden orta boylu kara 

sakallı kara gözlü Mehmed Ağa ibn-i 

Ahmed bin Abdullah. 

Muhâcirin-i merkûmeden orta boylu 

kumral bıyıklı ela gözlü İbrahim Ağa ibn-i 

Abdullah bin Hüseyin.   

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Batum’da sâkin Abâza muhâcirin 

imâresinde Şahin Bey ibn-i Emîn. 

(Sin-Ayın)  

İzmir’de sâkin Abâza Muhâcirin 

imâresinde Şahin Bey ibn-i Fazıl Bey. 

(Sin-Ayın)   

 

Muhâcirin imâresinde 

Tophane’de sâkin Ömer 

Bey ibn-i Receb. 

(Sin-Ayın)   

Muhâcirin imâresinde 

Kangal zade Hüseyin Sabri 

Bey ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Muhâcirin imâresinde 

Şahin Bey ibn-i Maksud 

Kiray. 

(Ayın)   

Muhâcirin imâresinde 

Tatan Bey ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)   

Muhâcirin imâresinde 

Şahin Bey ibn-i Emîn. 

(Ayın)    

Muhâcirin imâresinde 

Kanpolat Bey ibn-i 

Neskovi. 

(Ayın)    

Abâza muhâcirlerinden 

Yusuf Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)   

Abâza muhâcirlerinden 

Ahmed Ağa ibn-i 

Komance. 

(Ayın)    

Abâza muhâcirlerinden Ali 

Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)   
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Fi 19 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 20 Cemaziy’el-evvel sene 

[1]289 Tahrir şod. 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş 

[Derkenar] mim  

Sahife No : 20a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 19 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [25 Temmuz 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Musa oğlu Mehmed ve Ahmed oğlu 

Mehmed’in arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Abzah kabîlesinin Bedmid cinsinden şab-ı emred şad 

nâm-ı diğer Mehmed bin Musa Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde kendüye refîk olmak üzere 

vaz’-ı yed iden Esirci Mehmed Ağa ibn-i Ahmed muvâcehesinde hurretü’asl olduğumuz 

dâvâ mezbûr Mehmed Ağa’nın inkârına binâen ber-vech-i muharrer hürriyet-i aslîye 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-

ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Muhâcirin Çerâkeseden uzun boylu 

kumral sakallı İshak bin Mustafa bin 

Rasim.  

Yine muhâcirin Çerâkeseden uzun boylu 

kumral bıyıklı Ahmed bin Yusuf bin 

Yakub.  

      

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Muhâcirin Çerâkese imâresinden Mehmed 

Rüstem Bey ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Bandırma’da sâkin muhâcirin Çerâkese 

imâresinde İsmail Bey ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)    

 

Muhâcirin Çerâkese 

imâresinde Şahin 

Bey ibn-i Maksud 

Giray. 

(Ayın)  

Muhâcirin 

Çerâkese 

imâresinde Şahin 

Bey ibn-i Emîn. 

(Ayın)   

İdâe-i muhâcirin 

komisyonunda 

müstahdem Askeri 

zabıta’dan Osman 

Çavuş ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

Bandırma’da sâkin 

muhâcirin 

Çerâkesenin Abzah 

kabîlesinin Bedmid 

cinsinden İsmail bin 

Mehmed. 

(Ayın) 

Sultân Selim’de 

Hâlid Bey 

tebaa’sından Abzah 

kabîlesinin Bedmid 

cinsinden Ahmed 

Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın)   

At-pazarında 

Arabacılar hanında 

sâkin Abzah 

kabîlesinin Bedmid 

cinsinden Osman 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Abzah kabîlesinin 

Bedmid cinsinden 

İbrahim Ağa ibn-i 

İsmail. 

(Ayın)   

Abzah kabîlesinin 

Bedmid cinsinden 

Mehmed Ağa ibn-i 

Osman. 

(Ayın)   
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Fi 19 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olnumuştur ve Fi 19 Cemaziy’el-evvel sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Üsküdari Abdullah Çavuş 

[Derkenar] Mim  

 

Sahife No : 20b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 26 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [1 Ağustos 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Nefise ve Feyyaz Efendi’nin arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair.  

Kabâ’il-i Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin Açuşba cinsinden uzun boylu Lasika 

nâm-ı diğer Nefise Sadâret-i Rumeli Daîresinde kendüye vaz’-ı yed iden defter-hane-i 

amme-i mümeyyizi refetlû Feyyaz Efendi ibn-i Halil muvâhecesinde hurretü’l-asl 

olduğumuz dâvâ-i mezbûr Feyyaz Efendînin inkârına binâen işbu mestûre zeylinde 

isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod.   

 

Muhâcirin Çerâkeseden uzunca boylu sarı 

ter bıyıklı Aslakeri bin Nagos Bey bin 

Şarhok.   

Yine muhâcirin Çerâkeseden orta boylu 

sarı bıyıklı Osman bin Hacı bin İsmail. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Muhâcirin Çerâkeseden ve bizedöner 

kabîlesinden Hezsovede Rum Bey 

karyesinde sâkin Belhas bin Can kılınç. 

(Sin-Ayın)  

Ve Düzce’de sâkin muhâcirin 

Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinden Hasan 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)    

 

 

Şapsığ kabîlesinin Açuşba 

cinsinden Abdullah Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Şapsığ kabîlesinin Açuşba 

cinsinden Çerok bin Nasuh. 

(Ayın)   

Şapsığ kabîlesinin Açuşba 

cinsinden El-Hasıl bin Can 

kılıç. 

(Ayın)    

Şapsığ kabîlesinin Açuşba 

cinsinden Çakok bin 

Osman. 

(Ayın)    

Şapsığ kabîlesinin Kavi 

cinsinden Hasan bin Bulak. 

(Ayın)    

Şapsığ kabîlesinin Kavi 

cinsinden Mehmed bin 

Nogay. 

(Ayın)    
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Şapsığ kabîlesinin Kavi 

cinsinden Tophane’de 

kahveci Mustafa Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)    

Şapsığ kabîlesinin Kavi 

cinsinden Hasan Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)     

Şapsığ kabîlesinin Kavi 

cinsinden Hüseyin bin 

Nevruz. 

(Ayın)     

Şapsığ kabîlesinin Aşo 

cinsinden Osman bin 

Hasan. 

(Ayın)   

Şapsığ kabîlesinin Aşo 

cinsinden Ahmed bin 

Musa. 

(Ayın)    

Şapsığ kabîlesinin Aşo 

cinsinden Mustafa bin 

Mehmed. 

(Ayın)   

 

Fi 26 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 11 Cemaziy’el-ahir sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Harem-i Şerifli Hacı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mim  

 

Sahife No : 21a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 29 Cemaziy’el Evvel sene 1289 [4 Ağustos 1872] 

Konusu :  Kasımpaşa’da Çatma Mescid Mahallesinde Yusuf Halis 

Efendi’nin kızı Şahane Saliha Saadet Hanım’ın Asmaaltı tüccarlarından Giritli Ali Bey 

ibn-i Mustafa’nın içki içmeyeceğine dair şartı üzerine açılan boşanma dâvâsına dair. 

Kasımpaşa’da Çatma Mescid Mahallesinde Şahane Saliha Saadet Hanım bint-i 

Yusuf Halis Efendi tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îyesi Hafız Mehmed Efendi salı 

günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde ma’kud meclis-i şer’î mümeyyizi müvekkile-i 

mezbûrenin zevci Asmaaltı tüccarlarından Giritli Ali Bey ibn-i Mustafa muvâcehesinde 

mezbûr Ali Bey Fi 20 Ağustos sene 78 günü arak ve şarab ve rum içer isem şart olsun 

deyu ve bu şart tatlik-i talat edip bade’ Fi 16 Zilhicce sene 88 günü arak ve şarab ve 

rumü’l-çerakisem müvekkile-i mezbûrenin mutallakı olmuşdur deyu mezbûr Ali Bey’in 

inkârına mukâren dâvâ ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân 

şod.   

 

Tophane’de İlyas Celil Mahallesinde sâkin 

orta boylu aksakallı mai gözlü mahalle-i 

mezbûre de muhtar-ı sanisi münadi 

Hüseyin Ağa ibn-i Süleyman bin 

Abdullah.  

Kasımpaşa’da Çatma mescid Mahallesinde 

sâkin uzun boylu aksakallı mai gözlü 

karakaşlı Tüfenkçi Galatalı Mehmed Ali 

Usta ibn-i Ali bin Ali.  
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Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galata’ya tabii Tophane’de 

İlyas Çelebi Mahallesi 

İmamı Hafız Mehmed 

Rasim Efendi ibn-i Hafız 

Mehmed Emîn. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Halil Ağa ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden el-Hâc 

Mahmud Efendi ibn-i es-

Seyyid İbrahim. 

(Sin-Ayın) 

Galata’ya tabii 

Kasımpaşa’da Çatma 

Mescid Mahallesi İmamı 

Hafız Ahmed Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Hamza Ağa ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı sani Mehmed 

Salih Ağa ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)   

 

 

İlyas Çelebi 

Mahallesi 

ahâlîsinden 

koltukcu esnâf 

kethüdası İdris Ağa 

ibn-i el-Hâc 

Veliüddîn. 

(Ayın)  

Esnâf-ı 

merkûmeden Ömer 

Ağa ibn-i el-Hâc 

Abdülbaki. 

(Ayın)   

Esnâf-ı 

merkûmeden el-Hâc 

Mahmud Ağa ibn-i 

el-Hâc Veliüddîn. 

(Ayın)   

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Abdüllatif Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

Abdullah Efendi 

ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Ayın)   

Kasımpaşa’da el-

Hâc Ferhad 

Mahallesi İmamı el-

Hâc Mustafa Efendi 

ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

İlyas Çelebi 

Mahallesi 

ahâlîsinden Tîcâret- 

Bahriye reisi 

Süleyman Nazif 

Efendi ibn-i Osman. 

(Ayın)   

Penairci İsmail Ağa 

ibn-i Mehmed 

Emîn. 

(Ayın)    

 

Bekçi Ahmed Ağa ibn-i Mehmed Emîn. 

(Ayın) 

Şahâne-i mezbûr Mehmed Ali Usta tahta 

Gazino Mahallesinde bir buçuk sene 

ikamet beyân şod.  

 

Fi 29 Cemaziy’el-evvel sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 9 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 

Tahrir şod.  

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Eğrikapulu Ahmed Çavuş 

[Derkenar] 75 
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Sahife No : 21b 

Hüküm No :1 

Tarihi : Fi 8 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [13 Ağustos 1872] 

Konusu : Askeri Şahâne mülâzımlarından Hüseyin Ağah Efendî’nin ve 

Mehmed Ağa’nın menzil vakfından hisselerinin bedeli olan dokuz bin üç yüz yetmiş 

beş guruşun talep edilmesine dair.  

Askeri Şahâne mülâzımlarından Hüseyin Ağah Efendî’nin müseccel-i vekîl İlyas 

Bey salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde ma’kud meclis-i şer’î mümeyyizide 

Ganice Hatun tarafından kezâlik müseccel-i vekîl Mehmed Ağa muvâcehesinde 

Haremeyn-i el-Şerifin vakfından Balat kapısı dâhilinde el-Hâc Abdi Mahallesinde vukû’ 

bir bâb-ı vakf-ı menzilden sekiz sehim itibarıyla beş sehimenin Fi 25 sene 78 günü 

bedel-i misli dokuz bin üç yüz yetmiş beş guruş olduğunu işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân 

şod.  

 

Balat’da el-Hâc Abdi Mahallesinde sâkin 

uzun boylu ak akallı muhtar-ı evvel 

Mehmed Said Efendi ibn-i Aziz bin 

Hüseyin. 

Mahalle-i mezbûr’da sâkin Ferah kethüda 

cabisi müezzini el-Hâc Mehmed Şükrü 

Efendi ibn-i Mehmed Salih bin Halil. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

 

Balat karyesinde el-Hâc 

Abdi Mahallesi İmamı es-

Seyyid Mustafa Tevfik 

Efendi ibn-i es-Seyyid el-

Hâc Hafız Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani Hüseyin Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Tophane’de 

amme-i yaverlerinden kul-

ağası Ahmed Kadri Efendi 

ibn-i Hüseyin. 

 (Sin-Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Bezzasistan el-

Hâc Abbas Ağa ibn-i 

Yakub. 

(Sin-Ayın)     

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Kantarcı Yusuf 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)     

Balat karyesinde Fera’ 

kethüda mahallesi İmamı 

Hafız Ahmed Efendi ibn-i 

Hafız Eyüb. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden hamallar 

kethüdası Mehmed Ağa 

ibn-i Osman. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Nalband 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mehmed Emîn. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Cami Edhem 

Efendi ibn-i Halil. 

(Ayın)   
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Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Yemenici 

esnafından Mehmed Ağa 

ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden tebaadan İsmail 

Ağa ibn-i Abdülfettah. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr bekçisi 

Hüseyin Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)   

 

Fi 8 Cemaziy’el-ahir sene [1]289  

 

Balat kurbunda El-Hâc Abdi Mahallesinde 

orta zokakda kaîn 18 numaralı murakkam 

münari’i fih olan hane-i mezkûr irâde 

olundukta vakf-ı mezbûrun cabi ve katibi 

Es-Seyyid    Ali Rıza Efendi ibn-i Es-

Seyyid    Hafız Abdullah Naim hâzır 

olduğumuz beyân şod.  

Bir tarafı Şah Huban vakfından mîr-alây 

el-Hâc Ali Bey ibn-i Mehmed Bey 

mutasarrıf olduğunu hane ve bir tarafı 

fera’ kethüda vakfından Merhûm Ahmed 

Paşa zevcesi Fatıma Servete Hanım bint-i 

Mehmed Sadık’ın mutasarrıfa oldugunu 

hanem duvar etrafı dahi ferah kethüda 

vakfından iğneci zevcesi Hadice Hanım 

bint-i Abdullahın mutasarrıf oldugunu 

hanesi ve bir tarafı dahi taraf-ı tarik-i 

amme ile mahdud oldugumuz İş bu 

mahalle şerh verildi.  

 

İnhâ olunmuşdur Fi 16 Cemaziy’el-ahir sene 89 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Muşlu Hacı Hurşid Kavas 

[Derkenar] 45 

 

 

Sahife No : 22a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 8 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [13 Ağustos 1872] 

Konusu : İstanbul’da Çukur Çeşme karyesinde Molla Kestel Mahallesinde 

sâkin olup burada vefât eden Ahmed Bey’in zevcesi Hadice Hanımın miras dâvâsına 

dair. 

İstanbul’da Çukur Çeşme karyesinde Molla Kestel Mahallesinde sâkin iken 

bundan akdem vefât eden Dağıstan’lı el-Hâc Ahmed Bey zevcesi Hadice Hanım’ın 

verese-i manhusesinde Hacer ve Esmane vâlideleri vasî-i mensubeleri ve Emîne 

Zahdiyenin tarafından vekîl-i müseccel-i Hace Hadice Hanım ve vasî-i bi’s-selase ve 

hususi leh Hüseyin Hüsnü Efendi vereseden Abdullah Bey vekîl-i sabitü’l vekâletine el-

Hâc Hüseyin Efendi salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde Molla Kestel 
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Mahallesinde vuku’ ber bâb-ı menzil Hanedan Ağa vakfından bi’l- îcâreteyn mutasarrıf 

olan Hasan Ziver Efendi ibn-i Abdülhamid’den fuzûli zabt etmişdi deyu mütevell-i 

huzûrundan ber vech-i mülkiyet deavi ve mumâ-ileyh Hasan Ziver Efendi ile mütevelli 

vakfının inkârlarına binâen müddeâlarına başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân 

şod.  

 

Aksaray karyesinde Çakır Ağa 

mahallesinde sâkin uzun boylu kır sakallı 

ela gözlü Kibar Medresesinden İbrahim 

Efendi ibn-i Ali bin Abdullah.  

Molla Gürani kurbunda Said Bey 

mahallesinde sâkin orta boylu kır sakallı 

mai gözlü sâbık veznedar el-Hâc Mehmed 

Rasim Efendi ibn-i İsmail bin Ahmed.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Aksaray karyesinde Çakır 

Ağa Mahallesi imamı 

Mehmed Fahreddîn Efendi 

ibn-i Mehmed Latif. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Mehmed 

Şükrü Ağa ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Molla Gürani kurbunda 

Said Bey Mahallesi İmamı 

es-Seyyid Hafız Hasan 

Efendi ibn-i Es-Seyyid    

Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani el-Hâc 

Ahmed Ağa ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Çakır Ağa Mahallesi 

ahâlîsinden Karamanlı 

Mehmed Bey vakfının 

mütevellîsi Mehmed Cemal 

Efendi ibn-i Mehmed Said. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mehmed Hayri 

Efendi ibn-i Süleyman. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden maliye 

ketebesinden Mehmed Said 

Efendi ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hafız Katib 

İsmail Hakkı Efendi ibn-i 

Ali. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mehmed 

Kemal Efendi ibn-i 

Mehmed Said. 

(Ayın)  

Molla Gürani kurbunda 

macuncu Sarı Nasuh 

Mahallesi muhtarı el-Hâc 

Ahmed Hurşid Ağa bin 

Abdullah. 

(Ayın)  

Said Bey Mahallesi 

ahâlîsinden İsmail Ağa ibn-

i Mehmed Şükrü. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Rıza Efendi 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

Mehmed Sadık Ağa ibn-i 

el-Hâc Osman. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci El-Hâc 

Halil Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Münazaa-i fih menzil-i irâe 

oldugumuz işbu mahalle 

şerh verildi.  

 

inhâ olunmuşdur 9 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 Tahrir şod. 
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[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Ömer Kavas 

[Derkenar] 35 

 

 

Sahife No : 22b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 9 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [14 Ağustos 1872] 

Konusu : Mehmed Nuri Efendi tarafından alacağı olan 26000 guruşun 

İsmail Ağa’nın mirasçılarından talep edilmesine dair.  

Mehmed Nuri Efendi ibn-i Mehmed tarafından vekîl-i müseccel-i İsmail Ağa 

ibn-i Mehmed bâb-ı hazret-i fetvâ-penâhîde Sadâret-i Rumeli’de ma’kud meclis-i şer’î 

şerif’de bundan akdem vefât eden teberdar dair İsmail Ağa’nın veresesinden zevcesi 

Emîne Hanım bint-i Mehmed Said bilâ-selâ sagîre kızları Fatıma Seniye ve Fatıma 

Naciye ve Fatma Sultânın tesviye emirlerine vasî-i mensubesi olmağla bal-u saye 

muvâhecesinde müvekkile-i mumâ-ileyhimanın mütevvafa-ı mezbûr zimmetinde bâ 

hüccet-i şer’îyye semen alacağı olan 26000 guruş müvekkile-i mumileyhima’dan kabûl 

ve’l-ifa vefât etmek terekesinden taleb ederim heyet-i vekîl-i mezbûrun inkârına binâen 

ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler 

şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

İstanbul Bâb-ı Mahkemesi mahzarından 

orta boylu kır sakallı el-Hâc Feyyaz Ağa 

ibn-i Musa bin Ömer.  

Yine mahkeme-i mezbûr mahzarından el-

Hâc Yusuf Ağa ibn-i Arif bin Ahmed.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

İstanbul bâb-ı mahkemesi 

mahzar başısı Süleyman 

Şükrü Efendi ibn-i Ömer. 

(Sin-Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından Odacı 

Mehmed Ağa ibn-i Yusuf. 

(Sin-Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından Hasan Ağa 

ibn-i Ali. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından Mehmed Ağa 

ibn-i Yusuf. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından diğer 

Mehmed Ağa ibn-i Yusuf. 

(Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından Hüseyin Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   
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Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından Ömer Ağa 

ibn-i Osman. 

(Ayın)    

Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından Memiş Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Ahi Çelebi Mahkemesi 

mahzarından Hüseyin Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

 

Fi 9 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve 

Fi 18 Cemaziy’el-ahir sene [1]289.  

 

 [Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Ağa 

 [Derkenar] Mübaşiri Müftü Hamamlı Mustafa Çavuş 

 [Derkenar] 35 

 

Sahife No : 23a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 10 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [15 Ağustos 1872] 

Konusu : İstanbul’da yeni bağcı karyesinde Mimar Sinan Mahallesindeki 

vakf-ı menzilin hissesine dair. 

İstanbul’da Yeni Bağcı karyesinde Mimar Sinan Mahallesinde vuku’ ber bâb-ı 

vakf-ı menzilin nısf-ı hissesine mağrif olan medîne-i Beyrut’da sâkin Hadice Mülkebîr 

bint-i Abdulrahman tarafından bâ hüccet-i şer’îyye vekîl-i oldugumuz salı günü huzûr-ı 

hazret-i fetvâ-penâhîde menzil-i mezkûrun vaz’-ı yed olan ketebeden Mehmed Şevki 

Efendi ibn-i Mustafa Nuri muvâcehesinde dâvâ ber-vech-i muharrer müddeâsına başka 

başka iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.   

 

Tophane’de Defterdar Ebü’l Fazl 

Mahallesinde sâkin uzun boylu mai gözlü 

sarı bıyıklı kırk hademesinden el-Hâc 

Abdullah Efendi ibn-i Mehmed Şükrü bin 

Hüseyin. 

Kasaba-i Kasımpaşa’da Bedreddîn 

Mahallesinde sâkin orta boylu ela gözlü 

ter bıyıklı kırk kantarcılardan Osman Nuri 

Ağa ibn-i İsmail bin Abdullah.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Galata’ya tabii Tophane’de 

Defterdar Ebü’l Fazl 

Mahallesi imamı İbrahim 

Efendi ibn-i Ahmed. 

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Mahmud Efendi ibn-i 

Mehmed Necib. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani el-Hâc 

Feyyaz Efendi ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

mahzarından Molla Mehmed 

ibn-i el-Hâc İdami. 

(Ayın)   
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(Sin-Ayın)  

Galata’ya tabii 

Kasımpaşa’da Bedreddîn 

Mahallesi imamı es-Seyyid 

Abdülhalim Efendi ibn-i 

es-Seyyid Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı evvel Şeyh 

Mustafa Efendi ibn-i Şeyh 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Ebü’l Fazl Mahallesi 

ahâlîsinden Durzi 

esnâfından el-Hâc Eyüb 

Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden mekteb-i 

harbiye-i şahâne Tulûmbacı 

başısı el-Hâc Mehmed 

Nazif Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Tatar el-Hâc 

Yahya Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Tophane 

mülâzım-i evvellerinden 

İsmail Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

Abdulaziz Ağa ibn-i el-Hâc 

Ahmed. 

(Ayın)   

Bekçi Hasan Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

Bedreddîn Mahallesi 

muhtar-ı sanisi İbrahim Ağa 

ibn-i Abdülkadir. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr müezzini 

Hafız Mahmud Efendi ibn-i 

Mahmud. 

(Ayın) 

Münaza’a-i fih olan 

menzil-i irâde olundukda 

bir tarafı Kısmet-i Askeriye 

Mahkemesi mahzar 

refekasından es-Seyyid 

Mehmed Arif Ağa ibn-i es-

Seyyid Mehmed Nasib 

menzil ve bir tarafı Saraç 

el-Hâc Emîn Ağa Menzil. 

Yeni bagcı kurbunda 

Muahhar Sinan Caddesinde 

vuku’ 48 gurre-i merkûm 

Haremeyn-i şerifin vakf-ı 

şerifi mükâfatından menazi 

kabûl olan menzil-i taraf-ı 

şeriyeden Kaymakam nasip 

olunan Ayasofyayı 

Kebîr’de sâkin hademe-i 

esafiyeden el-Hâc Hüseyin 

Ağa ibn-i Ali hâzır oldugu 

hâlde   

 

Fi 10 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 16 Cemaziy’el-ahir sene 

[1]289 Tahrir Şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi  

[Derkenar] Mübaşiri hademe-i esafiyede Ayasofyalı Hacı Hüseyin Ağa 

[Derkenar] 50 
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Sahife No : 23b 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 11 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [16 Ağustos 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Fatma ve Esirci Mehmed Ağa’nın arasında 

geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Abzah kabîlesinin Malgoç cinsinden olub rakka-ı inkiyâd-

ı sâbıkını mukarrer maârif olan orta boylu kara gözlü karakaşlı Fatma nâm-ı diğer 

Dilber bint-i İsmail kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık Esirci Mehmed 

Ağa ibn-i Mustafa muvâcehesinde hurretü’l-asl oldugumuz dâvâ ve inkârına binâen 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-

ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Muhâcirin Çerâkeseden Kartal idâresinden 

zabıtayı ikinci onbaşının dördüncü neferi 

orta boylu kara bıyıklı Mehmed Ağa ibn-i 

Receb bin Musa.   

Yine muhâcirin merkûmeden Akif paşa 

Hazretleri tebaası orta boylu kumral 

bıyıklı Ali Ağa ibn-i Abdullah bin 

Mehmed.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Muhâcirin Çerâkeseden Abzah kabîlesinin 

İran muhâcirin komisyonunda müstahdem 

Askeri zabıta çavuşlarından Osman Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Muhâcirin Çerâkeseden Abzah kabîlesinin 

Küçük Koğacılar Mahallesinde sâkin 

Ahmed Ağa ibn-i Osman. 

(Sin-Ayın)   

 

Muhâcirin Çerâkese 

imâresinden Mehmed 

Rüstem Bey ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)  

Muhâcirin Çerâkeseden 

Abzah kabîlesinin cins-i 

mezkûrundan Ömer Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Ayın)    

Muhâcirin Çerâkesenin 

Kabâ’il-i mezkûreden 

İsmail Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)   

Muhâcirin Çerâkeseden 

idame-i müstahdem askeri 

zabıta neferinden Abdullah 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

İdame-i müstahdem askeri 

zabıta neferinden Çerkes 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

İdame-i müstahdem Askeri 

Zabıta neferinden Çerkes 

Mehmed Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)   

İdame-i müstahdem Askeri 

Zabıta neferatından Çerkes 

Hasan Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)    

İdame-i müstahdem Askeri 

Zabıta neferatından Çerkes 

Mehmed Ağa ibn-i Receb. 

(Ayın)    

İdâre odacısı Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   
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Fi 11 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur. Fi 13 Cemaziy’el-ahir sene 289 

Tahrir şod. 

 

 [Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi  

 [Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş  

 [Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 24a 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 11 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [16 Ağustos 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlelerinden Sabiha Hanım ve Rüstem Halim 

Efendi’nin arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Abzah kabîlesinin Gavi cinsinden olub rakka-ı inkiyâd-ı 

sâbıkını mukırr ve mu’terifeolan orta boylu kara gözlü karakaşlı koşancan nâm-ı diğer 

Emsale bint-i Gavbıcık kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan Sabiha 

Hanım bint-i Abdullah tarafından hususat-ül beyânda vekîl-i müseccel-i şer’îyesi hal-i 

zevci Rüstem Halim Efendi İbn-i Abdullah muvâcehesinde hurretü’l-asl olduğumuz 

dâvâ ve inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler 

şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

Tophane’de karabaş Mustafa Ağa 

Mahallesinde Musa Ağa’nın hanesinde 

misafiren sâkin muhâcirin Çerâkeseden 

orta boylu kara sakallı Bekir ibn-i el-Hâc 

Ali bin Şozog.  

Yine mahalle-i merkûmeden kahveci 

Mustafa Ağa’nın kahvesinde sâkin 

muhâcirin merkûmeden orta boylu kumral 

sakallı Hicabık ibn-i İslam bin Habeş.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Muhâcirin Çerâkese 

imâresinde Mehmed 

Rüstem Bey ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Hırka-ı şerifi Mahallesinde 

sâkin muhâcirin 

Çerâkeseden Hüseyin Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın)   

Muhâcirin Çerâkeseden 

Abzah kabîlesinin küçük 

Koğacılar Mahallesinde 

sâkin Ahmed Ağa ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

İdare-i muhâcirin 

komisyonunda müstahdem 

Asker-i Zabıta 

çavuşlarından Çerkes 

Osman Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

İdare-i müstahdem Asker-i 

Zabıta neferinden Çerkes 

Abdullah Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)    

İdare-i müstahdem Asker-i 

Zabıta neferinden Çerkes 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   
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İdare-i müstahdem Asker-i 

Zabıta neferinden Çerkes 

Mehmed Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)   

İdare-i müstahdem Asker-i 

Zabıta neferinden Çerkes 

Hasan Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

İdare-i müstahdem Asker-i 

Zabıta neferinden Çerkes 

Mehmed Ağa ibn-i Receb. 

(Ayın) 

İdâre odacısı Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Muhâcirin Çerâkeseden 

Abzah kabîlesinden İsmail 

Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)   

Muhâcirin Çerâkeseden 

kabîlesinden Ömer Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Ayın)   

 

Fi 11 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 13 Cemaziy’el-ahir sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi  

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş  

[Derkenar] Mim 

 
Sahife No : 24b 

Hüküm No :1  

Tarihi : Fi 14 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [19 Ağustos 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Ziver ve Şerîfe Zeliha Hanım’ın arasında 

geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Abzah kabîlesinin Hatnaco cinsinden tahminen on üç 

yaşında Ziver bin Mehmed bin Abdullah Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde kendüye refîk 

olmak üzere vaz’-ı yed eden süvari mirlivalığından mütkâid el-Hâc İsmail İsmet Paşa 

hazretlerinin zevcesi tarafından hususatü’l beyânda vekîl-i müseccel-i şer’îyesi Şerîfe 

Zeliha Hanım bint-i Hasan muvâhecesinde hurretü’l-asl oldugumuz dâvâ mezbûrun 

Şerîfe Zeliha Hanım’ın bi-l-vekâle inkârına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân 

şod. 

Mûhacirin Çerâkeseden orta boylu ter 

bıyıklı Hasan bin Salih bin Abdullah. 

Yine Mûhacirin Çerâkeseden uzunca 

boylu şab-ı emred Osman bin Abdullah 

bin İbrahim. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Asker-i zabıtanın nirinci 

taburun ikinci bölüğü 

Çavuşundan Hurşid Ağa 

ibn-i Mehmed. 

Asker-i merkûmenin birinci 

taburun beşinci bölüğü 

çavuşundan Ömer Ağa ibn-

i İsmail. 

Asker-i merkûmenin birinci 

taburun beşinci bölüğü 

çavuşundan İsmail Ağa 

ibn-i Abdullah. 
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(Sin-Ayın)  (Sin-Ayın)   (Sin-Ayın)   

İdame-i mûhacirin 

komisyonunda müstahdem 

Asker-i Zabıtanın 

çavuşundan Çerkes Osman 

Ağa ibn-i Abdullah.  

(Ayın) 

İdameden müstahdem 

Asker-i Zabıtanın 

neferinden Çerkes 

Abdullah Ağa ibn-i 

Mehmed.  

(Ayın) 

İdameden müstahdem 

Asker-i Zabıtanın 

neferinden Çerkes Mehmed 

Ağa ibn-i Mustafa.  

(Ayın) 

İdameden müstahdem 

Asker-i Zabıtanın 

neferinden Çerkes Mehmed 

Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)  

İdameden müstahdem 

Asker-i Zabıtanın 

neferinden Çerkes Hasan 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

İdameden müstahdem 

Asker-i Zabıtanın 

neferinden Çerkes Mehmed 

Ağa ibn-i Receb. 

(Ayın)  

İdame odacısı Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)  

Mûhacirin Çerâkeseden 

Ömer Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın)  

Mûhacirin Çerâkeseden 

İsmail Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)  

 

Fi 14 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 15 Cemaziy’el-ahir sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi  

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş  

[Derkenar]Mim 

 

 

 

Sahife No : 25a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 18 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [23 Ağustos 1872] 

Konusu : İstanbul’da Samatya karyesinde Hacı Hüseyin Ağa 

Mahallesinde yaşayan hasırcı dimitrinin vefâtı üzerine yaşanan alacak dâvâsı. 

İstanbul’da Samatya karyesinde Hacı Hüseyin Ağa Mahallesinde sakîn 

mairefetü’ş şahs ibni Ezmurağda bint Nayili veled-i Dimitri bundan akdemce fevt olan 

hasırcı Dimitrinin sülbî evladı Nikola ki ve şahısları marifleri Diktoriye ve eşine Kalboli 

taraflarından müseccel-i vekîl-i şer’îleri Tunus veled Zive muvâhecesinde matbâh 

amme-i emîni esbak merhûm el-Hâc Halil Efendi vakfından mahalle-i mezkûr’da kaîn 

bir kıt’a arsayı müteveffâ-yı merkûm Dimitriye sağlığında bin iki yüz yetmiş altı senesi 

şevval’ül-mükerremîn dokuzuncu günü on bin guruş mukâbelesinde vefâen ferağ vekîl-i 

merkûm inkârına binâen başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer 

şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.   
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Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi İmamı uzun 

boylu kır sakallı ela hözlü es-Seyyid 

Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyid Hasan bin 

Abdullah.  

Molla Gürani kurbundaToptaş Mahallesi 

ahâlîsinden orta boylu kara sakallı mai 

gözlü Ahmed Efendi ibn-i İsmail bin 

Ahmed.  

  

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Samatya karyesinde Hacı 

Hüseyin Ağa Mahallesi 

muhtar-ı evveli Hasan Ağa 

ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani Hasan Adil 

Ağa ibn-i Mehmed Sadık. 

(Sin-Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mehmed Aziz 

Ağa ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)   

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mustafa 

Ağa ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın) 

Macuncu Kasım 

kurbunda Toptaş 

Mahallesi İmamı 

es-Seyyid El-Hâc 

Hafız Ali Efendi 

ibn-i el-Hâc Hasan. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı evvel 

Çizmeci Mehmed 

Ağa ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı sani 

usturacı İbrahim 

Efendi ibn-i 

Mehmed Emîn. 

(Sin-Ayın)   

     

Hacı Hüseyin Ağa 

Mahallesi ahâlîsinden bâb-ı 

ser askeride yoklama odası 

ketebesinden Mustafa 

Tevfik Efendi ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden maliye de 

varidât kâtibi odası 

kaetebesinden Mehmed 

Şükrü Efendi ibn-i El-Hâc 

Mehmed. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Samatya 

iskelesi kayıkcılar 

kethüdası İsmail Ağa ibn-i 

Ebubekir. 

(Ayın)   

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Şekerci 

Abdullah Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın)   

Mahalle bekçisi es-

Seyyid İbrahim Ağa 

ibn-i es-Seyyid 

Mehmed. 

(Ayın)   

Toptaş Mahallesi 

ahâlîsinden es-

Seyyid Şeyh 

Süleyman Elvan 

Efendi ibn-i es-

Seyyid Şeyh el-Hâc 

Osman. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mustafa 

Efendi ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden el-Hâc 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hafız Mehmed 

Ağa ibn-i Abdülhamid. 

(Ayın)   

Bekçi Osman Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın)   

 

Vakf-ı mezbûrun cabisi Mehmed Salih 

Efendi ibn-i Ali hâzır oldugumuz.  

Münazaciye menzil-i irâde olundukda 

Samatya da Hacı Hüseyin Ağa 

Mahallesinde vuku’ merkûm menzil-i 

mezkûrun bir tarafı bakkalan hane-i 
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dergâh-ı bakkalan buvan ve istişar veled 

Atsam ve bir tarafı berber Haniye Resum 

veled-i Artin menzili ve bir tarafı muharrer 

Yenice zokağı Caddesi ve bir tarafı gurre-i 

kunhan zokağı caddesi oldugu şerh verildi 

 

Fi 17 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur.  Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Ahmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Şehzadebaşılı Hasan Ağa  

[Derkenar] Diğer mübaşir Safranbolulu Mustafa Ağa 

[Derkenar]40 

 

Sahife No : 25b 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 18 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [23 Ağustos 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlelerinden Abzah boyuna mensub Aişe Sadıka 

Hanımın Yusuf Ziyaüddîn arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Abzah kabîlesinin Besnec cinsinden olub rakka-ı inkiyâd-

ı sâbıkını mukırr ve mu’terife olan uzun boylu mai gözlü karakaşlı Şasbiğ nâm-ı diğer 

Nazikter kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan Aişe Sadıka Hanım 

bint-i Yusuf Ziyaüddîn tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îyesi li-ebeveyn er-karındaşı 

Mehmed Raif Efendi ibn-i mezbûr Yusuf Ziyaüddîn muvâhecesinde hurretü’l-asl 

olduğumuz dâvâ inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer 

şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Zincirlikuyu’da Atik Ali Paşa 

Mahallesinde Bedelci Hacı Ahmed 

Ağa’nın hanesinde sâkin muhâcirin 

Çerâkeseden orta boylu kara gözlü ter 

bıyıklı Hüseyin bin Ali bin Besil.   

Fatih’de esirci hanında kahveci muhâcirin 

Çerâkeseden orta boylu kara gözlü ter 

bıyıklı Ahmed bin Abdullah bin Abdullah. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Muhâcirin Çerâkeseden Abzah kabîlesinin 

ve Askeri Zabıtadan Mehmed Ağa ibn-i 

Receb. 

(Sin-Ayın)  

Muhâcirin Çerâkeseden Abzah kabîlesinin 

Şapsığ cinsinden ve askeri zabıtadan 

Hüseyin Ağa ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın)   
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Bâb-ı Ser-Askeri’de ikinci 

alayın ikinci taburun birinci 

bölüğünün birinci çavuşu 

Kabâ’il-i mezkûreden 

Hasan Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın)   

Hamidiye medresesinde 

sâkin talebe-î ulûmdan ve 

Kabâ’il-i mezkûreden 

İbrahim Efendi ibn-i İsmail. 

(Ayın)   

Sultân Mehmed karyesinde 

At-Pazarında Arabacılar 

hanında sâkin Kabâ’il-i 

mezkûreden Ahmed Ağa 

ibn-i Yusuf. 

(Ayın)    

Edirne sancağına tabii 

Dargılı karyesinde sâkin 

Kabâ’il-i mezkûreden 

Musa Ağa ibn-i Zekeriya. 

(Ayın)     

Çarşanba kazasında sâkin 

Kabâ’il-i mezkûreden 

Mehmed Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)    

Sofya kazasında sâkin 

Kabâ’il-i mezkûreden 

Mustafa Ağa ibn-i 

Mamkari. 

(Ayın)    

 

Muhâcirin Çerâkeseden ve Kabâ’il-i 

mezkûreden Ömer Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın)    

Muhâcirin Çerâkeseden Kabâ’il-i 

mezkûreden İsmail Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)    

 

Fi 18 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 29 Cemaziy’el-ahir sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

 [Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

 [Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş 

 [Derkenar]40 

 

 

Sa hife No : 26a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 19 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [24 Ağustos 1872] 

Konusu : Hasekide yaşarken vefât eden Agop veled Erakli veled-i Artinin 

miras dâvâsına dair. 

Haseki’de sakîn iken akdemce fevt olan tebaa-ı Devlet-i aliyye’den Agop veled 

Erakli veled-i Artinin veresesinden li-ebeveyn kız karındaşı Losya tarafından vekîl-i 

müseccel-i karabaş veled Artin ve li- Ebeveyn Ömer oğlu Ohannes tarafından kezâlik 

vekîl-i müseccel-i Artin veled-i İlyadan her biri Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde tebaa-ı 

Devlet-i aliyye’den Çivici Malkon veled-i tekfur tarafından kezâlik vekîl-i müseccel-i 

Semar Kirkor veled-i Zeroni muvâcehesinde müvekkile-i merkûm Malkon müteveffâ-yı 

merkûmun hin-i fevtinde maru’z-zikr Hasekide menzil-i derûnda mevcûd terekesi olan 

ba defter-i müfredat eşyâsını fuzûli ahz u kabz etmekle bil-vekâle taleb ederim deyu 

dâvâ vekîl-i merkûm Kirkor dahi bir kıt’a hüccet-i şer’îyye ibrazıyla müteveffâ-yı 

merkûm sağlığında ve sıhhatinde derun cihetde olan eşyâsı müvekkilim merkûma bey’ 
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edip ve bade’l bey’ üzerine Labis oldugu bir kıt’a köhne lebasından gayri ism-i mal 

ıtlak olunur nesnesine olmayub menzil-i ve derkân-ı derunlarından mevcûd bi’l- cümle 

melbusat ve mefruşat müvekkilem merkûmenin mâl oldugunu efrâd dahi etmişdi deyu 

vekîlan-ı merkûmenin inkârlarına binâen bi-l-vekâle ber-vech-i muharrer müddeâsına 

işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Eyüb Mahallesi mahzaratından orta boylu 

kara sakallı el-Hâc Nuri Ağa ibn-i Ahmed 

bin İsmail. 

Mahalle-i mezbûr çukadarı orta boylu ter 

bıyıklı İbrahim Ağa ibn-i Mustafa bin 

Mustafa.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Mahalle-i mezbûr başkâtibi 

Ahmed Kemal Efendi ibn-i 

Osman. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezbûr ser-

münâdisi el-Hâc Mustafa 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezbûr ikinci 

kâtibi el-Hâc İbrahim 

Cemaleddîn Efendi ibn-i 

el-Hâc Hasan. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid 

Ahmed Efendi ibn-i es-

Seyyid Ebubekir. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezbûr 

ketebesinden Hafız 

Mehmed İzzet Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezbûr mahzar 

başısı el-Hâc Mehmed 

Emîn Ağa ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Ayın)  

Mahzar İsmail Raşid Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Mahzar Mehmed Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)  

Menzil-i mezkûr derununda 

bulunan ba hüccet-i 

şer’îyye eşyâ yan yana 

muayene ve iraê 

oldugumuz işbu mahalle 

şerh verildi. 

 

Fi 19 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 29 Cemaziy’el-ahir sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

 [Derkenar] Muhzırı Dragomanlı Mehmed Ağa 

 [Derkenar] Mübaşiri İbrahim Kavas 

 [Derkenar]50 
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Sahife No : 26b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 20 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [25 Ağustos 1872] 

Konusu : Pazarcık kazâsında nâibü’l şerî iken vefât eden Fehmi 

Efendi’nin vasiyet dâvâsına dair. 

Pazarcık kazâsında nâibü’l şerî iken bundan akdem vefât eden el-Hâc Fehmi 

Efendi ibn-i İbrahim’in zikriyatı sulbîye sagîre kızı Hesna Zahira’nın vâlidesi ve kıbel-i 

şer’den vasî-i mensubesi Fatma Hanım’a bint-i Abdullah salı günü huzûr-ı hazret-i 

fetvâ-penâhîde hâlâ beytülmâlın müdürü saâdetlü Hasan Tahsin Efendi tarafından 

müseccel-i vekîl-i Ahmed Kavas ibn-i Mustafa muvâcehesinde bin müteveffâ-yı mumâ-

ileyhîmanın hayâtında bundan Cariye-i mahkemesi iken beni vatan ve icmal edip ve 

vatanından asıl işbu hâzıra-i bi’l-meclis dört yaşında mezbûr Hesna Zahira benden 

tevellüd edüp vasiyeti müteveffâ-yı mumâ-ileyh hayâtında ve sıhhatinde sağîre-i hâzıre 

mezbûrenin kendi karındaşından hâsıl olduğumuz efrâd-ı dahi etmişti deyu vekîl-i 

mezbûr Ahmed Ağa’nın inkârına binâen ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre 

zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod. 

 

Yeni Bagcı karyesinde Suhte Sinan 

Mahallesinde sâkin uzun boylu kır sakallı 

Tarakçı Mehmed Arif Ağa ibn-i Süleyman 

bin Mustafa.   

Mahalle-i mezkûrede sâkin uzunca boylu 

sarı sakallı nalbant esnafından el-Hâc 

Mustafa Ağa ibn-i el-Hâc Mehmed ibn-i 

El-Hâc Mustafa.  

Mahalle-i mezkûrede sâkin uzunca boylu 

kır sakallı fenerci esnafından Mehmed 

Necib Ağa ibn-i Ebubekir bin Mustafa.  

Mahalle-i mezkûrede sâkin uzunca boylu 

kara bıyıklı matruş tarakçı esnafından 

Hasan Hüsni Ağa ibn-i el-Hâc Osman bin 

Mustafa.  

Mahalle-i mezkûrede sâkin uzun boylu kır 

bıyıklı matruş Mirahor Ali Ağa ibn-i 

Abdullah bin el-Hâc Mehmed Ali.  

Mahalle-i mezkûrede sâkin orta boylu kır 

sakallı nalbur esnafından Ali Osman Ağa 

ibn-i Ömer bin Mehmed.  

 

Mahalle-i mezkûrede sâkin orta boylu kır bıyıklı Mücellid Mustafa Ağa ibn-i el-Hâc 

Mehmed bin Veliüddîn.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Yeni Bağcı 

karyesinde Suhte 

Sinan Mahallesi 

imamı Hafız 

Mehmed Efendi 

ibn-i İbrahim. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel el-

Hâc Hasan Efendi 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinde Mîr-

alâylıktan mütekâid 

es-Seyyid el-Hâc 

Mehmed Bey ibn-i 

es-Seyyid Ömer. 

(Ayın) 

 

Sahife No : 27a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 20 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [25 Ağustos 1872] 

Konusu : Şahitler   

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden Yorgancı 

başı es-Seyyid İsmail Kemal Bey ibn-i es-

Seyyid Ömer. 

 (Ayın) 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden Sâbık Şerifi 

hazretlerinin İmamı el-Hâc Mehmed 

Efendi ibn-i el-Hâc Abdullah. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden maliye’de 

masarıfat evrak odası ketebesinden Hasan 

Efendi ibn-i Hafız Abdulrahman. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden kırk 

medresesinden Feyzullah Efendi ibn-i el-

Hâc Mehmed. 

(Ayın)  

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kapucu Kadri 

Mustafa Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden çarşıy-ı 

kebîrede BezzazYusuf Bey 

ibn-i el-Hâc Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinde Attar Mustafa 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Abdulrahim. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden esirci Mehmed 

Rüstem Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden tarakçı 

esnafından el-Hâc Mustafa 

Ağa ibn-i es-Seyyid 

Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Bıçakçı 

esnafından İbrahim Ağa 

ibn-i Yusuf. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden el-Hâc 

Mehmed Ağa ibn-i 

Abdulaziz. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mücellid 

esnafından Ali Efendi ibn-i 

Musa. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Evkâf 

hademesinden Mehmed 

Nuri Ağa ibn-i el-Hâc 

Osman. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kapucu Kadri 

İsmail Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Dühani 

Mehmed Said Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnafından Mehmed Kemal 

Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Ayın)  
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Mahalle Bekçisi İbrahim Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın)  

 

Fi 20 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 23 Cemaziy’el-ahir sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Kavas 

[Derkenar]50 

  

 

Sahife No : 27a 

Hüküm No : 2 

Tarihi : Fi 26 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [31 Ağustos 1872] 

Konusu : Mehmed Naim Bey ve tebaa-ı Devlet-i aliyye’den Yani bi’l-

isale er ve kız karındaşları muvâcehelerinde ki vakıf çiftliklerinin tasarrıfına dair. 

Mehmed Naim Bey salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde tebaa-ı Devlet-i 

aliyye’den Yani bi’l-isale er ve kız karındaşları taraflarından bi’l-vekâle 

muvâcehelerinde Eyübe’l- Ensari civârında üç kıt’a karlık mahalle-i men’el kadim 

Hazreti Hâlid vakfından olarak Yusuf Hoca Çiftliğe müştemilatdan olarak merkûm 

Yanni ile müştereklerinin mutasarrıf oldukları Hadice Sultân vakfından olan çiftliğin 

mutasarrıf-ı esbak ve sâbıkları muvâcehelerinde bila-niza’zabt ve tasarrıf oluna geldiği 

müşarûn-ileyh hazret-i Hâlide vakfının Kaymakamı mütevellîsi Mehmed Ragıb Efendi 

hâzır oldugumuz hâlde mean dâvâ ve merkûm Yanni ile ve vakf-ı müşârün-ileyhimâ’nın 

mütevellîsi Mehmed Efendînin inkârlarına binâen müddeâsına işbu mestûre zeylinde 

isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod. 

[Derkenar] Huzûrdan 
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Sahife No : 27b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 26 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [31 Ağustos 1872] 

Konusu : Şahitler 

Eyüp’de Dergahcılar 

Mahallesinde sâkin mekteb 

hocası orta boylu kumral 

sakallı hafız el-Hâc 

Muhiddîn Efendi ibn-i 

Mehmed Said bin Mehmed 

Ali.  

Mahalle-i mezbûr İmamı 

kara sakallı es-Seyyid 

Mehmed Eşraf Efendi ibn-i 

Mehmed Said bin Mehmed 

Ali. 

Mahalle-i mezbûr muhtar-ı 

sanisi orta boylu es-Seyyid 

Mehmed Ali Efendi ibn-i 

es-Seyyid Mehmed Hidayet 

bin Abdullah.  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden orta boylu kara 

bıyıklı matruş Ahmed 

Efendi ibn-i Mehmed bin 

Yusuf.  

Ahâlî-i merkûmeden 

uzunca boylu kır sakallı 

mehmed Ali Efendi ibn-i 

Mustafa Arif bin Halil. 

Yine ahâlî-i merkûmeden 

orta boylu kır sakallı 

Nevzan Mustafa Efendi 

ibn-i Veliüddîn bin 

Mustafa. 

Yine ahâlî-i merkûmeden 

orta boylu aksakallı 

kahveci esnâfından Kadri 

Ağa ibn-i Hüseyin bin Ali.  

Yine ahâlî-i merkûmeden 

orta boylu kara sakallı 

Hasan Ağa ibn-i Mustafa 

bin Hüseyin.  

Yine ahâlî-i merkûmeden 

orta kır sakallı tenekeci 

Abdülkadir Ağa ibn-i Hafız 

İsmail bin Ahmed.  

 

Yine ahâlî-i merkûmeden uzunca boylu kır sakallı es-Seyyid Mehmed Ağa ibn-i İsmail 

bin Ahmed.  

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Eyüp’de dergahcılar ve 

Ahmed Dede ve Musa 

Çavuş ve Bıçakçı Hamdi 

Mahallesi muhtar-ı evvel-i 

Haffaf esnâfından Mehmed 

Ağa ibn-i Ömer. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden dergahcılar 

esnâfı kethüdası es-Seyyid 

el-Hâc Ahmed Hulusi Ağa 

ibn-i es-Seyyid Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Çulha esnâf 

kethüdası Veli Ağa ibn-i 

Ali. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden tersane-i amire 

kul ağalarından el-Hâc 

Mehmed Said Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden sahaf 

esnâfından el-Hâc Halil 

Efendi ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden evkâf 

ketebesinden es-Seyyid Ali 

Hıdır Efendi ibn-i es-

Seyyid İbrahim. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Eyüp 

mahkemesi ketebesinden 

es-Seyyid Ahmed Efendi 

ibn-i es-Seyyid Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden defter-hane 

ketebesinden es-Seyyid 

İbrahim İdami Efendi ibn-i 

es-Seyyid Abdulrahman. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden sucular esnâf 

Yiğit başısı Mehmed Ağa 

ibn-i el-Hâc Hasan. 

(Sin-Ayın) 
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Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kasab 

esnafından Salih Ağa ibn-i 

Osman. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden bağcivan 

esnafından es-Seyyid 

Ahmed Ağa ibn-i es-Seyyid 

Osman. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kasab esnâf 

pazarcısı es-Seyyid 

Mustafa Ağa ibn-i es-

Seyyid Mustafa. 

(Sin-Ayın)   

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden tüfenkci 

esnafından es-

Seyyid Mehmed 

Ağa ibn-i es-Seyyid 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnafından es-

Seyyid Ahmed Ağa 

ibn-i es-Seyyid 

Süleyman. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnâfından es-

Seyyid Osman Ağa 

ibn-i İbrahim. 

(Sin-Ayın) 

Bekçi Abdullah 

Ağa ibn-i Ömer. 

(Sin-Ayın)   

 

[Derkenar] Muhzırı Hasan Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Eski Ali Paşalı İsmail Kavas 

 

Sahife No : 28a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 26 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [3 Ağustos 1872] 

Konusu :Şahitler 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Ramiz başı 

câmii’ şerifi müezzin başısı 

Mehmed Şevki Efendi ibn-i 

Hafız Ahmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden müezzin-i 

Mehmed Salih Efendi ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Gümrük 

ketebesinden Mehmed 

Cemaleddîn Efendi ibn-i el-

Hâc Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kuşçu başı 

Mehmed Hâlid Efendi ibn-i 

Mehmed Emîn. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden şişeci 

esnafından Abdullah Ağa 

ibn-i Yusuf. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnafından Ali Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mehmed 

Cemalleddîn Ağa ibn-i 

İsmail. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden tüfenkci 

esnâfından Hamdi Ağa ibn-

i Ali. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden çömlekçi 

esnâfından Hüseyin Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   
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Hazret-i Hâlid vakfının kaymakam 

mütevellîsi Mehmed Ragıb Efendi ibn-i 

İbrahim İdami hâzır olduğumuz hâlde.  

Hadice Sultân vakfının kaymakam 

mütevellîsi Ahmed Rıfat Efendi ibn-i el-

Hâc Mehmed Derviş hâzır olduğumuz 

hâlde. 

 

Fi 26 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 21 Receb sene [1]289 Tahrir 

şod. 

 

[Derkenar] 75 

 

Sahife No : 28a 

Hüküm No :2 

Tarihi : Fi 20 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [25 Ağustos 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden İsmail’in ve kendüsünden mütevellid olub 

yedi yaşında Emîne’nin Mustafa arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Mehoş kabîlesinin Alfazok cinsinden olub rıkka-ı inkiyadı 

sâbıkını mukırr ve mu’terife olan orta boylu kara gözlü karakaşlı hanif nâm-ı diğer taye 

bint-i İsmail kendüsüyle kendüsünden mütevellid olub yedi yaşında Emîne’ye vaz’-ı 

yed mütehakkık olan Mustafa Efendi ibn-i Ahmed tarafından vekîl-i müseccel-i 

şer’îyeden Salih Ağa ibn-i Mustafa muvâcehesinde hurretü’l-asl olduklarını dâvâ 

inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet 

etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Tophane’de karabaşlı mahallesinde 

muhâcirin Çerâkeseden Yedek Ağanın 

kahvesinde misafiren sâkin orta boylu sarı 

sakallı Mehmed bin Anzur bin Avyak. 

Yine mahalle-i merkûmeden mezbûr 

Yedek Ağa’nın kahvesinde misafiren 

sâkin uzunca boylu ter bıyıklı Mehmed bin 

Hacmez bin Tuturuh. 

  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

 

Muhâcirin Çerâkeseden 

Abzah kabîlesinin Subuh 

cinsinden Ahmed bin 

Yusuf. 

(Sin-Ayın)  

Çarşanba kazasında sâkin 

muhâcirin Çerâkeseden 

Şapşığ kabîlesininde Kızıl 

cinsinden Kırnık bin 

Doğduj 

(Sin-Ayın) 

At-pazarında arabacılar 

hanında sâkin Abzah 

kabîlesinden Ahmed bin 

Yusuf. 

(Ayın)  
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Han-ı mezkûrede sâkin 

Kabâ’il-i merkûmeden 

İbrahim bin Ali. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûrede sâkin 

Kabâ’il-i merkûmeden 

İsmail bin Ömer. 

(Ayın)   

Han-ı mezkûrede sâkin 

Kabâ’il-i merkûmeden 

İsmail bin Taşu. 

(Ayın)   

Üsküdar’da kahveci 

Kabâ’il-i mezkûreden 

Koşmad bin Ali. 

(Ayın)   

Kabâ’il-i mezkûreden 

Yusuf bin Ahmed. 

(Ayın)   

Kabâ’il-i mezkûreden 

Hasan bin Abdullah. 

(Ayın) 

 

Fi 27 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 2 Receb sene [1]289 Tahrir 

şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Hasan Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş 

[Derkenar] Mim  

 

Sahife No : 28b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 4 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [9 Ağustos 1872] 

Konusu: Elbistan kazâsı ahâlîsinden Zeynep ve Dane ve Aişe Hanımların 

taleplerine dair. 

Elbistan kazâsı ahâlîsinden Zeynep ve Dane ve Aişe Hanımlar taraflarından 

taleb ve dâvâ dâhilinde ve kabz veled-i Alekzan sulh ve ibraya Mekteb-i Harbiye-i 

Şahane dördüncü sınıf şakirdanından Hasan Efendi ibn-i el-Hâc Mehmed vekîl 

olduğumuz Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde muhzırı hısm-ı cedidde dâvâ ve inkâra 

mukârrin ber-vech-i muharrer müddeâsına başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde 

isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod. 

 

Bâb-ı Ali civârında Acı musluk 

Mahallesinde sâkin el-Hâc Ali Efendînin 

menzilinde misafiren sâkin Maraş’lı orta 

boylu kır sakallı Ahmed Efendi ibn-i 

Mehmed bin Abdullah.  

ŞehrEmîni karyesinde Deniz Abdal 

Mahallesinde Baytar kul ağalıgından 

mütekâid Hayrullah Efendînin menzilinde 

misarifen sâkin Maraşlı orta boylu kır 

sakallı İbrahim Efendi ibn-i Mustafa bin 

Âdem.    

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Maraş’da Hoca Torti 

Mahallesinde Bali beyazda 

Konya vilayeti sâbık 

Acı Musluk Mahallesi 

ahâlîsinden el-Hâc Ali 

Efendi ibn-i Abdullah. 

Deniz Abdal Mahallesinde 

sâkin kul ağalıgından 

mütekâid es-Seyyid Şeyh 
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kaymakamı Ömer Hulusi 

Efendi ibn-i Mehmed Said 

bin el-Hâc Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

(Sin-Ayın)   Ahmed Hayrullah ibn-i 

Mehmed Şükrü. 

(Sin-Ayın)   

Maraşlı Halefe-i 

Refaiyeden es-Seyyid Şeyh 

Abdülkerim Efendi ibn-i 

es-Seyyid Hasan. 

(Sin-Ayın)   

Tarsus dergâh post-nişini 

es-Seyyid Şeyh Ahmed El-

Safi Efendi ibn-i es-Seyyid 

Şeyh el-Hâc Mehmed. 

(Sin-Ayın)   

Acı Musluk Mahallesinde 

sâkin Mekke-i 

Mükerremeli el-Hâc 

Mehmed Efendi ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

Sultân Ahmed 

medresesinde sâkin talebe-î 

ulûmdan Hafız Ömer 

Efendi ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Sultân Ahmed 

medresesinde sâkin talebe-î 

ulûmdan Ali Rıza Efendi 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Hane-i memûrlardan 

Hüseyin Tevfik Efendi ibn-

i Mustafa. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden kahveci 

esnafından İbrahim Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden kahveci 

esnafından Mehmed Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   

 

 

Fi 29 Cemaziy’el-ahir sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 2 Receb sene [1]289. 

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Salih Çavuş 

[Derkenar] 50 

 

Sahife No : 29a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 20 Cemaziy’el Ahir sene 1289 [25 Ağustos 1872] 

Konusu : Zahire Gümrükçüsü Ahmed Raşid Efendînin zevcesi Emîne 

Melek Hanım ve İsmail Efendi muvâcehesinde ki alacak dâvâsına dair. 

Zahire Gümrükçüsü müteveffâ-yı Ahmed Raşid Efendînin zevce-i menkūhe-i 

metrūkesi Emîne Melek Hanım salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde müteveffâ-yı 

mumâ-ileyhimânın Gurama ve sabisi İsmail Efendi muvâcehesinde iki kıt’a tâhvil ibraz 

ederek müteveffâ-yı mûmâ-ileyh zimmetinde cihet-i kazasından yüzlük Mecidî altunu 

olarak beş yüz otuz bir bin guruş dâvâ ve inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre 

zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod.   
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Tophane’de defter-dar 

Ebu’l Fazl Mahallesinde 

sâkin Fransız uzun boylu 

kır sakallı Hasan Ağa ibn-i 

Mahmud bin Ömer.  

Mahalle-i mezbûrede sâkin 

Beşiktaş’da Arzuhalci uzun 

boylu kara sakallı Receb 

Hami Efendi ibn-i Mahmud 

bin Hasan.  

Ve Mekteb-i idadiye icaze 

havacesi orta boylu kara 

sakallı Mustafa Efendi ibn-

i Mehmed bin Ebubekir. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galata’ya tabi’ Tophane’de 

defter-dar Ebu’l Fazl 

Mahallesi imamı İbrahim 

Efendi ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Mahmud Efendi ibn-i 

Mehmed Necib. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı sani el-Hâc 

Feyzullah Ağa ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûr imamı 

vekîl-i es-Seyyid İbrahim 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Osman. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hoca Nusret 

Devirhanından Hafız 

Abdullah Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Bezazistanlı 

Hüseyin Kemal Efendi ibn-

i Ahmed. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Bezazistanlı 

münadilerinden Veliüddîn 

Ağa ibn-i Mehmed Hamit. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden turşucu 

esnafından İsmail Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden terzi 

esnafından Eyüb Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden koltukçu 

esnafından Mehmed Nuri 

Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden koltukçu 

esnafından Abdüllatif Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnafından Abdülaziz Ağa 

ibn-i el-Hâc Ahmed. 

(Ayın)   

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden saka Es-

Seyyid    Süleyman Ağa ibn-i Es-Seyyid    

Mehmed. 

(Ayın)   

Mahalle bekçisi Hasan Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

 

Fi 3 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 14 Recep sene [1]289 Tahrir Şod.  

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Ahmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Hurşid Ağa 

[Derkenar] 75 
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Sahife No : 29b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 8 Receb 1289 [11 Eylül 1872] 

Konusu : Tabib Binbaşılarından Mehmed Rıfat Efendi’nin mirasına dair. 

Müteveffâyı tabib Binbaşılarından el-Hâc Mehmed Rıfat Efendînin veresesinden 

Li-üm kız karındaşı Fatıma Hanım’a bint-i Emîn Sadâret-i Rumeli Daîresinde Kabâ’il-i 

Çerâkeseden misli muvâcehesinde mezbûre misli karındaşım mezbûr cariye mahkemesi 

olub vefâtıyla benimle zevcesi mezbûre Feride Hanım’a mevrus olmuşken bakarak 

inkayeden imtina’ etmek bakarak enkayede mezbûre misliye tenbih olunmak 

muradımdır deyu dâvâ ettikde mezbûre misli cevâbında zevce-i mezbûre Feride Hanım 

Fi 12 Receb sene 77 günü Çerkes islamdan bala-iştirâ muhzıran sene 88 günü beni azad 

ve atik etmişdi deyu mezbûr Fatıma Hanım’ın inkârına binâen ber-vech-i muharrer 

müddeâsına başka başka iki katı mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet 

etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

  

Azapkapısında el-Hâc Umumi 

Mahallesinde sâkin uzunca boylu kara 

bıyıklı karantina tahrirat odası 

ketebesinden Mehmed Arif Bey ibn-i 

Ahmed Eşref bin Arif.  

Azapkapısında Yolcuzade Mahallesinde 

sâkin orta boylu kır sakallı tamirciler 

kethüdası İbrahim Ağa ibn-i Veliüddîn bin 

Abdullah.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galata’da el-Hâc Umumi 

Mahallesi imamı Hafız 

Mehmed Kâşif Efendi ibn-i 

Osman. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Kunduracı 

Ali Bey ibn-i Mehmed 

Salih. 

(Sin-Ayın) 

Galata haricinde Lenger 

tamirci kethüdası tahsildarı 

Yiğit başı Osman Efendi 

ibn-i el-Hâc Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı merkûmeden 

İbrahim Ağa ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr muhtar-ı 

sanisi tamirci esnâfından 

Osman Ağa ibn-i el-Hâc 

Mustafa. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Azapkapısı 

Cami-i Şerifi müezzini 

Hafız Ali Efendi ibn-i 

Hasan. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden bâb-ı alî’de 

mektub odası ketebesinden 

Mustafa Şükrü Efendi ibn-i 

İsmail. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kunduracı 

esnâfından Osman Efendi 

ibn-i Ömer. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kunduracı 

esnâfından İbrahim Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)   
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Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden Hariciye 

Ağalarından el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i el-

Hâc Mustafa. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden Hasan 

Şükrü Efendi İbn-i İsmail. 

(Ayın) 

 

Fi 8 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 11 Recep sene [1]289 Tahrir Şod.  

 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Eski Ali Paşalı Hasan Kavas  

[Derkenar] 80 

 

 

Sahife No : 30a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 8 Receb 1289 [11 Eylül 1872] 

Konusu : Esirci Avas Ağa’nın ve Salih arasında geçen hürlük dâvâsına 

dair. 

      Kabâ’il-i Çerâkeseden Ubıh kabîlesinin Şanbile cinsinden uzun boylu ela gözlü 

karakaşlı mukadder nâm-ı diğer aişe bint-i İslam Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde kendüye 

refîk olmak üzere vaz’-ı yed eden esirci Avas Ağa ibn-i el-Hâc Salih muvâcehesinde 

hurretü’l-asl olduğumuz dâvâ mezbûr Avas Ağa’nın inkârına binâen ber-vech-i 

muharrer hürriye-i asliye müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler 

şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Muhâcirin Çerâkese orta boylu ter bıyıklı 

el-Hâsıl bin Peşohat bin Zoh. 

Yine muhâcirin Çerâkeseden orta boylu 

siyah sakallı kara bıyıklı Paşhan bin Tulbir 

bin Şubay. 

 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Muhâcirin Çerâkese imâresinde Ali Paşa 

karyesinde sâkin Mehmed Rüstem Bey 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Abzah kabîlesinin muhâcirin Çerâkeseden 

Tokad kazasında sâkin Opak Ağa ibn-i 

Rumsahabi. 

(Sin-Ayın)   

 

Sultân Mehmed’de İbrahim 

Ağa hanında sâkin Abzah 

kabîlesinin Koça cinsinden 

Han-ı mezkûrede sâkin 

Kabâ’il-i mezkûrun cinsi 

mezkûrede Faş bin 

Han-ı mezkûrda sâkin 

Kabâ’il-i mezkûrun cins-i 

mezkûrede Yakub bin 
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Haydar Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Abdullah. 

(Ayın)   

Cafer. 

(Ayın) 

Zeyrek karyesinde Timur 

han Mahallesinde 

ketebeden Ali Bey tebaa’-ı 

Kabâ’il-i mezkûrenin cins-i 

mezkûreden Mustafa Ağa 

ibn-i Haçok. 

(Ayın)   

Suriye’de sâkin Kabâ’il-i 

mezkûrun cins-i mezkûrede 

İlyas Ağa ibn-i Sadık. 

(Ayın) 

İrâde-i müstahdem Askeri 

Zabıta çavuşlarından 

Çerkes Osman Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)   

 

Çarşanba kazasında sâkin Kabâ’il-i 

mezkûrenin cins-i mezkûreden Kırnık bin 

Abdullah. 

(Ayın) 

Atpazarında arabacılar hanında sâkin 

Kabâ’il-i mezkûrenin cins-i mezkûr 

Ahmed bin Yusuf. 

(Ayın) 

 

Fi 8 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 13 Recep sene [1]289 Tahrir Şod.  

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş  

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 30b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 11 Receb 1289 [14 Eylül 1872] 

Konusu : Rumeli’de Premedi kazâsında sakînler Andon ve Lule’nin 

mirastan pay alabilmeleri için ölen Istaryon’un aynı anne babadan er ve kız kardeş 

olduklarına dair. 

Rumeli’de Premedi kazâsında mütemmekkimler Andon ve Lule evlad-ıl-

müteveffa Ankali taraflarından ba hüccet-i şer’îyye vekîl-i sabit’ül vekaleleri Mihal 

veled-i Ankali salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde Zahirani veled Yanni tarafından 

vekîl-i müseccel-i şer’îye İlyas Bey muvâcehesinde müvekkilleri merkûman Andon 

veled-i müteveffâ-yı Zeyvenin sülbiye kızı Neşvinin Sadri evladı olub müteveffâ 

Istaryo’nun li-ebeveyn er ve kız karındaşları oldukları deyu vekîl-i mezbûrun inkârına 

binâen ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer 

şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 
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Üsküdar’da Hayreddîn Çavuş 

Mahallesinde Bostanda bahçıvan orta 

boylu kumral bıyıklı Mehmed İzzet Ağa 

ibn-i İslam bin Hüseyin.  

Topkapı kurbunda Emirce Mahallesinde 

vuku’ bostanda bahçıvan orta boylu kara 

bıyıklı Halil Ağa ibn-i Davud bin Taib. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Asitane bahçivanları esnâf 

kethüdası Mehmed Şükrü 

Efendi ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı merkûm usta başısı 

Halil Ağa ibn-i Halil. 

(Sin-Ayın)   

Esnâf-ı merkûmeden 

Üsküdari Yiğit başısı 

Premedili Ali Cavuş ibn-i 

Ahmed. 

(Ayın)  

Esnâf-ı merkûmeden 

Üsküdari kul usta başısı 

Premedli İbrahim Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın)   

Esnâf-ı merkûmeden 

Üsküdari Premedli 

Mehmed Ragıb Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Esnâf-ı merkûmeden 

Üsküdari Premedli 

Abdullah Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)   

Esnâf-ı merkûmeden 

Üsküdari Premedli Hüseyin 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Esnâf-ı merkûmeden 

Üsküdari Premedli Salih 

Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Esnâf-ı merkûmeden 

Üsküdari Premedli Ömer 

Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

 

Esnâf-ı merkûmeden 

Topkapı’lı Premedli 

Mehmed İzzet Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Ayın)   

 

Fi 14 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 11 Recep sene [1]289 Tahrir Şod.  

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Bosna başı Ahmed Ağa 

 

 

Sahife No : 31a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 11 Receb 1289 [14 Eylül 1872] 

Konusu : Yanya vilayeti dâhilinde Golos kazâsında sakîn Hristo veled 

Apostolun ve Behrâm babanın inkârına dair. 

Yanya vilâyeti dâhilinde Golos kazâsında sakîn tebaa-ı Devlet-i aliyye’den 

tüccardan Hristo veled Apostolun sulbî oğlu tarafından ba hüccet-i şer’îyye ahari tevkile 

müezzin-i vekîl oldugumuz Şeyh Behram Baba ibn-i Murtaza muvâcehesinde mezbûr 
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Behrâm babanın inkârına binâen ber-vech-i muharrer vekâlet-i müddeâsına işbu mestûre 

zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod. 

 

Mahmudpaşa’da Yarım handa sâkin orta 

boylu kır bıyıklı Süleyman Ağa ibn-i 

Yusuf bin İbrahim.  

Han-ı mezkûr’da sâkin orta boylu kır 

sakallı Mustafa Ağa ibn-i Mehmed bin 

Salih.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Mahmudpaşa’da 

Yarım han odacısı 

Osman Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın) 

Han-ı mezkûr’da 

sâkin zabıta yüz 

başılarından kazâ-

yi mezkûr 

ahâlîsinden İbrahim 

Ağa ibn-i Halil 

Hoca. 

(Ayın)  

Han-ı mezkûr’da 

sâkin Yenişehir 

kazâsı ahâlîsinden 

Ahmed Fahreddîn 

Efendi ibn-i Kasım. 

(Ayın) 

Sultân Mehmed de 

Bagcılı hanında 

sâkin Yenişehirli 

Ali Efendi ibn-i 

Mustafa Sabri. 

(Ayın)   

Üsküdar’da 

Sultâniyenin nam 

Mahallede sâkin 

Yenişehir kazâsı 

ahâlîsinden 

Mehmed Kenan Bey 

ibn-i Mehmed 

Ragıb. 

(Ayın)   

Sultân Mehmed de 

Bagcılı hanında 

sâkin Yeni şehir 

kazâsı ahâlîsinden 

Mehmed Hurşid 

Efendi ibn-i 

Mehmed 

Feyzullah. 

(Ayın)   

Mahmudpaşa’da 

Tahtalı handa sâkin 

Yenişehir kazâsı 

ahâlîsinden 

Mehmed Nuri Bey 

ibn-i Süleyman. 

(Ayın)   

Nuriosmaniye 

Câmii’ şerifi imaret 

Fodolacı başısı 

Yenişehir kazâsı 

ahâlîsinden Abbas 

Ağa ibn-i Ebubekir 

(Ayın)   

 

Fi 14 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 19 Recep sene [1]289 Tahrir Şod.  

 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Kavas  

[Derkenar] 40 
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Sahife No : 31b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 21 Receb 1289 [24 Eylül 1872] 

Konusu : Çerkes muhacirlerinden Kanpolat Bey’den kabz edilen dairenin 

dâvâsına dair.  

Hacı Aişe Hanım ve Fatma Hanım bint-i İsmail salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-

penâhîde esirci Aişe Hanım bint-i Abdullah muvâcehesinde mezbûr Aişe Hanım ile fi 

15 Receb sene 78 günü Tokat kazası ferâsından Har karyesinde muhâcirin Çerâkeseden 

Kanpolat Beyden iştirâ ve kabz eyledikleri vasıfları malum sekiz dairesi Çerkes 

cariyede seryak olduklarını mezbûr Aişe Hanım’ın inkârına binâen ber-vech-i muharrer 

müddeâlarına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile 

şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.    

 

 

 

Tophane’de karabaşlı Mustafa Ağa 

Mahallesinde Hacı Mustafa kahvesinde 

sâkin Kabâ’il-i Çerâkeseden Beyzadeviç 

kabîlesinin Kanikue cinsinden orta boylu 

ela gözlü kumral bıyıklı Patrik bin Musa 

bin Pirak. 

Yine mezbûr Mustafa Ağa’nın kahvesinde 

sâkin Kabâ’il-i mezkûrenin Şanvkue 

cinsinden uzun boylu kara gözlü karakaşlı 

kara sakallı Şevket ibn-i Mustafa bin 

Mehmed Ali. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Tophane’de karabaşlı 

Mustafa Ağa Mahallesinde 

sâkin muhâcirin Çerâkese 

imâresinden kanglı zade 

Hüseyin Sabri Bey ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Bilecik kazasında sâkin 

Muhâcirin Çerâkeseden 

Yakub Ağa ibn-i Beslen. 

(Sin-Ayın)  

Bilecik kazasında sâkin 

Muhâcirin Çerâkeseden 

Hasan el-Boraniye ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden 

İbrahim Paşa ibn-i Safer 

paşa. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden 

kabîlesi İmâresinden el-

Hâc İsmail Bey ibn-i 

Hasan. 

(Ayın) 

Tophane’de karabaşlı 

Mustafa Ağa Mahallesinde 

sâkin muhâcirin Çerâkese 

imâresinde el-Hâc Hüseyin 

Bey ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Lemğur kabîlesi 

imâresinden Safer Bey ibn-

i Navul Bey. 

(Ayın)  

Muhâcirin Çerâkese 

imâresinden İshak Bey ibn-

i el-Hâc Mustafa. 

(Ayın)  

Muhâcirin Çerâkese 

imâresinden diğer Safer 

Bey ibn-i Faltoşov. 

(Ayın)   
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Muhâcirin Çerâkeseden 

Nogay Kabâ’il-i 

İmâresinden Safer Bey ibn-

i Ahmed. 

(Ayın)   

Şapşığ kabîlesinden Osman 

Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın)   

Abzah’ kabîlesinden İsmail 

Ağa ibn-i İslam. 

(Ayın)   

 

Muhâcirin Çerâkeseden Şapşığ 

kabîlesinden Ömer Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın)   

Muhâcirin Çerâkeseden Şapşığ 

kabîlesinden İsmail Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)   

 

Fi 21 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 27 Recep sene [1]289 Tahrir Şod.  

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri hademe-i esafından Ali Ağa  

[Derkenar] 50 

 

Sahife No : 32a 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 21 Receb 1289 [24 Eylül 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Hasan’ın ve Fatıma Hanım’ın arasında 

geçen hürlük dâvâsına dair.  

Kabâ’il-i Çerâkesenin Şapşığ kabîlesinin Sav cinsinden olub rıkka-ı inkiyad-ı 

sâbıkımız mukırr ve mu’terife olan uzun boylu ela gözlü karakaşlı Dilber nâm-ı diğer 

Zahire bint-i Hasan kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan Fatıma 

Hanım tarafından hususatı’l beyânda vekîl-i müseccel-i şer’îleri Ahmed Beyhan Ağa 

ibn-i Ali muvâcehesinde hurret’ül-asl oldugumuz dâvâ inkârına binâen müddeâsına işbu 

mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.   

 

Muhâcirin Çerâkeseden orta boylu matruş 

ter bıyıklı sarıgözlü Musa bin Süleyman 

bin İbrahim. 

Yine muhâcirin merkûmeden orta boylu 

ter bıyıklı ela gözlü Hasan bin Ebubekir 

bin İsmail. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Birinci ordu-ı hümayun ikinci alayın ikinci 

taburun birinci bölügü mülâzım-ı sanisi 

Çerâkeseden Şapşığ kabîlesinden Yedek 

Ağa ibn-i Hacebli. 

(Sin-Ayın) 

Düzce kazâsında Akçaşehir ilinde sâkin 

muhâcirin Çerâkeseden kabîlesinden 

Mustafa Ağa ibn-i Abdullah 

(Sin-Ayın). 
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Muhâcirin Çerâkese 

tercümanı Ahmed Bey ibn-

i Ömer. 

(Ayın) 

Muhâcirin komisyonunda 

müstahdem askeri zabıta 

neferinden Çerkes Hasan 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Muhâcirin komisyon 

odacısı Alipaşa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Muhâcirin-i Çerâkeseden 

Abzah kabîlesinden İsmail 

Ağa ibn-i İslam. 

(Ayın)  

Muhâcirin-i Çerâkeseden 

Şapşığ kabîlesinden 

Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

Muhâcirin-i Çerâkeseden 

Şapşığ kabîlesinden Ömer 

Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın)  

Muhâcirin-i Çerâkeseden 

Şapşığ kabîlesinden İsmail 

Ağa ibn-i Halil. 

(Ayın)  

Muhâcirin-i Çerâkeseden 

Şapşığ kabîlesinden 

Mustafa Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcirin-i Çerâkeseden 

Şapşığ kabîlesinden Ahmed 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın)  

 

 

Fi 21 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 23 Recep sene [1]289 Tahrir Şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş  

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 32b 

Hüküm No :1  

Tarihi : Fi 21 Receb 1289 [24 Eylül 1872] 

Konusu : Kırım muhacirlerinden Veliüddîn’in ve Hadice Besime 

Hanım’ın arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kırım muhâcirlerinden rıkka-ı inkiyâdînı mukarrer olan beze-kâr nâm-ı diğer 

Nefiye bint-i Veliüddîn Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde mezbûreye vaz’-ı yed olan Hadice 

Besime Hanım’a bint-i el-Hâc Hasan tarafından hususat’ül-beyânda vekîl-i müseccel-i 

şer’îyesi el-Hâc Mustafa Efendi ibn-i El-Hâc İbrahim muvâcehesinde hurretü’l-asl 

olduğumuz dâvâ-ı ber-vech-i muharrer hürriyet-i asliye müddeâsına işbu mestûre 

zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod. 

 

Yeni-bagcı karyesinde ordaki kasab 

mahallesinde sâkin uzun boylu aksakallı 

Kırım eskici Mehmed Emîn Ağa ibn-i 

Mahmud bin Veliüddîn.  

Mahalle-i mezbûr’da sâkin orta boylu kara 

sakallı kara gözlü kunduracı Veliüddîn 

Ağa ibn-i Ebubekir bin Ahmed.  
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Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Yeni-bağcı 

karyesinde ordaki 

kasab mahallesi 

imamı Mustafa 

Efendi ibn-i 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel 

Mehmed Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani 

Hüseyin Efendi ibn-

i Mustafa. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezbûr 

imam-ı vekîl-i 

İsmail Efendi ibn-i 

Memiş. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden hastahane 

İmam-ı evvel-i es-Seyyid 

Şeyh Mehmed Efendi ibn-i 

es-Seyyid Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden Mehmed 

Hurşid Efendi ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden tebaa’dan 

Mehmed Salih Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden kahveci 

esnâfından el-Hâc Ali Ağa 

ibn-i Mehmed Emîn. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden Kalaycı 

esnafından Osman Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden tebaadan 

Musafa Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden Mehmed Salih 

Ağa ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden koltukçu 

esnâfından Mehmd Ağa 

ibn-i Halil. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezbûr 

ahâlîsinden Yorgani 

Mustafa Ağa ibn-i 

Süleyman. 

(Ayın)  

Mahalle bekçisi Mustafa Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

 

Fi 22 Receb sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 23 Recep sene [1]289 Tahrir Şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Osman Çavuş  

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 33a 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 21 Receb 1289 [24 Eylül 1872] 

Konusu : Bursa ahâlîsinden Veliüddîn Efendi ve Hamdi Paşa hazretlerinin 

taleplerine dair. 

Mahruse-i Burusa ahâlîsinden Veliüddîn Efendi ibn-i Hüseyin Sadâret-i Rumeli 

Daîresi’nde Hüdâvendigar vilâyeti celîlesi valisi devletlü Hamdi Paşa hazretleri ibn-i el-
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merhûm Abdullah bin Abdulrahman taraflarından taleb ve dâvâ dâhilinde ve kabz 

veled-i Alekzan sulh ve ibraye bâ hüccet-i şer’îyye vekîl-i oldugunu muhzırı hısımı 

cedidde dâvâ ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer 

şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.    

  

İstanbul’da Mahmudpaşa’da nam 

mahalle’de vuku’u yarım hanında sâkin 

uzun boylu kır sakallı kara gözlü Abdullah 

Efendi ibn-i İbrahim bin Mehmed.  

Han-ı mezkûr’da sâkin ela gözlü orta 

boylu kır sakallı Şeyh Mustafa Hıdır 

Efendi ibn-i Şeyh Mehmed Said Efendi 

ibn-i Mustafa. 

  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Mahmudpaşa’da Yarım han 

oda başısı Osman Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Burusalı tüccarlarından es-

Seyyid Ali Bey ibn-i es-

Seyyid Mehmed Tahir. 

(Sin-Ayın)   

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Burusa ahâlîsinden 

Müderrisîn kiramdan 

Abdullah Efendi Zade Ali 

Rıza Efendi ibn-i Mehmed 

İsmed. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Burusa ahâlîsinden 

mültezim Hasan Tahsin 

Efendi ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Burusa evkâf ketebesinden 

Mahmud Efendi ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Burusa ahâlîsinden Urgani 

Hafız İsmail Efendi ibn-i 

el-Hâc Mehmed. 

(Ayın) 

 

Han-ı mezkûr’da sâkin Burusa ahâlîsinden 

At pazarlı el-Hâc Mahmud Rauf Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın) 

Han-ı mezkûr’da sâkin Burusa ahâlîsinden 

Hamami Ahmed Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Han-ı mezkûr’da sâkin Burusa ahâlîsinden 

Osman Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)  

Han-ı mezkûr’da sâkin Burusa ahâlîsinden 

Abdülaziz Ağa ibn-i Ömer. 

(Ayın)  

 

Fi Selah Receb sene [1]289  

 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşir  
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Sahife No : 33b 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 2 Şaban 1289 [5 Ekim 1872] 

Konusu : Batum ahâlîsinden Fatıma kızı Emîne’nin ve Rıza Efendi’nin 

arasında geçen hürlük dâvâsına dair 

Fi’l-asl Batum ahâlîsinden orta boylu ela gözlü karakaşlı tahminen on beş 

yaşında Fatıma bint-i Emîne Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde kendüye refîk olmak üzere 

vaz’-ı yed eden İmam-ı sani hazret-i şehriyari Rıza Efendi ibn-i Emîn tarafından 

hususatı’l beyânda vekîl-i müseccel-i şer’îleri Hasan Efendi ibn-i Hüseyin 

muvâcehesine hurret’ül-asl oldugumuz dâvâ ve vekîl-i mezbûr Hasan Efendînin bi’l-

vekâle inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler 

şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

  

 

İstanbul’da Tahtakale’de vuku’ Sabuncu 

hanında sâkin tüccardan orta boylu 

karakaşlı kara gözlü Batumlu Mehmed 

Memiş Efendi ibn-i Ali bin Mustafa.  

Han-ı Mezkûr’da sâkin orta boylu sarı 

bıyıklı tüccardan Batumlu Mehmed Ağa 

ibn-i Mustafa bin Mehmed.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi 

 

Sabuncu hanında sâkin 

iblik tüccarından Batumlu 

Musa Ağa ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın)  

Han-ı mezkûr’da sâkin 

iblik tüccarından Batumlu 

Hasan Ağa ibn-i İbrahim. 

(Sin-Ayın) 

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Batumlu iblik tüccarından 

Ali Ağa ibn-i Mehmed 

Şirin. 

(Sin-Ayın)    

İstanbul’da Laleli 

karyesinde Papas oğlu 

medresesinde sâkin talebe-î 

ulûmdan Batumlu Ahmed 

Şahin Efendi ibn-i Ömer. 

(Ayın)  

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Batumlu iblik tüccarından 

Mehmed Efendi ibn-i El-

Hâc Hasan. 

(Ayın)   

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Batumlu Tunuslu oğlu 

Ömer Ağa ibn-i Ömer. 

(Ayın)   

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Batumlu iblik tüccarından 

Mustafa Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Batumlu iblik tüccarından 

el-Hâc Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Han-ı mezkûr’da sâkin 

Batumlu iblik tüccarından 

Hasan Ağa ibn-i Ali. 

 (Ayın) 

 

Han-ı mezkûr’da sâkin Batum’lu iblik tüccarından diğer Hasan Ağa ibn-i Musa. 

(Ayın)   
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Fi 2 Şaban Sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 2 Şaban sene [1]289 Tahrir şod.  

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşir Osman Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 34a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 5 Şaban 1289 [8 Ekim 1872] 

Konusu : Osmancık kazası kaymakamı sâbık Ahmed Rauf Efendi ve Ali 

Ağa ibn-i Mustafa muvâcehesinde ki kırk beş aded yüzlük Mecidî altunun talebine dair. 

Osmancık kazası kaymakamı sâbık Ahmed Rauf Efendi Ahmed salı günü huzûr-

ı hazret-i fetvâ-penâhîde Tophane’de Ekmekçibaşı Mahallesinde sâkine mârifet’üz-zat 

zenci şirin kadîna bint-i Abdullah tarafından hususatında vekîl-i müseccel-i şer’îleri 

teberdaran-ı hassadan Ali Ağa ibn-i Mustafa muvâcehesinde işbu hâzıra-i bi’l-meclis 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Kabardey kabîlesinden hime nam ber-reisi cariye fi 13 Rebi’ül-

evvel sene 78 günü tarihiyle muverrah işbu bir kıt’asında mantûkunca Gaib Alâeddîn 

Tastane Beğden üç bin beş yüz guruş mestûre rıkka-ı münkâde cariyesi olduğunu dâvâ 

vekîl-i mezbûr dahi cevâbında cariye-i hâzıra-i mezbûre müvekkilim mezbûrenin 

yanında olan sene-i mezkûre şehr-i mezkûrenin yirmi ikinci günü tarihiyle merci’ bir 

kıtasında mantûkunca gaîb mezbûr’dan kırk beş aded yüzlük Mecidî altununun mestûre 

cariye-i mahkemesi oldugumuz dâvâ ve ahad-ı huma aharin bir mütevelli muharrer 

müddeâlarını inkâr etmek hususu mezkûr’da mukaddem tarihiyle şira beyyinesi sırren 

evvel olduğuna binâen müddeâ mûmâ- ileyh bir mütevelli muharrer müddeâsına başka 

başka iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-ı 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.      

  

Eyüb’de Cedid Ali Paşa Mahallesinde 

Adil Efendînin Konağında sâkin talebe-î 

ulûmdan orta boylu kara bıyıklı kara 

sakallı Yozgadlı İsmail Hakkı Efendi ibn-i 

Hasan bin Abdullah.  

İstanbul’da Laleli karyesinde Şeyh Paşa 

Mahallesinde sâkin orta boylu kara sakallı 

dellâl Mehmed Ağa ibn-i Hasan bin 

Abdullah.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Eyüb’de Kurukavak 

karyesinde Cedid-i Ali Paşa 

Mahallesi imamı es-Seyyid 

Hafız Rıza Veliüdddîn 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel İbrahim 

Efedni ibn-i Hüseyin. 

(Sin-Ayın)  

Laleli karyesinde Şeyh 

Paşa Mahallesi imamı el-

Hâc Mehmed Efendi ibn-i 

el-Hâc Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

 

Muhtar-ı evvel 

Mehmed Emîn Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani 

Mehmed Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın)  

Eyüb türbedarı 

Hafız Mehmed 

Hamdi Efendi ibn-i 

Hasan. 

(Ayın)  

Telgraf müdürü 

Hüseyin Rüşdü 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Ayın)   

Emtia Gümrük 

ketebesinden Ali 

Fehmi Efendi ibn-i 

el-Hâc Abdülrahin. 

(Ayın)   

Zabıt Halil Ağa ibn-

i Mehmed. 

(Ayın) 

Kahveci Ahmed 

Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Ayın) 

Şeyhpaşa Mahallesi 

ahâlîsinden dersi-

âmdan el-Hâc 

Mehmed Emîn 

Efendi ibn-i Hafız 

Veliüddîn. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden 

Bezazistan 

kethüdası Mehmed 

Efendi ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Bezazistan Hafız 

Ömer Rıza Efendi 

ibn-i İbrahim. 

(Ayın) 

Bezazistan Mehmed 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Bezazistan diğer 

Mehmed Ağa ibn-i 

Hasan. 

(Ayın)   

 

Bezazistan Osman Ağa ibn-i Abdüllatif.  

(Ayın) 

 

Fi 5 Şaban sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 5 Şaban sene [1]289 Tahrir Şod.  

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşir Naim Çavuş 

[Derkenar] 40 
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Sahife No : 34b 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 8 Şaban-ı Şerifi 1289 [11 Ekim 1872] 

Konusu : Mehmed Tevfik Efendi’nin bundan önce otuz dokuz bin üç yüz 

kırk guruş alacak hakkının dâvâsına dair. 

Asiye Hanım bint-i el-Hâc Hasan salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde hâlâ 

zevc-i ketebeden es-Seyyid Tevfik Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Arif muvâcehesinde 

zevc-i mûmâ-ileyh es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendi bundan akdem emr ve tevkilimle 

akaratımdan müstacirleri ma’lumü’l-esami kesandan makbûzı olan otuz dokuz bin üç 

yüz kırk guruş bana vermeyüp fuzûli ve bi gayri hakkı kendi emirine sarfla istimlak 

edip ol-vecihle zevcim mumâ-ileyh zimmetinde meblag-ı merkûm otuz dokuz bin üç 

yüz kırk guruş alacak hakkım olub hin-i deyni olduğumuz seksen sekiz senesi 

zilkaidetü’l şerîfesinin dokuzuncu günü doğan efrâdımız etmişdi taleb ederim deyu dâvâ 

mûmâ-ileyh es-Seyyid Mehmed Tevfik Efendînin inkârına binâen ber-vech-i muharrer 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-

ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

 

İstanbul’da Lanka-i kebîr karyesinde 

İynebek Mahallesinde sâkin orta boylu 

kara sakallı kara gözlü Hafız Mehmed 

Efendi ibn-i Mehmed bin Abdullah. 

Ekşi karadut karyesinde Oruç Gazi 

Mahallesinde sâkin Beşiktaş’da Halıcı 

esnâfından uzun boylu kumral bıyıklı 

Mehmed Emîn Ağa ibn-i Mehmed bin 

Mehmed Emîn.   

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Lanka-i kebîr 

karyesinde  İynebek 

Mahallesi imamı es-

Seyyid   Hafız 

Ahmed Efendi ibn-i 

es-Seyyid    

Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel 

Ahmed Ağa ibn-i 

el-Hâc Ali. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani 

Mustafa Ağa ibn-i 

Halil. 

(Sin-Ayın) 

Müezzin-i es-

Seyyid Hafız 

Mehmed 

Abdülkadir Efendi 

ibn-i es-Seyyid 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Doğramacı 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Sin-Ayın) 

Berber Mehmed 

Ağa ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Ekşi Karadut 

karyesinde Oruç 

Gazi Mahallesi 

muhtar-ı evvel 

İbrahim Ağa ibn-i 

Muhtar-ı sani el-

Hâc Ahmed Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  
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Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

İynebek mahallesi 

ahâlîsinden maliye 

de masarrafat odası 

ketebesinden Ali 

Rasim Efendi ibn-i 

Hafız Ahmed. 

(Ayın)  

Kul Ağalıgından 

mütekâid Eyüb Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

Turşucu esnâfından 

Mehmed Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Ayın)   

Mehmed Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Oruç Gazi 

Mahallesi 

ahâlîsinden 

Bezazistanlı Ömer 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Ahmed. 

(Ayın)   

Müezzin Mehmed 

Efendi ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

El-Hâc Abdülbaki 

Efendi ibn-i 

Mehmed Kasım. 

(Ayın) 

Koltukçu Süleyman 

Ağa ibn-i Elmas. 

(Ayın) 

 

Bakırcı İsmail Ağa ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

 

Fi 8 Şaban-ı Şerifi sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 12 Şaban-ı Şerifi sene [1]289 

Tahrir Şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşir Sarıkızlı Mehmed Kavas 

[Derkenar] 50 

 

 

 

Sahife No : 35a 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 9 Şaban-ı Şerifi 1289 [12 Ekim 1872] 

Konusu : Tebaa-ı devlet-i alîyye kadînlarından Nefise Hanım’ın 

veresesinde ki menzil hissesine dair. 

Tebaa-ı devlet-i alîyye nisvânından Sofi bint-i Kasyar salı günü huzûr-ı hazret-i 

fetvâ-penâhîde bundan akdem vefât eden Nefise Hanım’ın veresesinden sadrî-i kebîre 

kızı Saliha Beyhân Hanım tarafından hususatı’l beyânda vekîl-i müseccel-i şer’î der-ali 

Ağa muvâcehesinde Büyükdere karyesinde vuku’ vâlidesi müttevaffa-yı mezbûrdan 

mevrus olan malûm’ul hudûd nısf-ı menzilden hissesi on bin guruş semen müddefi ve 

makbûza bana bey’ etmişdi deyu dâvâ vekîl-i mezbûrun inkârına binâen işbu mestûre 
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zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve 

makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Galata Mahkemesi mahzaratından orta 

boylu sarı sakallı mahmud efendi ibn-i el-

Hâc Mustafa bin Feyzullah. 

Mahkeme-i mezbûr mahzaratından uzunca 

boylu kara sakallı İsmail Efendi ibn-i 

Ömer bin Hasan. 

  

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Galata Mahkemesi 

Başkâtibi es-Seyyid 

Mustafa Efendi ibn-i es-

Seyyid Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid Ali 

Rıza Efendi ibn-i es-Seyyid 

Halil. 

(Sin-Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid 

Tahsin İdris Efendi ibn-i 

es-Seyyid Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Hasan Efendi 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Vehbi Efendi 

ibn-i Abdülhalim. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Ahmed 

Efendi ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Hafız 

Mustafa Efendi ibn-i Ömer. 

(Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Hafız İbrahim 

Efendi ibn-i Ali. 

(Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Abdülreşid 

Efendi ibn-i Abdülhalim. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid 

Mehmed Saddedîn Efendi 

ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Said. 

(Ayın)    

Mahkeme-i mezbûr 

mukayyidi Mehmed 

Rüstem Efendi ibn-i 

Abdülrahman. 

(Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

mahzaratından Ebubekir 

Ağa ibn-i Feyzullah. 

(Ayın) 

 

Mahkeme-i mezbûr mahzaratından el-Hâc Mustafa Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

 

Fi 9 Şaban-ı Şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur. Fi 26 Şaban sene [1]289 Tahrir Şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşir Tophaneli Kırım Mehmed Kavas 

[Derkenar] 50 
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Sahife No : 35b 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 10 Şaban-ı Şerifi 1289 [13 Ekim 1872] 

Konusu : Kasımpaşa’da Ahmed Efendi Mahallesinde sâkin Mehmed Nuri 

Efendi ve İbrahim Halim Efendi’nin hususat-ı red ve cevabına dair. 

Mahrûse-i Galata’ya muzâfa kasaba-i Kasımpaşa’da Ahmed Efendi 

Mahallesinde sâkin Mehmed Nuri Efendi ibn-i Mustafa Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde 

kâin Pedri nüvvab’dan İbrahim Halim Efendi ibn-i Hasan tarafından hususat-ı red ve 

cevaba veled-i Alekzan selah ve ibrâya vekîl olduğumuz mahzarı husûmu cedidde dâvâ 

ber-vech-i muharrer müddeâsına başka başka iki kat’ı mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod.   

 

Süleymaniye karyesinde Hoca Gıyaseddîn 

Mahallesinde sâkin koltukçu esnafından 

orta boylu kara bıyıklı el-Hâc Ahmed Ağa 

ibn-i Ahmed bin Halil.  

Hamidiye medresesinde misafiren sâkin 

orta boylu kara sakallı Hasan Efendi ibn-i 

Ebubekir bin Mehmed.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Süleymaniye karyesinde 

Hoca Gıyaseddîn Mahallesi 

imamı İsmail Hakkı Efendi 

ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Yorgani 

kethüdası el-Hâc Ahmed 

Efendi ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Hasırcı el-

Hâc Osman Efendi ibn-i 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

 

Çamaşurcular esnâfı 

kethüdasından 

Osman Ağa ibn-i 

Musa. 

(Sin-Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden el-Hâc 

Mehmed Ağa ibn-i 

Süleyman. 

(Sin-Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Mustafa Ağa ibn-i 

Hüseyin. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı 

merkûmeden diğer 

Mustafa Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

 

Misk yağcılar esnâf 

kethüdasından Ömer Bey 

Emîn Mehmed Nuri. 

(Ayın)  

Misk yağcı esnâfından el-

Hâc Süleyman Ağa ibn-i 

Abdülaziz. 

(Ayın) 

Fenerci esnafından 

Mehmed Efendi ibn-i 

Osman. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mustafa Efendi 

ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Mehmed Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden duhani İsmail 

Hakkı Efendi ibn-i 

Mehmed. 
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(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden el-Hâc 

Hafız Mehmed Efendi ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Bekçi Mustafa Ağa ibn-i Timur. 

(Ayın) 

 

Fi 10 Şaban sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 11 Şaban-ı Şerifi sene [1]289 Tahrir Şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Hasan Ağa 

[Derkenar] Mübaşir Osman Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 36a 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 13 Şaban-ı Şerifi 1289 [16 Ekim 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Rasim Bey ibn-i Osman’ın zevcesi Hadice 

Raife Hanım’ın hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Abzah kabîlesinin Hatko cinsinden orta boylu kara gözlü 

karakaşlı Andelib nâm-ı diğer çeyç bint-i mahzar Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde kendüye 

refîk olmak üzere vaz’-ı yed iden Tophane’de Sefa Paşa Mahallesinde sâkin ikinci alay 

mîr-alâyı İzzetlü Rasim Bey ibn-i Osman’ın zevcesi Hadice Raife Hanım bint-i 

Abdullah tarafından hususatı’l-beyânda vekîl-i müseccel-i şer’îleri esirci el-Hâc 

Abdullah Ağa ibn-i Mahmud muvâcehesinde hurretü’l-asl oldugumuz deyu vekîl-i 

mezbûr Abdullah Ağa’nın inkârına binâen ber-vech-i muharrer hürriyet-i asıl 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidler şehâdet etmeleri ile şuhûd-

ı âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

 

 

Muhâcirin-i Çerâkeseden orta boylu kara 

sakallı kara gözlü Hüseyin bin Alemkeri 

bin Musa. 

Yine muhâcirin-i merkûme’den orta boylu 

sarı bıyıklı ela gözlü Musa bin Süleyman 

bin İbrahim.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Dirin sancağında sâkin muhâcirin 

Çerâkeseden ve Kadırga limanında sâkin 

kuzattan Hasan Efendi tebaasından Ali 

Ağa ibn-i Musa. 

(Sin-Ayın)   

İç kabîlesinden muhâcirin Çerâkeseden 

Ahur kapıda sâkin sahaf Mehmed 

Efendînin hanesinde ikamet iden İbrahin 

Ağa ibn-i Harun. 

(Sin-Ayın)    
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Üsküdar’da Vâlide-i Atik medresesinde 

sâkin talebe-î ulûmdan ve muhâcirin-i 

Çerâkeseden ve Şapsığ kabîlesinden 

Mehmed Ali Efendi ibn-i İslam. 

(Ayın) 

Hamidiye Medresesinde sâkin talebe-î 

ulûmdan ve muhâcirin-i Çerâkeseden 

Abzah kabîlesinden İbrahim Efendi ibn-i 

İsmail. 

(Ayın) 

At-pazarda arabacılar hanında sâkin 

Şapsığ kabîlesinden ve muhâcirin 

merkûmeden Salih Ağa ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

At-pazarda arabacılar hanında sâkin 

Şapsığ kabîlesinden ve muhâcirin 

merkûmeden Kocas bin Süleyman. 

(Ayın) 

İstanbul’da Süleymaniye mahallesinde 

İsmail Bey tebaasından ve muhâcirin 

merkûmenin Şapsığ kabîlesinden Ömer 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcir komisyonunda müstahdem 

Asker-i Zabıta-i neferinden ve muhâcirin 

merkûmeden Hasan Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

 

Muhâcir komisyonunda müstahdem Asker-i Zabıtay-ı neferinden ve muhâcirin 

merkûmeden Mehmed Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın) 

 

Fi 13 Şaban-ı Şerifi sene [1]289 inhâ olunmuşdur Ve Fi 16 Şaban sene [1]289 Tahrir 

şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Hasan Ağa 

[Derkenar] Mübaşir Osman Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 36b 

Hüküm No : 1  

Tarihi : Fi 13 Şaban-ı Şerifi 1289 [16 Ekim 1872] 

Konusu : Cezzar Mustafa Bey tarafından bâ hüccet-i şer’îyye vekîl 

olduguna mahzar-ı husûm-u cedidde işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin 

şehâdet etmelerine dair. 

Müteveffâ-i Cezzar Mustafa Beğ’in zevcesi Şerîfe Cemile Hanım’a bint-i 

Abdülrahman Sadâret-i Rumeli Daîresinde Sadriyye kebîre kızı olub el-yevm Medîne-i 

Kayseri’de sâkine Refîka Hanım’a bint-i mûmâ-ileyh Cezzar Mustafa Bey tarafından ba 

hüccet-i şer’îyye vekîl olduguna mahzar-ı husûm-u cedidde işbu mestûre zeylinde 

isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-

şehâde oldukları beyân şod. 
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Medîne-i Üsküdar’da Selami Ali Efendi Mahallesinde sâkin Medîne-i Kayseri’de arazi 

me’murî orta boylu kara sakallı Salih Sabri Efendi ibn-i el-Hâc Mehmed bin el-Hâc 

Hasan. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Üsküdar’da Selami Ali 

Efendi Mahallesi imamı es-

Seyyid Şeyh Ahmed 

Muhtar Efendi ibn-i es-

Seyyid Şeyh Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Şeyh 

Mehmed Efendi ibn-i 

Süleyman. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Kaymakam 

Mustafa Tevfik Efendi ibn-

i Şeyh Mehmed. 

(Ayın) 

 

Mehmed Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

El-Hâc 

Mustafa Efendi 

ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Kasab Hüseyin 

Efendi ibn-i 

Veliüddîn. 

(Ayın) 

Kahveci el-Hâc 

Mehmed Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)  

Kahveci 

Süleyman Ağa 

ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

 

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

 

 

Sahife No : 36b 

Hüküm No : 2 

Tarihi : Fi 18 Şaban-ı Şerifi 1289 [21 Ekim 1872] 

Konusu : Menzil heyetinden olup vefât eden Mustafa Cezzar Bey zevcesi 

Şerîfe Cemile Hanım’ın hissesinin talep edilmesine dair. 

Menzil-i heyet’den olub bundan akdemce vefât iden Mustafa Cezzar Bey 

zevcesi Şerîfe Cemile Hanım bint-i Abdulrahman Nuğman mûmâ-ileyhimanın sulbîye-i 

kebîre karyesi olub Kayseri’de sâkin Nafia Hanım tarafından terk-i müteveffa-i mûmâ-

ileyhimadan zimem-i nasda olan hukukundan hisse-i arşiyesini vaz-ı yed olanlarda taleb 

ve dâvâsı dâhilinde ve kabz veled-i Alekzan sulh ve ibrâzıyla bâ-hüccet-i şer’îyye vekîl-

i olub mûmâ-ileyhima Nafia Hanım mütevveffa-i mûmâ-ileyhimanın sulbîye-i kebîre 

kızı oldugundan Beytülmal müdürü azimetlü Hasan Tahsin Efendi muvâcehesinde 

inkâh mukarrin dâvâ müddesınâ işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin 

şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  
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Kıbrıs’da Arab Ahmed Paşa Mahallesi ahâlîsinden orta boylu kara bıyıklı Ahmed Raşid 

Ağa ibn-i Mahmud bin Abdullah. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Çarşıy-ı Kebîr’de Keçeci 

Hanında sâkin Kıbrıs 

ahâlîsinden Hüseyin Edip 

Efendi ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Han-ı mezkûrede sâkin 

Kıbrıs ahâlîsinden Mustafa 

Efendi ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Kıbrıs ahâlîsinden zabıt-ı 

harb alayını Mehmed Naim 

Efendi ibn-i Hüseyin. 

(Sin-Ayın)  

 

Han-ı mezkûrede sâkin Kıbrıs ahâlîsinden 

Salih Ragıb Efendi ibn-i Mehmed.  

Han-ı mezkûrede sâkin Kıbrıs Ahâlîsinden 

Ahmed Şükrü Efendi ibn-i İbrahim.  

 

Fi 18 Şaban-ı şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 18 Şaban-ı şerif sene [1]289 inhâ 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Bint-i Elmâlıdan 

[Derkenar] 75 

 

 

Sahife No : 36-M a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 18 Şaban-ı Şerifi 1289 [21 Ekim 1872] 

Konusu : Selanik vilâyeti dâhilin de ki çayırın hisse paylaşımına dair. 

Tebaa-ı Devlet-i aliyye’nin Rum milletinden Selanikli Nikola veled Kastazi 

veled-i Koçan tarafından hususatu’l beyânda vekîl-i müseccel-i şer’îyesi babası merkûm 

Kastazi yevm salı huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde Selanikli İbrahim İdami Efendi 

muvâcehesinde Selanik vilâyeti dahilinde pazar-gâh bâ-hüccet-i tebaa-ı İzvor karyesi 

hudûdunda vuku’ iki kıt’a yüzbir buçuk dönüm çayır benim canib-i miriden tefevvüzen 

müvekkilemîn uhde-i etrafında olub mûmâ-ileyh İbrahim İdami Efendi bu anında çayır-ı 

mezkûrelere fuzûli hak müdahil ve tasaruz ettikten müdahalesinin menini bil-vekâle 

dâvâ ve mûmâ-ileyh İbrahim İdami Efendi cevâbında zikr olunan iki kıt’a çayır-ı canib-i 

Hayriye’den müvekîle-i merkûm Nikola nüfus etmezdi mukaddem bin nüfus etmişdim 

hakkı yedimde olub Selanik mahallesinde verilen bir kıt’a ulûm-ı şer-i mantûkunca 

çayır-ı mezkûre benim uhde-i tasarrıfımda olub kendilerinin alakaları olduğumuz 

müvekkile-i merkûm Nikola vekîl babası merkûmeden her biri efrad ve itiraf etmişlerdi 
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deyu bir kıt’a ulûm-ı şer iye ibrazıyla eylediği ve faiz ve mazmun ulûm-ı mezkure vekîl-

i merkûmenin inkârına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin 

şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Beşiktaş’da Vişnezade Mahallesinde vuku’ 

zabıtay-ı ketebeden Selanik’li Ahmed 

Efendînin menzilinde misafiren sâkin uzun 

boylu ela gözlü kumral sakallı Mehmed 

Said Efendi ibn-i Hâlid bin Abbas.   

Menzil-i mezkûr’da kezâlik misafiren 

sâkin uzun boylu ela gözlü kumral sakallı 

Ali Efendi ibn-i Emîn bin Mehmed.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galata’ya tabii Beşiktaş’da 

Vişnezade Mahallesi imamı 

es-Seyyid Mehmed 

Bahaddîn Efendi ibn-i es-

Seyyid Hasan. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel İbrahim 

Ağa ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani el-Hâc 

Mehmed Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden muhasebeci 

azimli es-Seyyid İdami 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Mehmed Emîn. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden bâb-ı zabıta da 

müdür odası mümeyyizi 

Mehmed İzzet Efendi ibn-i 

Mehmed Emîn. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Şehr Emaneti 

nüfus odası ketebesinden 

es-Seyyid Süleyman Efendi 

ibn-i es-Seyyid Abdullah. 

(Ayın) 

 

Selanikli kahveci 

başı Halil Efendi 

ibn-i el-Hâc 

Süleyman. 

(Ayın)   

Selanikli Mehmed 

Nusret Bey ibn-i 

Hasan. 

(Ayın) 

Selanikli Hasan Bey 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Selanikli Ahmed 

Şevki Efendi ibn-i 

el-Hâc Hasan. 

(Ayın) 

Selanikli Hüseyin 

Efendi ibn-i 

Mehmed Emîn. 

(Ayın)   

Selanikli tebaadan 

İdami Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Ayın) 

Selanikli kahveci 

Mehmed Ağa İbn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

 

 

Fi 19 Şaban-ı şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur. Fi 26 Şaban sene 289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Abdullah Kavas 

[Derkenar] 50 
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Sahife No : 36M-b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 18 Şaban-ı Şerifi 1289 [21 Ekim 1872] 

Konusu : Bâb-ı ser-askeri nizamiye komisyonu kâtiplerinden Hasan Hasib 

Efendi ve tebaa-ı Devlet-i aliyyeden Hace Malkon muvâcehesinde ki mal talebine dair. 

Bâb-ı ser-askeri nizamiye komisyonu ketebesinden Hasan Hasib Efendi 

tarafından husūsātü'l-beyānda vekîl-i müseccel-i şer’îye vâlidesi sahib-i´arzuhāl 

ma´rifetü’z zat Fatıma El Zahire Hanım bint-i Hasan Rumeli Sadâret-i Daîresi’nde 

meclis-i şer’îyede Abdullah Ortaköy’de sakîn tebaa-ı Devlet-i aliyye’den Ermeni milleti 

nisvânından Marim bint-i kasbar muhtelü’l-dimağa ve matuha olub emrini rüyete kadar 

olduktan hal-i sahviniye değin kıbel-i şer’den tavsiye-i umuruna bâ-ulûm-ı şer’îye vasî-i 

mansubı tebaa-ı Devlet-i aliyye’den Hace Malkon muvâcehesinde matuha-i merkûme 

Marim hal-i sıhhatimde yedimde olan fi 20 Zilhicce Sene 27 tarihiyle muverraha 

Kısmet-i Askeriye Mahkemesi’nde verilen işbu bir kıt´a idane hücceti metni hamisleri 

mantûkunca müvekkile-i mezbūrenin hal-i sulhunda Pedri müteveffa‘dan mevrus 

mâlından ve ben ol tarihte vasî-i mansûbesi olduğundan benim yedimden Asitane’den 

kabz eyledigi mâna cemen 5437 guruş mentuha-i ve merkûmenin mâlından bil-vekâle 

taleb ederim deyu dahi  merkûmenin inkarına mukarrin dâvâ ber-vech-i muharrer 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri 

şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Kısmet-i Askeriye Mahkemesi 

mahzaratından orta boylu kır sakallı 

mahzar başı Osman Ağa ibn-i Mustafa bin 

Ahmed. 

Mahkeme-i mezbûr mahzaratından orta 

boylu kır sakallı Mustafa ibn-i Mehmed 

Ali bin Mustafa. 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi.  

 

Kısmet-i Askeriye 

Mahkemesi başkâtibi es-

Seyyid Mehmed Salih 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Yahya. 

(Sin-Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

mümeyyizi sanisi es-

Seyyid Ahmed Cevdet 

Efendi ibn-i el-Hâc Osman. 

(Sin-Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

mümeyyiz-i evvel-i Ahmed 

Münir Efendi ibn-i el-Hâc 

Mehmed Şükrü. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid 

Mahmud Efendi ibn-i es-

Seyyid Ahmed. 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Şerif Mustafa 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Ahmed. 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden el-Hac 

Mehmed Kemal Efendi 

ibn-i el-Hâc Hüseyin. 
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(Ayın)  (Ayın) (Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

mukayyidi es-Seyyid 

Mehmed Salih Efendi ibn-i 

es-Seyyid Mehmed Emîn. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

mukayyidi es-Seyyid 

Mehmed Tevfik Efendi 

ibn-i es-Seyyid Mehmed 

Emîn. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid el-

Hâc İbrahim İdami Efendi 

ibn-i es-Seyyid Ahmed 

Receb. 

(Ayın)  

 

 Mahkeme-i mezbûr ketebesinden es-

Seyyid Mehmed Nuri Efendi ibn-i es-

Seyyid Mehmed Raşid. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr ketebesinden es-

Seyyid Hafız Mustafa Efendi ibn-i es-

Seyyid Osman. 

(Ayın)  

 

Fi 28 Şaban-ı şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve fi 28 Şaban-ı şerif sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Eğrikapulu Mehmed Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 37a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 9 Şevvâl-ül mükerremsene 289 inha 

olunmuşdur[10Aralık 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Sadri’nin ve İsmail Cevad Efendi’nin 

arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Şapsığ kabîlesinin Acımeşin cinsinden olub rıkka-ı 

inkiyâd sâbıkını mukırr ve mu’terife olan orta boylu kara gözlü karakaşlı Sadri nâm-ı 

diğer Zenyefer kendü eyledikten mütevellide işbu hâzıra-ı bi’l-meclis Fatıma nâm-ı 

diğer Bahşindiye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan bâb-ı âli mekteb odası 

ketebesinden İsmail Cevad Efendi ibn-i hafız Mehmed Arif Paşa muvâcehesinde 

hürret’ül-asl oldugunu dâvâ inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod.  

  

Muhacirin Çerâkeseden orta boylu ter 

bıyıklı Ali bin Haho bin Hamaf. 

Yine muhacirin merkûmeden uzunca 

boylu kumral sakallı Canpolat bin Mesih 

bin Naci. 
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Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Muhacirin Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin 

Acımeşin cinsinden Düzce’de sâkin Hasan 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)   

Muhacirin Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin 

Acımeşin cinsinden Düzce’de sâkin 

Hüseyin Ağa ibn-i İbrahim. 

(Sin-Ayın)    

Muhacirin Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin 

Natko cinsinden Sultânahmed‘de Mustafa 

paşa konagında sâkin Hüseyin Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)  

Muhacirin Çerâkeseden Şapsığ kabîlesinin 

Natko cinsinden Tophane’de karabaşlı 

Mustafa Ağa Mahallesinde sâkin Abbas 

Ağa ibn-i Yusuf. 

(Ayın) 

 

Muhâcirin Çerâkeseden 

Kabâ’il-i mezkûrenin cins-i 

mezkûreden mahallle-i 

mezkûrede sâkin Hüseyin 

Ağa ibn-i İbrahim. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden ve 

Kabâ’il-i mezkûrenin cins-i 

mezkûreden mahalle-i 

mezkûrede sâkin İsmail 

Ağa ibn-i Şükrü. 

(Ayın)   

Muhâcirin merkûmeden 

mahalle-i mezkûrede sâkin 

Yusud Ağa ibn-i Subaşı. 

(Ayın) 

 

 

Askeri zabıta neferlerinden komisyonda 

müstahdem Çerâkeseden Mehmed Ağa 

ibn-i Ali. 

(Ayın) 

Askeri zabıta neferlerinden komisyonda 

müstahdem Çerâkeseden Hasan Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

 

Fi 9 Şevvâl’ül-mükerrem sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 11 Şevval sene [1]289 Tahrir 

şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

 

Sahife No : 37b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 9 Şevvâl-ül mükerrem sene 289 inha olunmuşdur [10 

Aralık 1872] 

Konusu :  Çerkes kabîlesinden Salih ve Süleyman Ağa arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkeseden Abzah kabîlesinin Melgoş cinsinden arzuhal-i sahib şeb-

emred Salih nâm-ı deger ziver bâb-ı hazret-i fetvâ-penâhîde sadâret-i Rumeli daîresinde 

kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed eden esirci el-Hâc Süleyman Ağa ibn-i el-Hâc Ali 
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muvâcehesinde hurretü’l-asl oldugunu dâvâ inkârına binâen ber-vech-i muharrer 

hürriyet müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri 

şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.. 

 

Muhacirin Çerâkeseden At pazarında 

Arabacılar hanında sâkin uzunca boylu ter 

bıyıklı Said bin Cezzar bin Tomay 

Yine muhâcirin merkûmeden Çerkes 

Abbas paşanın konağında misafiren sâkin 

orta boylu kara sakallı Bedek bin Paslak 

bin İslam.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi 

Muhacirin Çerâkeseden Abzah 

kabîlesinden ve askeri zabıta 

çavuşlarından Osman nuri Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Düzce’de sâkin muhâcirin Çerâkeseden 

Hasan Ağa ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhacirin Çerâkeseden ve askeri zabıta 

neferatından komisyonda müstahdem 

Mehmed Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)  

Muhâcirin komisyonunda müstahdem 

askeri zabıta neferatından ve muhâcirin 

Çerâkeseden Hasan Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

 

Muhâcirin komisyonunda 

müstahdem askeri zabıta 

neferatından Mehmed Ağa 

ibn-i Yaman. 

(Ayın) 

Muhâcirin komisyon 

odacısı Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Muhacirin Çerâkeseden Ali 

bin Haho. 

(Ayın)   

 

Muhacirin Çerâkeseden Abzah 

kabîlesinden İbrahim bin Abdullah. 

(Ayın) 

Muhacirin Çerâkeseden Abzah 

kabîlesinden İsmail bin Hasan. 

(Ayın) 

 

Fi 9 Şevvâl’ül-mükerrem sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 29 Şevval sene [1]289 Tahrir 

şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı mestureci Hafız Ahmed Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş 

[Derkenar] Mim 
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Sahife No : 38a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 9 Şevvâl-ül mükerrem sene 289 inha olunmuşdur. [10 

Aralık 1872] 

Konusu : Mustafa Ağa’nın Hacı İstifan kalfa-ı zimmetinde yirmi iki bin guruş 

alacak hakkının talep edilemesine dair.  

Bundan akdem vefât iden el-Hâc Mustafa Ağa’nın zevce-i menkūhe-i metrūkesi 

olub kendünden asıl ve sulbī sagīr oğulları Mehmed ve Ahmed Hâlid Beyler sulbīye 

sagīr kızları Emîne Firdevs Fatma Hanife ve Aişe Nadire Hanımların tesviye emirlerine 

bā-hüccet-i ser´iyye vasīye-i mensubeleri mahrûse-i Galata’ya muzafa kasaba-ı 

Beşiktaş’da Sinan Paşa-ı Atik Mahallesinde sâkine maarifet’üz-zat Emîne Hayriye 

Hanım bint-i Abdullah tarafından hususat’da vekîl-i müseccel-i şer’îyesi es-Seyyid 

Ahmed Hazim Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde makūd 

meclis-i ser´imizde tebaa-ı Devlet-i aliyye’den ve neccar kalfalarından Hacı İstifan 

kalfa-ı veled Hacı Kostanti tarafından kezâlik husūsātü'l-beyānda vekîl-i müseccel-i 

şer’îyesi teb´a-i saltanat-ı seniyyeden hümayun veled Ohannes muvâcehesinde 

mütevveffây-ı mezbûr el-Hâc Mustafa Ağa’nın müvekkile-i merkûm Hacı İstifan kalfa-ı 

zimmetinde cihet-i karzden yirmi iki bin guruş alacak hakkı olub hin-i müvekkile-i 

merkûm meblag-ı mezkûr yirmi iki bin guruş zimmetinde cihet-i merkûmeden 

müteveffay-ı mezbûrun sahiyen oldugunu sene-i sâbıkası bin iki yüz seksen sekiz senesi 

cemaziy’el-evveli gurresinde İstanbul’da Hocabaşı nam mahalle de vuku’ camzılar 

esnafı kethüdası Necib Efendînin vekâletinde ve sene-i mezkûr cemaziy’el-evvel’in on 

beşinci günü medîne-i Üsküdar’da Kısıklı Nam Mahallesinde mahzar-ı şâhid tavan 

efrad dahi ettikten sonra mezbûr el-Hac Mustafa Ağa meblağ-ı merkûme müvekkile-i 

merkûmeden kable’l-ahz fevt ve meblag-ı merkûm müvekkile-i mezbûre ile huzûr-ı 

mezbûreden merduş olmagla meblag-ı mezkûr yirmi iki bin guruş müvekkile-i 

merkûmdan bi’l-vekâle taleb ederim deyu vekîl-i merkûmu hümayunun bi’l-vekâle 

inkârına mukarren ber-vech-i meşru’ müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod.    
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Beşiktaş’da Sinanpaşa Atik Mahallesinde 

sâkin orta boylu kara bıyıklı Ahmed Nazif 

Ağa ibn-i Abdullah bin İbrahim. 

Mahalle-i mezkûrda sâkin Hayri Ağanın 

Sahil Saray-ı Hümayun mimarlarından 

orta boylu kır sakallı Mustafa Efendi ibn-i 

Yakub bin İsmail.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galata’ya tabii Beşiktaş’da 

Sinanpaşa Atik Mahallesi 

İmamı es-Seyyid Hafız 

Mehmed Emîn Efendi ibn-i 

es-Seyyid el-Hâc Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Ahmed Ağa ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani Ali Efendi 

ibn-i Osman. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Başkadîn 

Efendi hudûdlarından 

Mustafa Efendi ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)  

Başkadîn Efendi taleb 

karlarından Mahmud Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Devletlü Raşid Efendi 

taleb-karlarından el-Hâc 

Abdullah Ağa ibn-i Yusuf. 

(Ayın) 

 

Şuray-ı Hümayun 

taleb-karlarından 

Ahmed Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın) 

Talebkar Mehmed 

Ağa ibn-i Hüseyin. 

(Ayın) 

Arzuhal-i Mustafa 

Efendi ibn-i 

Mahmud. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Duhani 

Mehmed Şerif Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden askeride 

mütekaid Osman Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden teftişi 

İbrahim Ağa ibn-i İbrahim. 

(Ayın)    

 

Fi 11 Şevvâl’ül-mükerrem sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 23 Zilkaide Tahrir şod.  

 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Tophaneli Said Ağa 

[Derkenar] 60 

 

 

Sahife No : 38b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 9 Şevvâl-ül mükerrem sene [1]289 inha olunmuşdur 

[10 Aralık 1872] 

Konusu : Kastamonu vilâyeti dâhilinde Edraniye kasabası ahâlîsinden 

iken vefât eden Arab oğlu Hacı Osman Ağa’nın veresesine dair. 
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Kastamonu vilâyeti dâhilinde Edraniye kasabası ahâlîsinden sefine 

kapudanlarından iken bundan akdem vefât eden Arab oğlu Hacı Osman Ağa’nın verese-

i münhasından zevce-i menkūhe-i metrūkesi Fatma-ül Zehra Hanım sulbī kebīr oğlu 

Mehmed Rumeli Sadâret Daîresi’nde meclîs-i şer’îye de muaveneci esnafından el-Hâc 

Mehmed Ağa ibn-i İsmail muvâcehesinde mevrusumuz müteveffa-i mezbûr hayâtında 

bin iki yüz yetmiş üç senesi receb’ül ahirenin on birinci günü cenab-ı cihân azimeti 

esnasında mezbûr Hacı Mehmed Ağa’ya kasaba-ı mezkûr’da menzilinde li-ecli’l-hıfz 

eda’ve teslîm eylediği mecmu’-ı Fransız altunu olarak on beş bin yedi yüz doksan üç 

guruş ve mezbûr Hacı Mehmed Ağa’nın Cide kazasında bina ve inşa eyledigi sayfiyenin 

musarrafat-ı vakıasından zimmetinde alacak olan on bin iki yüz yirmi guruş Cem’an 

yirmi altı bin on üç guruş kable’l-ahz fevt ve meblağ-ı mezkûr bizimle veresesi 

saîresinde mevruse oldugundan hisse-i arşiyemizi taleb ederim deyu deavi mezbûr el-

Hâc Mehmed Ağa dahi cevâbında müteveffay-i mezbûr hayâtında Galata’da Çeşme 

meydanında Hüseyin pazarcı bâğçesinde kain hesaplarımızdan yedi bin guruş üzerine 

bizimle sulh olub sairemizde cereyan eden ahz ve i’tâdan yed ve zimmetimde bir akçe 

alacak hakkı olmadığını mahalle-i mezkûr’da bin iki yüz seksen dokuz senesi 

muharremîn yedînci günü mahzar-ı şâhide efrad deyu vechle zimmetimi ibra etmişti 

deyu müddeâyen mezbûrenin inkarına mukarren eyledigi define başka başka dört kıt´a 

mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Galata’da Cami-i Kebîr Mahallesinde 

sâkin orta boylu kır sakallı muaveneci 

esnafından Abdullah Ağa ibn-i İsmail bin 

Ali.  

Galata’da Okçu Musa Mahallesinde sâkin 

orta boylu kır sakallı muaveneci 

esnafından Ahmed Ağa ibn-i Hüseyin bin 

Ahmed.  

Kaban-ı refîk dâhilinde Yavuz Aslan 

Mahallesinde sâkin orta boylu kara sakallı 

Hüseyin kapudan ibn-i Yakub bin 

Hüseyin. 

Kasımpaşa’da Tahtakaleci Mahallesinde 

sâkin orta boylu kır sakallı Tunuslu El-Hâc 

Mehmed Ağa ibn-i Ahmed bin Ali.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Galata’da cami-i kebîr 

imam-ı evveli es-Seyyid 

Mehmed Ağah Efendi ibn-i 

es-Seyyid Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Mehmed 

İzzet Ağa ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı sani kahveci el-

Hâc Mehmed Ağa ibn-i 

İbrahim. 

(Sin-Ayın) 
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Galata’da Okçu Musa 

Mahallesi imamı es-Seyyid 

İsmail Efendi ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Hüseyin Efendi ibn-i el-

Hâc Ali. 

(Sin-Ayın) 

Muhtarı sani Mehmed 

Nazif Ağa ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

 

Sahife No : 39a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 9 Şevvâl-ül mükerrem sene [1]289 inha olunmuşdur 

[10 Aralık 1872] 

           Konusu : Şahitler 

 

 

Kaban-ı refîk karyesinde 

Yavuz Arslan Mahallesi 

imamı el-Hâc Mehmed 

Raşid Efendi ibn-i Hafız 

Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel Ömer Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Salih Ağa ibn-i 

Topal Hasan. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Kürkcü 

esnafından el-Hâc Mehmed 

Emîn Ağa ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın)  

Galata’ya tabii 

Kasımpaşa’da Tahkale 

Mahallesi imamı es-Seyyid 

Hasan Efendi ibn-i es-

Seyyid Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Ketebeden 

Osman Efendi ibn-i el-Hâc 

Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

 

Muhtar-ı sani 

debbag esnafından 

el-Hâc Hasan Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden sahaf 

esnâfından el-Hâc 

Mehmed Ali Efendi 

ibn-i Osman. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Osman 

Efendi ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden el-Hâc 

Hasan Ağa ibn-i 

Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Cami-i kebîr 

Mahallesi 

ahâlîsinden ve 

neccardan Hafız 

İbrahim Efendi ibn-

i Mustafa. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden yorgani 

esnafından Mehmed 

Efendi ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden ve 

neccardan el-Hâc 

Hüseyin Efendi ibn-

i Halil. 

(Ayın) 

 

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci Ömer 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden muaveneci 

esnafından Hüseyin Ağa 

ibn-i Ömer. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden muaveneci 

esnafından Mustafa Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Okçu Musa Mahallesi Mahalle-i mezkûr Mahalle-i mezkûr 
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ahâlîsinden ve tersane-i 

amme hademesinde el-Hâc 

Mustafa Efendi ibn-i 

Hasan. 

(Ayın) 

ahâlîsinden Kunduracı 

esnafından Ömer Ağa ibn-i 

Yusuf. 

(Ayın) 

ahâlîsinden Durzi 

esnafından Mehmed Efendi 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

Kasımpala da Tahtakale 

Mahallesi ahâlîsinden ve 

Cami-i kebîr imam-ı sanisi 

es-Seyyid Hafız Mehmed 

Efendi ibn-i es-Seyyid el-

Hâc Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden keresteci 

esnafından el-Hâc Mehmed 

Efendi ibn-i el-Hâc Halil. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden berber 

esnafından Ahmed Efendi 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)  

 

Fi 24 Şevvâl’ül-mükerrem sene [1]289 inhâ olunmuşdur. 29 Şevvâl-ül mükerrem sene 

289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Tophaneli Şükrü Kavas 

[Derkenar] 60 

 

Sahife No : 39b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 24 Şevvâl-ül mükerrem sene 289 [25 Aralık 1872]  

Konusu :  Çerkes kabîlesinden İsmail ve Sabire Hanım’ın arasında geçen 

hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Abzah kabîlesinin Havduş cinsinden olub rıka-ı inkiyâd-ı 

sâbıkını mukırr ve mu’terife olan uzun boylu kara gözlü karakaşlı Cemal nâm-ı diğer 

Kevser binti İsmail kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan Sabire 

Hanım bint-i Mehmed muvâcehesinde hurretü’l-asl oldugumuz dâvâ inkârına binâen 

müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri 

şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Muhâcirin Çerâkesenin orta boylu ter 

bıyıklı Bekir bin İdris bin Bekir. 

Muhâcirin merkûmeden uzun boylu kara 

sakalı Osman bin Mehmed bin Abdullah. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Muhâcirin Çerâkeseden 

Kabardey kabîlesinden 

Ahmed Şükrü Ağa ibn-i 

Davud. 

(Sin-Ayın) 

İmray muhâcirinden 

Mehmed Rasim Bey ibn-i 

Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

İmray muhâcirinden Şahin 

Bey ibn-i Maskud Bey. 

(Ayın) 

 

Abzah kabîlesinden Tophane’de karabaşlı 

Mustafa Ağa Mahallesinde sâkin 

Abdülkadir Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Şabsığ kabîlesinin Över cinsinden Hoca 

Paşada boyacı esnafından İsmail Ağa ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

Şabsığ kabîlesinin Över cinsinden kahveci 

esnafından Ali Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkesenin komisyonda 

müstahdem askeri zabıta çavuşlarından 

Osman Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden komisyonda 

müstahdem Askeri zabıta neferatından 

Hasan Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden Abzah 

kabîlesinden İsmail Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden Abzah kabîlesinin 

Melgoş cinsinden Said Ağa ibn-i Çandar. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden Abzah kabîlesinin 

Havduş cinsinden İslam Ağa ibn-i 

Abdullah. 

(Ayın) 

 

Fi 24 Şevvâl’ül-mükerrem sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 25 Şevval sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife N : 40a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 29 Şevvâl-ül mükerrem sene 289 inha olunmuşdur [30 

Aralık 1872] 

Konusu : Çerkes kabîlesinden Safinaz adlı kadînın Hüseyin Hasan Efendi 

ile arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Abzah kabîlesinin Gur cinsinden olub rıkka-ı inkiyâd-ı 

sâbıkını mukırre ve mutırife olan orta boylu kara gözlü karakaşlı Hanife nâm-ı diğer 

Safinaz bint-i Şabeşhin kendüye refîka olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan 

Hüseyin Hasan Efendi ibn-i Mehmed muvâcehesinde hurretü’l-asl oldugunu dâvâ 
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inkârına binâen müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Muhâcirin Çerâkeseden orta boylu kara 

sakallı İslam bin Hüseyin bin Kataciş.  

Yine muhâcirin merkûmeden orta boylu 

kara sakallı ve ter vaşak bin Hatho bin 

İsmail. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Muhâcirin Çerâkese imâresinden Mehmed 

Rüstem Bey ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Muhâcirin Çerâkese imâresinden Hanzade 

Şahin Bey ibn-i Maksud Kiray Bey.  

(Sin-Ayın) 

İdare-i muhâcirin komisyonu 

muhasebecisi Mehmed Said Efendi ibn-i 

Musa Vehbi. 

(Ayın)  

İdare-i muhâcirin komisyonu ketebesinden 

Mehmed Emîn Efendi ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

 

Muhâcirin komisyonunda 

müstahdem askeri zabıta 

çavuşlarından Çerkes 

Osman Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcirin komisyonunda 

müstahdem askeri zabıta 

neferatından Çerkes Hasan 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın) 

Muhâcirin komisyonunda 

müstahdem askeri zabıta 

neferatından Çerkes 

İbrahim Ağa ibn-i Cafer. 

(Ayın) 

Muhâcirin komisyonunda 

müstahdem askeri zabıta 

neferatından Çerkes 

Abdullah Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Muhâcirin komisyon 

odacısı Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Muhâcirin Çerâkeseden 

Abzah kabîlesinden 

Bekmez bin Şehmuz. 

(Ayın)   

 

Fi 29 Şevvâl’ül-mükerrem sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 29 Şevval sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Mustafa Çavuş 

[Derkenar] Mim 
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Sahife No : 40b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi gurre-i zilkaide-i şerif sene 289 [31 Aralık 1872] 

Konusu : Mehmed Rauf Efendi muvâcehesinde müvekkile-i mezbûrede 

altı bin guruş alacak dâvâsına dair. 

Ayşe Sıdıka Hanım Rumeli Sadâret Daîresi’nde Hadice Hanım’ın oğlu 

tarafından vekîl-i ketebeden Mehmed Rauf Efendi muvâcehesinde muayyene olunan 

Çerkes cinsinden malûmat Gül nehir nâm-ı cariye -i 7 Şaban sene 289 günü müvekkile-i 

mezbûrede altı bin guruş semen medfû’ ve makbûzu bade’l iştirâ cariye-i mezbûre de 

halen illetiyle muib ve ayb-ı mezkûr cariye-i mezburede iştirâ tarihinden mukaddem ve 

mebic istirdadımız muradımdır deyu dâvâ inkârına mukarren müddeâye-i mezbûrenin 

ayb-ı kadim müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Mekteb-i tabib-i şahane’den üçüncü sınıf 

şakirdanından orta boylu sarı bıyıklı 

Ebubekir Efendi ibn-i İdami bin Abdullah.  

Sınıf-ı mezbûre şakirdanından orta boylu 

ela gözlü Ahmed Efendi ibn-i Abdullah 

bin Abdulrahman.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Mekteb-i Tabib dâhilinde 

zabıt mir liva sadetlü Şahin 

Latif paşa ibn-i Mehmed. 

(Sin-Ayın)  

Mekteb-i mezkûre tahrirat 

ikinci kâtibi Mehmed 

Fehmi Efendi. 

(Sin-Ayın) 

Mekteb-i tabib-i şahane 

tahrirat başkâtibi es-Seyyid 

Mehmed Muhtar Efendi 

ibn-i es-Seyyid Osman. 

(Ayın)  

Mekteb-i tabib-i şahane 

tahrirat ketebesinden 

Mustafa Faik Efendi ibn-i 

Osman İzzet. 

(Ayın) 

Mekteb-i tabib-i şahane 

tahrirat ketebesinden 

Mehmed Mazhar Efendi 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)   

Mekteb-i tabib-i şahane 

tahrirat ketebesinden 

Süleyman Efendi ibn-i 

Halil. 

(Ayın) 

 

Mekteb-i tabib-i şahane tahrirat 

ketebesinden Yusuf Ziyaüddîn Efendi ibn-

i Hurşid. 

(Ayın) 

Mekteb-i tabib-i şahane tahrirat 

ketebesinden Mustafa Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

 

Fi gurre-i Zilkaide-i şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 2 zilkaide-i şerif sene 289 

ba’del Selaholunmuşdur. Tahrir şod.  
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[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Balatlı Ali Çavuş 

[Derkenar] 35 

 

 

 

 

Sahife No : 41a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 19 zilkaide-i şerif sene 289 [18 Ocak 1872] 

Konusu : Kasımpaşa’da Bedreddîn mahallesinde sâkin iken katilen vefât 

eden tamirci esnafından Mehmed Ağa’nın miras dâvâsına dair. 

Kasımpaşa’da Bedreddîn Mahallesinde sâkin iken katilen vefât eden tamirci 

esnafından Mehmed Ağa ibn-i Mehmed Emîn bin Hüseyinin veresesi zevce-i menkūhe-

i metrūkesi Fatma’ül Zehra bint-i İbrahim ve babası mezbûr Mehmed Emîn Ağa 

vâlidesi Şerîfe Nimet Hatuna bint-i el-Hâc Mahmud ile sulbî sagîr oğlu Mehmed Emîn 

sulbī sagîr kebīr kızı Fatıma Sahra münhasır olduğunu veresesi Kasbar mezbûrun 

Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde mütevvaffa-i mezbûrenin kanlı olmak üzere bâb-ı zabıtada 

Tevfik olunan Eğri kapu dâhilinde Hacı İlyas Mahallesi ahâlîsinden ve sucu esnafından 

Mehmed Tevfik Ağa ibn-i Mehmed Ali muvâcehesinde dâvâ ve mezbûr Mehmed 

Tevfik Ağa’nın İnkârına binâen ber-vech-i muharrerü’l-esami şehâdet etmeleri ile 

şâhidan-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod 

 

Bedreddîn Mahallesinde sâkin orta boylu 

kara bıyıklı kahveci esnafından el-Hâc Ali 

Ağa ibn-i İbrahim bin Abdullah. 

Yine mahalle-i mezkûrede sâkin uzunca 

boylu kara sakallı tamirci esnâf-ı 

muaveneci başısı Hüseyin Ağa ibn-i 

Hüseyin bin Abdullah.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Galata’ya tabii’ 

Kasımpaşa’da Bedreddîn 

Mahallesi imamı Hafız 

Mahmud Efendi ibn-i 

Mahmud. 

(Sin-Ayın)  

Muhtar-ı evvel Şeyh 

Mustafa Efendi ibn-i Şeyh 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden muaveneci 

esnafından Feyzullah Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden kayıkçı 

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden kahveci 

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden kutucu 
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esnafından İbrahim Ağa 

ibn-i Halil. 

(Ayın)   

esnafından el-Hâc İbrahim 

Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)    

esnafından Mehmed Rauf 

Ağa ibn-i Mahmud. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden yorgani 

esnafından Abdullah Ağa 

ibn-i Hasan. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden tamirci 

esnafından Mehmed İzzet 

Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden tamirci 

esnafından İbrahim Ağa 

ibn-i Ali. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden tamirci 

esnafından Ali Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden tamirci 

esnafından Hasan Kudred 

Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûre 

ahâlîsinden Kürşad Ağa 

ibn-i İbrahim. 

(Ayın)   

 

Mahalle-i mezkûre bekçisi es-Seyyid Mehmed Hâlid Ağa ibn-i es-Seyyid Mehmed. 

(Ayın)   

 

Fi 19 zilkaide-i şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 20 zilkaide-i şerif sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı ravendar Ahmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Kastamonlu Mehmed Kavas 

[Derkenar] 25 

 

Sahife No : 41b 

Hüküm No : 1 

Tarihi  : Fi Gurre-i Zilhicce-i şerifi sene 289 [30 Ocak 1872] 

Konusu :  Safine kapudanlarından iken bundan akdem vefât eden 

Oraniyeli Arab oğlu Hacı Osman Ağa ibn-i İbrahim Beyin’in miras dâvâsına dair. 

Safine kapudanlarından iken bundan akdem vefât eden Oraniyeli Arab oğlu Hacı 

Osman Ağa ibn-i İbrahim Beyin verese-i mahsusundan zevce-i menkūhesi Fatımat’ül 

Zehra Hanım sulbī kebīr oğlu Mehmed Ağa hâzır olduğu hâlde Rumeli Sadâret 

Daîresi’nde makūd meclis-i ser´i-i menzil-i muaveneci esnafından el-Hâc Mehmed Ağa 

ibn-i İsmail muvâcehesinde mevrusemiz müteveffa-i mezbûrun mezbûr el-Hâc Mehmed 

Ağa zimmetinde bi’t-tahvil yedi bin guruş alacak hakkı olub kıble’l-ahz ve’istifa fevt 

meblağ-ı mezkûr mesele-i mirasımız vechle ben mevruse olmagla meblag-ı mezkûrede 

hisse-i arşiyemizi taleb ederiz deyu dâvâ mezbûr el-Hâc Ağa dahi cevâbında meblag-ı 

mezkûr yedi bin guruş altı bin guruş daileri malumu’l-esami keş vermek üzere emr 

etmişti deyu inkârına mukarren eyledigi emr-i müddeâsına zeyl-i mestûre’de isimleri 
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muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod. 

Kapan-ı dakikde Yavuz Er Sinan 

Mahallesinde sâkin orta boylu kır sakallı 

Destereci İbrahim Ağa ibn-i İbrahim bin 

Mustafa.  

Mahalle-i mezbûrede sâkin orta boylu kır 

sakallı müezzin Mehmed Efendi ibn-i Ali 

bin Mehmed. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Kapan-ı dakik 

karyesinde Yavuz 

Er Sinan Mahallesi 

imamı el-Hâc 

Mehmed Raşid 

Efendi ibn-i Hafız 

Mehmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel 

Ömer Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden keserci 

esnafınfan Halil 

Usta ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Kürkcü el-Hâc 

Mehmed Emîn Ağa 

ibn-i İsmail. 

(Sin-Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden hasırcılar esnafı 

kethüdası es-Seyyid 

Mehmed Ağa ibn-i es-

Seyyid İsmail. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden hasırcı 

esnafından es-Seyyid 

İsmed Ağa ibn-i es-Seyyid 

İsmail. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden hasırcı 

esnafından Ahmed Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden barmaklıkçı 

esnafından Mehmed Ağa 

ibn-i Abdülkadir. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden yorgancı 

esnafından İbrahim Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden keserci 

esnafından Mehmed Efendi 

ibn-i el-Hâc Mehmed. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden keserci 

esnafından Mustafa Ağa ibn-i Yakup. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden Destereci 

esnafından Mustafa Ağa ibn-i Osman. 

(Ayın)  

 

Fi Gurre-i Zilhicce-i şerifi sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 22 Zilhicce-i şerifi sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Tophaneli Şükrü Kavas 

[Derkenar] 25 
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 Sahife No : 42a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 6 Zilhicce-i şerifi sene 289 [4 Şubat 1872] 

Konusu : Vefât etmiş olan Agop Bey’in veresesinden varislerin on bir bin 

altı yüz seksen yedi buçuk guruş alacak dâvâlarına dair. 

Fesci esnafından Ali Efendi ibn-i el-mütevvaffa-i el-Hâc Said Sadâret-i Rumeli 

Daîresi’nde işbu tarihinden yedi sene mukaddem fevt olan Ağa’ya veled-i Agop Bey 

verese-i münhasırasından sulbī sagīr oğlu Agop Bey ve sabisi müteveffay-i merkûmun 

zevcesi Aranik ve kebîre oğulları Vartan ve Matbus ve Subove muvâcehelerinde 

mütevaffa-i merkûm Ağa’ya zimmetinde bā-hüccet-i ser´iyye asıl mal ve her şer’î nema 

bi gayri ez makbûzat on bir bin altı yüz seksen yedi buçuk guruş alacağımız oldugunu 

inkârına binâen deyu ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri 

muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde 

oldukları beyân şod. 

Kısmet-i Askeriye Mahkemesi 

mahzaratından Osman Ağa ibn-i Mustafa 

bin Ahmed. 

Mahkeme-i mezbûr mahzaratından 

Mustafa Ağa ibn-i Mehmed Ali bin 

Mustafa.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Kısmet-i Askeriye 

Mahkemesi kâtibi es-

Seyyid Mehmed Salih 

Efendi ibn-i es-Seyyid 

Yahya. 

(Sin-Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

mümeyyiz-i sanisi es-

Seyyid Ahmed Çavuş 

Efendi ibn-i es-Seyyid el-

Hâc Osman. 

(Sin-Ayın)   

Mahkeme-i mezbûr 

mümeyyiz-i evvel-i Ahmed 

mümeyyiz Efendi ibn-i el-

Hâc Mehmed Şükrü. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden faziletlü es-

Seyyid Mehmed Aşir  

Efendi ibn-i Hüseyin 

Niğmet. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden Şerif Mustafa 

Efendi ibn-i es-Seyyid el-

Hâc Ahmed. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden el-Hâc 

Mehmed Kemal Efendi 

ibn-i el-Hâc Hüseyin. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid el-

Hâc İbrahim İdami Efendi 

ibn-i es-Seyyid Ahmed 

Receb. 

(Ayın) 

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid 

Hafız Mustafa Efendi ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr 

ketebesinden es-Seyyid 

Mahmud Efendi ibn-i es-

Seyyid Ahmed. 

(Ayın) 
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Mahkeme-i mezbûr ketebesinden es-

Seyyid Abdi Efendi ibn-i es-Seyyid 

Mehmed. 

(Ayın)  

Mahkeme-i mezbûr ketebesinden es-

Seyyid Ahmed Efendi ibn-i es-Seyyid 

Mehmed. 

(Ayın) 

 

Fi 6 Zilhicce-i şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 6 Zilhicce-i şerif sene [1]289 tahrir 

şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı ravendar Ahmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Yedikuleli Halil Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 42b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 7 Zilhicce-i şerifi sene 289 [5 Şubat 1872] 

Konusu : İstanbul’da Âşık Paşa Mahallesinde sâkin iken Fi 6 şevval sene 

88 günü vefât eden Mahtume Hanımın ve mezbûrenin mütekadisi Amine Hanım’ın 

inkarina dair. 

Ketebeden Selim Servet Efendi ibn-i el-mütevaffa-i Mehmed Salih İstanbul’da 

Âşık Paşa Mahallesinde sâkin iken Fi 6 şevval sene 88 günü vefât eden Mahtume 

Hanım bint-i el-Hâc Hasan li-ebeveyn er-karındaşı oğlu olduğu mütevaffa-i mezbûrenin 

mütekadisi Amine Hanım’a bint-i Abdullah muvâcehesinde Sadâret-i Rumeli 

Daîresi’nde dâvâ ve mezbûr Amine Hanım’ın inkârına binâen ber-vech-i muharrer 

müddeâsına başka başka iki kıt’a mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Haydar paşa garında cami-i karye-i 

Mahallesinde sâkin esbak Kayseri 

kaymakamı uzun boylu aksakallı Ahmed 

Şükrü Efendi ibn-i el-Hâc Mehmed Emîn 

bin el-Hâc Ahmed.  

Cırcır karyesinde Molla Zeyrek 

Mahallesinde sâkin telgrafhane 

hademesinden uzun boylu kır bıyıklı 

Mehmed Hüsrev Ağa ibn-i Abdullah bin 

Abdullah. 

  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Haydarpaşa garında Hacı 

Ferhad Mahallesi imamı 

İbrahim Efendi ibn-i Ali. 

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Mehmed Emîn Bey ibn-i 

Ahmed Raşid. 

Muhtar-ı sani Servet Ağa 

ibn-i Abdullah. 

(Sin) 
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(Sin-Ayın)  (Sin-Ayın) 

El ma’ruf Molla Zeyrek 

Mahallesi imamı İbrahim 

Efendi ibn-i Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı evvel el-Hâc 

Hasan Efendi ibn-i el-Hâc 

Mustafa. 

(Sin-Ayın)   

Muhtar-ı sani Mustafa Ağa 

ibn-i Hüseyin. 

(Sin-Ayın)   

Hacı Ferhad Mahallesi 

ahâlîsinden Haremeyn 

payelülerinden faziletlü 

Hasan Tevfik Bey ibn-i 

Osman Bey. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr imamı 

vekîl-i Feyyaz Efendi ibn-i 

Ömer. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden ve han 

tüccarlarından es-Seyyid 

Mustafa şükrü Efendi ibn-i 

es-Seyyid el-Hâc Mehmed. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Üsküdar’da 

KızlarAğası Cami-i şerifi 

hatibi el-Hâc Hafız Ahmed 

Efendi ibn-i Mustafa. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden talebe-î 

ulûmdan İsmail Efendi ibn-

i Abdülmüttalib. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden örücü 

esnafından İbrahim İdami 

Ağa ibn-i Hafız Hüseyin. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden attar el-Hâc 

Mustafa Efendi ibn-i 

Hasan. 

(Ayın)    

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden attar Mehmed 

Salih Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden berber 

esnafından Mehmed Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   

 

Fi 7 Zilhicce-i şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 15 Zilhicce-i şerif sene [1]289. 

 

[Derkenar] Muhzırı Osman Efendi 

[Derkenar] Mübaşiri Davud Paşalı Abdullah Ağa 

[Derkenar] 22 

 

 

Sahife No : 43a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 7 Zilhicce-i şerifi sene 289 [5 Şubat 1872] 

Konusu : Tebaa-i Devlet-i aliyye’den Mıgırdıç veled Ohannes ve Hace 

Mâlım veled Nikolas’ın hısm-ı cedid inkarina dair. 

       Tebaa-i Devlet-i aliyye’den Mıgırdıç veled Ohannes Sadâret-i Rumeli Daîresi’nde 

iken kaza-ı ferasından Kemerkeb karyesinde sakîn sübyan mektebi mütevellîsi tebaa-i 

Devlet-i aliyye’den Hace mâlım veled Nikolas tarafından husûsatü’l beyânda bā-hüccet-

i ser´iyye vekîl-i olduğunu mahzar hısm-ı cedide inkârına mukarren deavi ber-vech-i 

muharrer müddeâsına işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 
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Vezir hanında sakîn tüccardan orta boylu 

kara bıyıklı Eğinli Altun oğlu Serkez veled 

Pedrus veled-i Karabet 

Mahalle-i mezkûr da tebaa-i Devlet-i 

aliyye’den tüccardan orta boylu kara 

bıyıklı altın oglu karabet veled Kigorak 

veled-i Karabet.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Zindan kapısında Balmumcu esnafından 

Eğinli Ahmed Şevki Ağa ibn-i Ebubekir. 

(Sin-Ayın) 

Zindan kapısında balmumcu esnafından 

Eğinli Mehmed Ali Ağa ibn-i el-Hâc 

Kasım. 

(Sin-Ayın) 

Egri kapı kasab ustalarından Eğinli 

Mehmed Ağa ibn-i Hasan. 

(Sin-Ayın) 

Zindan kapısında balmumcu esnafından 

Eğinli el-Hâc Mustafa Ağa ibn-i el-Hâc 

Ali. 

(Ayın) 

Zindan kapısında balmumcu esnafından 

Eğinli diğer el-Hâc Mustafa Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Zindan kapısında tenekeci esnafından 

Eğinli Mehmed Efendi ibn-i Ömer. 

(Ayın)  

 

Zindan kapısında tenekeci esnafından Eğinli Hasan Ağa ibn-i İsmail. 

(Ayın) 

 

Fi 8 Zilhicce-i şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 8 Zilhicce-i şerif sene [1]289. 

 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Abidîn Ağa 

[Derkenar] 22 

 

 Sahife No : 43b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 15 Zilhicce-i şerifi sene 289 [13 Şubat 1872] 

Konusu : Fatma Zehra Hanım ve Hüseyin Tevfik Efendi arasında geçen 

vakıf meselesine dair. 

Çelebi oğlu Mehmed Ağa Mahallesinde sâkin Şerîfe Vesile Hanım’a bint-i el-

mütevaffa-i Mustafa Yaman Efendi tarafından vekîl-i müseccel-i es-Seyyid Nasurullah 

Efendi ibn-i İsmail salı günü huzûr-ı hazret-i fetvâ-penâhîde müvekkile-i mezbûrenin li-

ebeveyn hemşirem Fatma Zehra Hanım tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îleri Hüseyin 

Tevfik Efendi ibn-i Mehmed muvâcehesinde mütevellileri hâzır oldukları hâlde 

pederleri müteveffa-i mû-mâ-ileyhimadan müntakil İstanbul’da Saraçhane karyesinde 

Mimar Ayas Mahallesinde vukuu ber-bâb-ı vakf-ı menzili müvekkile-i mezbûrenin 
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zevcesi Abdulrahman Naci Efendi müvekkile-i mûmâ-ileyh Fatma Zehra Hanım vakf-ı 

hanım Pazar-ı müteveli taksim ferağ ve teferru’ ve ibra etmiştir ise de fuzûli olmagla 

menzil-i mezkur şayia’i tasarruf muradımdır deyu bi’l-vekâle dâvâ ettikde vekîl-i 

mezbûr Hüseyin Tevfik Efendi dahi müvekkile-i mûmâ-ileyh Şerîfe Vesile Hanım zevc-

i mûmâ-ileyh Abdulrahman Hasan Naci Efendiye nakil etmiştir deyu deavi vekîl-i 

mezbûr es-Seyyid Nasrullah Efendînin inkarına binâen ber-vech-i muharrer müddeâsına 

başka başka iki kat’ı mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri 

şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Saraçhane başında Mimar Ayas 

Mahallesinde sâkin Şehazade cami-i şerifi 

türbedarlarından orta boylu kumral sakallı 

es-Seyyid Mehmed Nureddîn Efendi ibn-i 

el-Hâc Mehmed Salih bin Hüseyin. 

Molla Zeyrek mahallesinde sâkin yorgancı 

esnafından uzun boylu kır sakallı el-Hâc 

Rüstem Ağa ibn-i Abdullah bin Abdullah. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Saraçhane karyesinde 

Mimar Ayas Mahallesi 

imamı es-Seyyid Mehmed 

Emîn Efendi ibn-i Es-

Seyyid    Osman.  

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel Mustafa 

Efendi ibn-i Mehmed.  

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani Hüseyin Ağa 

ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın)  

 

Yorgancı esnafı 

kethüdası es-Seyyid 

el-Hâc Ahmed 

Efendi ibn-i es-

Seyyid Hafız 

Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Yiğit başı Ahmed 

Şükrü Efendi ibn-i 

Ebubekir. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı 

merkûmeden es-

Seyyid el-Hâc 

Hasan Efendi ibn-i 

es-Seyyid Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden 

binbaşılıktan 

münkâid Mehmed 

Said Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden 

mütekâid İdami 

Bey ibn-i Hüseyin. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hatab 

anbarı 

memurlarından 

Mustafa Şükrü Ağa 

ibn-i El-Hâc 

Mustafa. 

(Ayın)   

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Hafız 

Abdullah Efendi 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Ali 

Efendi ibn-i 

Mehmed Salih. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i 

mezkûr 

ahâlîsinden 

Ahmed Ağa 

Tebaadan 

Yusuf Ağa ibn-

i Abdullah. 

(Ayın)   

Berber Ali Ağa 

ibn-i Mehmed 

Tahir. 

(Ayın) 

Bekçi Ebubekir 

Ağa ibn-i 

Osman. 

(Ayın)   

Yorgancı 

esnafından 

Halil Efendi 

ibn-i El-Hâc 
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ibn-i Osman. 

(Ayın)   

Ahmed. 

(Ayın) 

 

Esnâf-ı 

merkûmeden El-

Hâc Ali Efendi ibn-

i Ömer. 

(Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Mustafa Fazıl 

Efendi ibn-i 

Mehmed Salih. 

(Ayın)   

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Osman Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden El-

Hâc Hüseyin Efendi 

ibn-i Halil. 

(Ayın) 

 

Fi 15 Zilhicce-i şerîfe sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 20 Zilhicce-i şerîfe sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri kara Mustafa Ağa 

[Derkenar] 44 

 

  

Sahife No : 44a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 20 Zilhicce-i şerifi sene 289 [18 Şubat 1872] 

Konusu : Mustafa Ağa ve Şefika Hanım’ın muvâcehesinde ki dokuz 

yaşında ki Sabriye’nin hürlük dâvâsına dair. 

Zekeriyatı sagîrenin babası ve velisi Mustafa Ağa ibn-i İsmail Sadâret-i Rumeli 

Daîresi’nde Sagîre mezbûreye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan Ali Efendi 

el-Hâc Arif Paşa tarafından vekîl-i müseccel-i şer’îyesi el-Hâc Mustafa Ağa ibn-i Ali 

muvâcehesinde Şefika Hanım bint-i el-Hâc Hüseyin hâzır olduğumuz hâlde feraşımdan 

hâsıl ve zevce-i menkūhe-i müteveffa-i Hadice Hanım bint-i Mustafa mütevellide işbu 

hazreti bi’l-meclis tahminen dokuz yaşında Sabriye nam sagîrenin hürret’ül-asl 

olduğunu inkârına mukarren bi’l-vekâle dâvâ ber-vech-i muharrer müddeâsına işbu 

mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

 

Orta kapusu karyesinde Hadice Sultân 

Mahallesinde sâkin arabacı esnafından orta 

boylu kara bıyıklı Salih Ağa ibn-i 

Abdullah bin Hasan. 

Mahalle-i mezkûre de sâkin esnâf-ı 

merkûmeden orta boylu kara bıyıklı 

Yakub Ağa ibn-i Mehmed bin Abdullah. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Fuçıçiyan esnaf 

kethüdası es-Seyyid 

Şeyh Mehmed 

Ragıb Efendi ibn-i 

es-Seyyid Şeyh 

Mehmed Arif. 

(Sin-Ayın)  

Esnâf-ı 

merkûmeden es-

Seyyid Mehmed 

Arif Efendi ibn-i es-

Seyyid el-Hâc 

Mehmed Salih. 

(Sin-Ayın)   

Esnâf-ı 

merkûmeden 

Ahmed Ağa ibn-i 

Ramiz. 

(Sin-Ayın) 

Esnâf-ı 

merkûmeden Tevfik 

Ağa ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın) 

 

Orta kapusu karyesinde 

Hadice Sultân Mahallesi 

imamı Salih Hulusi Efendi 

ibn-i Süleyman. 

(Ayın) 

Karagümrüki gümrükçüsü 

Mahmud Şemseddîn Bey 

ibn-i Süleyman Nail. 

(Ayın)  

Karagümrük hademesinden 

Ahmed Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Karagümrük hademesinden 

Ali Rıza Efendi ibn-i 

Hüseyin. 

(Ayın) 

Hadice Sultân Mahallesi 

ahâlîsinden arabacı 

esnafından Ahmed Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden sâbık esnâf-ı 

merkûmeden Yiğit başısı 

Abdülkadir Ağa ibn-i el-

Hâc İbrahim. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden manav esnafından el-Hâc Ali Ağa ibn-i el-Hâc Hüseyin. 

(Ayın)  

 

Fi 20 Zilhicce-i şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve Fi 20 Zilhicce-i şerif sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Üsküdari Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Beşiktaşlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 44b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 20 Zilhicce-i şerifi sene 289 [18 Şubat 1872] 

Konusu : Çekmece-i kebîr ahâlîsinden ve bakkal esnafından İskolu’nun 

sağlığında ve sıhhatinde bin iki yüz seksen iki senesi mart’ının on beşinci günü iki bin 

beş yüz guruş’un alınmasına dair. 

Çekmece-i kebîr ahâlîsinden ve bakkal esnafından İskolu veled İspaso huzûr-ı 

hazret-i fetvâ-penâhîde müteveffa Apostolun sulbī kebīr oğulları Dimitri ile evlad-ı 

sagîri ve asıl Panabut ve Garofaliye ve Gavzaniyenin anaları ve vasi-yi mensubeleri 

anitçe muvâcehelerinde zikr olunan Çekmece-i Kebîr’de yeni faliyetler mahallede 



166 
 

vukuu tahminen dört buçuk dirhem bağı mütevaffa-i merkûmeden sağlığında ve 

sıhhatinde bin iki yüz seksen iki senesi mart’ının on beşinci günü iki bin beş yüz guruş 

semen medfû’ ve makbûzu iştirâ eyledigini dâvâ merkûm Dimitri ile merkûme 

Anitçenin inkârlarına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

Çekmece-i kebîre ahâlîsinden Dizdariye 

Mahallesinde sâkin bağcı esnafından orta 

boylu kır sakallı Ebubekir Ağa ibn-i 

Ebubekir bin Ebubekir. 

Çekmece-i mezkûre ahâlîsinden Ebu’l-

Feth Mahallesinde sâkin Çifçi orta boylu 

karaca sakallı el-Hâc Ahmed Ağa ibn-i 

Mustafa bin Mustafa. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Çekmece-i 

kebîre’de  

Ebu’l-Feth 

Mahallesi İmamı es-

Seyyid Mustafa 

Efendi ibn-i es-

Seyyid Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel 

Mehmed Ağa ibn-i 

el-Hâc Veliüddîn. 

(Sin-Ayın) 

Dizdariye 

Mahallesi muhtar-ı 

Şaban Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Sin-Ayın)   

Çekmece-i kebîre 

meclis a’zâlarından 

Mahmud Efendi ibn-

i Abdullah. 

(Sin-Ayın)   

Meclis-i mezkûre 

azâlarından Nakşî 

es-Seyyid Ali Ağa 

ibn-i es-Seyyid 

Osman. 

(Sin-Ayın)  

Meclis-i mezkûre 

azâlarından 

Mustafa Efendi 

ibn-i el-Hâc Ali. 

(Sin-Ayın) 

Meclis-i mezkûre 

azâlarından es-

Seyyid Mehmed 

Ali Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın) 

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden 

MütevellîHüseyin 

Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden 

Mehmed Reis ibn-i 

Ahmed. 

(Ayın) 

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden tezkire 

münkaid Hasan 

Efendi ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın)   

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden Kırk 

kâtibi İdris Efendi 

ibn-i Mehmed 

Tahir. 

(Ayın)   

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden bağcı 

İsmail Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)   

Çekmece-i kebîre 

Hanedanından 

Mehmed Tahir 

Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)   

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden 

Süleyman Efendi 

ibn-i İbrahim 

İdami. 

(Ayın)   

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden İbrahim 

Ağa ibn-i Ali. 

(Ayın)   

Çekmece-i kebîre 

ahâlîsinden bağcı 

Ali Ağa ibn-i 

Mehmed İbiş. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i 

mezkûre 

ahâlîsinden 

bağcı Mehmed 

Bağcı İsmail 

Ağa ibn-i 

Abdülrezzaf. 

(Ayın)    

Tebaa’dan 

Hüseyin Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Rençber 

Süleyman Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   

Rençber 

Hüseyin Ağa 

ibn-i Mustafa. 

(Ayın)    
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İzzet Ağa ibn-i 

Mehmed İbiş. 

(Ayın)   

 

Bağ mezkûr irâde olunduk da bir tarafı bakkal Peneko veled-i Istavranın bağı ve bir 

tarafı Derzi Hak veled-i Yuvan bağı ve bir tarafı bağcı topal İstepatini veled-i Pane tut 

bağı ve bir tarafı yol.  

 

Fi 26 Zilhicce-i şerif sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 27 Zilhicce-i şerif sene [1]289 

Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Huzûrdan 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Hekimoğlu Ali Paşalı Ömer Ağa 

[Derkenar] 44 

 

 

Sahife No : 45a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 26 Zilhicce-i şerifi sene 289 [24 Şubat 1872] 

Konusu : Çekmece-i kebîre ahâlîsinden Teodori’nin vasilerinin alacak 

dâvâsına dair. 

Çekmece-i kebîre ahâlîsinden Teodori veled ıstakov Sadaret-i Rumeli 

Daîresi’nde müteveffa-i Apostol’un sulbī kebīr oğlu Dimitri ile evlad-ı sagîri ve asıl ve 

Banyot ve Garofaliye ve Goraniyenin anaları ve vasi-yi mensubeleri Aniçe 

muvâcehelerinde zikr olunan Çekmece-i Kebîre mahallesinden Rum mahallesinde 

Bastan sokagında kain ber-bâb-ı mülk-ü menzil mütevaffa-i merkûmeden sağlığında ve 

sıhhatinde bin iki yüz seksen dört senesi safer’ül-hayrının yedînci günü iki bin yüz elli 

guruş semen medf’u ve makbûzu iştirâ eylediğini dâvâ merkûm Dimitri ile merkûme 

Aniçe’nin inkârlarına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

 

Dizdariye Mahallesinde sâkin orta boylu 

kır sakallı Rençber Mustafa Ağa ibn-i 

İbrahim bin Hüseyin. 

Ebu’l-Feth mahallesinde sâkin orta boylu 

kır sakallı Mehmed Selim Ağa ibn-i 

İbrahim bin Mustafa.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 
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Çekmece-i 

kebîre’de Ebu’l-

Feth Mahallesi 

imamı es-Seyyid 

Mustafa Efendi ibn-

i es-Seyyid Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel 

Mehmed Ağa ibn-i 

el-Hâc Veliüddîn. 

(Sin-Ayın)  

Dizdariye 

Mahallesi muhtarı 

Şaban Ağa ibn-i 

Ahmed. 

(Sin-Ayın) 

Meclis azâlarından 

Mahmud Efendi 

ibn-i Abdullah. 

(Sin-Ayın)  

Azâ’dan es-Seyyid 

Ali Ağa ibn-i es-

Seyyid Osman. 

(Sin-Ayın)  

Azâ’danMustafa 

Efendi ibn-i el-Hâc 

Ali. 

 (Sin-Ayın) 

Azâlardan es-

Seyyid Mehmed 

Ali Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Mütevellî Hüseyin 

Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden 

Mehmed Reis ibn-i 

Ahmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden tezkire 

mukayyidi Hasan 

Efendi ibn-i 

İbrahim. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden Kırk 

kâtibi İdris Efendi 

ibn-i Mehmed 

Tahir. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden bağcı 

İsmail Ağa ibn-i 

Ali. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr 

hanedanından 

Mehmed Tahir 

Efendi ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın) 

Süleyman Efendi 

ibn-i İbrahim İdami. 

(Ayın)   

Bağcı İbrahim Ağa 

ibn-i Ali. 

(Ayın)   

Bağcı Ali Ağa ibn-i 

Mehmed İbiş. 

(Ayın)   

 

Bağcı Mehmed 

İzzet Ağa ibn-i 

Mehmed İbiş. 

(Ayın)   

Bağcı İsmail 

Ağa ibn-i 

Abdulrezzaf. 

(Ayın)    

Tebaadan 

Hüseyin Ağa 

ibn-i Mehmed. 

(Ayın)   

Rençber 

Süleyman Ağa 

ibn-i Ahmed. 

(Ayın)   

Rençber 

Hüseyin ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)    

 

Han-ı mezkur idâre olundukda bir tarafı Sahvan oğlu Nikola veled-i Dimitri menzil ve 

bir tarafı papas Hrispo’nun veled-i Istavranın menzili ve bir tarafı merkûm papas 

Hrispo’nun bağcısı ve bir tarafı tarik-i amm oldugunu beyân şed 

 

Fi 26 Zilhicce-i şerîfe sene [1]289 inhâ olunmuşdur ve  fi 27 Zilhicce-i şerîfe sene 

[1]289 Tahrir şod. 

 

[Derkenar] Muhzırı ravendar Ahmed Ağa tarafından Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Hekimoğlu Alipaşalı Ömer Ağa 

[Derkenar] 25 
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Sahife No : 45b 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 28 Zilhicce-i şerifi sene 289 [26 Şubat 1872] 

Konusu :  Çerkes kabîlesinden Semalan ve Fatıma El Zehra Hanım’ın 

arasında geçen hürlük dâvâsına dair. 

Kabâ’il-i Çerâkesenin Abzah kabîlesinin Hanho cinsinden olub rıkka-ı inkiyâd 

sâbıkını mukırr ve mu’terife olan orta boylu kara gözlü karakaşlı Hanife nâm-ı diğer 

Lalfer bint-i Semalan kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan 

mârifet’üz-zat Fatıma El Zehra Hanım bint-i Ahmed muvâcehesinde hurretü’l-asl 

olduğunu inkârına binâen işbu mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet 

etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod. 

 

Muhâcirin Çerâkeseden orta boylu kara 

sakallı Nogay Ağa ibn-i Şevket bin Salih. 

Yine muhâcirin merkûmeden uzunca 

boylu kır sakallı mehmed Ağa ibn-i Hasan 

bin Musa. 

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

Çarşanba kazasında sâkin muhâcirin 

Çerâkese imaresinden Bağarsuk Bey ibn-i 

Yastofan. 

(Sin-Ayın) 

Mahmudpaşa Mahallesinde sâkin 

muhacirin Çerâkeseden Ömer Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

 

İdâe-i muhacirin 

komisyonunda müstahdem 

askeri zabıta neferatından 

Çerkes Hasan Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

İdâe-i muhacirin 

komisyonunda müstahdem 

askeri zabıta neferatından 

Çerkes Abdullah Ağa ibn-i 

Mehmed. 

(Ayın) 

Abzah kabîlesinin Hanho 

cinsinden Tulbar bin 

Mustafa. 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Hanho 

cinsinden İslam Ağa ibn-i 

Hasan. 

(Ayın) 

Abzah kabîlesinin Hanho 

cinsinden Nogay Hüseyin 

Ağa ibn-i İbrahim. 

(Ayın)  

Abzah kabîlesinin Haduş 

cinsinden Ebubekir Ağa 

ibn-i İdris. 

(Ayın)  

Kabardey kabîlesinden 

Ebubekir Ağa ibn-i Davud. 

(Ayın) 

Kabardey kabîlesinden 

Osman Ağa ibn-i Mehmed. 

(Ayın)  

Kabardey kabîlesinden 

Osman Ağa ibn-i Abdullah. 

(Ayın)  

 

Abzah kabîlesinin Haduş cinsinden Said Abzah kabîlesinin Haduş cinsinden İsmail 
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Ağa ibn-i Çandar. 

(Ayın)  

Ağa ibn-i Hasan. 

(Ayın)  

 

Fi 28 Zilhicce-i şerîfe sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 28 Zilhicce-i şerîfe sene [1]289 

Tahrir şod. 

[Derkenar] Muhzırı Vanlı Mehmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşiri Mehmed Çavuş 

[Derkenar] Mim 

 

Sahife No : 46a 

Hüküm No : 1 

Tarihi : Fi 29 Zilhicce-i şerifi sene 289 [27 Şubat 1873] 

Konusu : Kırım ahâlîsinden Raşide’nin ve Aişe Afife Hanım’ın arasında 

geçen hürlük dâvâsına dair. 

 Fil-asl Kırım ahâlîsinden olub rıkka-ı inkiyâdı sâbıkını mukırr ve mu’terife olan 

Keşiş nâm-ı diğer Tophaneli bint-i Raşide Sadaret-i Rumeli Dâiresi’nde makūd meclis-i 

ser´îmizde kendüye refîk olmak üzere vaz’-ı yed mütehakkık olan Aişe Afife Hanım 

bint-i el-Hâc Emîn tarafından vekîl-i müseccel-i şer’î Ali Efendi ibn-i Süleyman 

muvâcehesinde hurretü’l-asl olduğunu deavi ve inkârına binâen müddeâsına işbu 

mestûre zeylinde isimleri muharrer şâhidlerin şehâdet etmeleri şâhidân-ı mezbûrânın 

âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları beyân şod.  

  

Kesmekaya kurbunda Hami Cemaleddîn 

Mahallesinde sâkin Kırım muhacirlerinden 

orta boylu kara sakallı eskici esnafından 

el-Hâc Abbas Ağa ibn-i Kahraman bin 

Osman.  

Cırcır karyesinde el-Hâc Hasan 

Mahallesinde sâkin Kırım muhacirlerinden 

orta boylu kara bıyıklı kara gözlü Rençber 

taifesinden Abdullah bin Mehmed bin 

Osman.  

 

Şâhidan-ı merkûmenin âdil ve makbûlü’ş-şehâde oldukları işbu mahalle şerh verildi. 

 

Kesme kaya Cemaleddîn 

Mahallesi imamı es-Seyyid 

Ahmed Efendi ibn-i es-

Seyyid Ali. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı evvel İbrahim 

Ağa ibn-i Halil. 

(Sin-Ayın) 

Muhtar-ı sani yorgancı 

İbrahim Ağa ibn-i Mustafa. 

(Sin-Ayın)  

Cırcır karyesinde el-Hâc Muhtar-ı evvel Ahmed Nuri Muhtar-ı sani Mehmed 
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Hasan Mahallesi imamı 

Hafız Mehmed Salih 

Efendi ibn-i Ali. 

(Sin-Ayın) 

Ağa ibn-i el-Hâc 

Abdulrahman. 

(Sin-Ayın) 

Salih Efendi ibn-i el-Hâc 

Şaban. 

(Sin-Ayın)  

Hacı Cemaleddîn 

Mahallesi ahâlîsinden 

mekteb’i şerif halefesi 

Hafız Ahmed Efendi ibn-i 

Ömer. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr müezzini 

Hafız Mehmed Efendi ibn-i 

Osman. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden münadi 

Mehmed Tahir Ağa ibn-i 

Mustafa. 

(Ayın)  

Mahalle-i mezkûr 

ahâlîsinden kahveci İsmail 

Ağa ibn-i Mahmud. 

(Ayın) 

Bekçi Hasan Ağa ibn-i 

Halil. 

(Ayın)  

Çırçır karyesinde el-Hâc 

Hasan Mahallesi 

ahâlîsinden ve Hayriye 

tücarlarından el-Hâc Halil 

Paşa ibn-i el-Hâc Ali. 

(Ayın) 

 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden uzun 

çarşulu Mehmed Ağa ibn-i Ahmed. 

(Ayın) 

Mahalle-i mezkûr ahâlîsinden berber 

esnafından Mehmed Ağa ibn-i Ahmed 

Şükrü. 

(Ayın) 

 

Fi 29 Zilhicce-i şerîfe sene [1]289 inhâ olunmuşdur Fi 29 Zilhicce-i şerîfe sene [1]289 

Tahrir şod. 

[Derkenar] Muhzırı ravendar Ahmed Ağa 

[Derkenar] Mübaşir Şerif Kavas 

[Derkenar] Mim 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada Osmanlı hukuk sistemini daha iyi anlamak adına 1872 tarihine ait 

tezkiye mazbata defterinin transripsiyonu yapıldı. Öncelikle Osmanlı devleti için büyük 

önem arz eden şeyhülislamlık kurumundan bahsedilmiş olup şeyhülislamlığın zaman 

içerisinde nasıl yetki alanını genişleterek ilerlediği aktarılmıştır. Ayrıca henüz çok fazla 

gün yüzüne çıkmamış bir konu olan huzur murafaa davalarının değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  

 Bu defter huzûr murafaalarının şeyhülislamlığa aktarılmasından sonra burada 

şahitler hakkında alalen veya gizli olarak yapılan mahkeme kayıtlarını içermektedir. 

Dolayısıyla bu davaların konuları, davaların nasıl görüldüğü, şahitlerin meslekleri ile 

devrin sosyal ve iktisadi hayatı hakkında bilgilere ulaşılmıştır. Şahitlerin unvan ve 

lakaplarıda onların sosyal statüsüne ve dönemin kültürüne dair bilgiler sunmaktadır.  

Ele almış olduğumuz defter Sultan Abdülaziz’in saltanatı sırasında gerçekleşen dava 

kayıtları olup bu davalar dönemin şeyhülislamı Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi 

huzurunda görülmüştür.  

 

Şahitliğin bu denli önemli olduğu bir hukuk sisteminde kimlerin şahitlik yapıp 

yapamayacağı, şahitlerin hangi şartlar altında seçildiği, hangi davaya göre kaç şahit 

seçileceği titizlikle ele alınmıştır. Yalancı şahitliğin davaların seyrini nasıl değiştirdiği 

davanın öncesinde ve sonrasında gelen itirafın davaya etkisi ve mezheplere göre 

farklılık gösteren cezalandırma yöntemleri, İslam hukukunun dolayısıyla Osmanlı 

yargısının önemli ve titizlikle ele alınması gereken konularından biri olarak 

görülmüştür.  

 

1872-1873 yılları arasını kapsayan tezkiye mazbata defterinin aslı 

Süleymaniye’deki Meşihat Arşivi’nde bulunmaktadır. Toplam kırk altı varaktan ve 

seksen dokuz dava kaydından oluşan tezkiye mazbata defteri gerek içerisinde ki dava 

konuları gerekse davalarda bulunan görevliler kapsamında ele alınmıştır. Bu davaların 

konu bakımından dağılımlarına bakıldığında en fazla dava konusunun 32 dava kaydı ile 

hürlük davası olduğunu görmekteyiz. Bu hürlük davalarında en fazla Çerkeslerin dikkat 

çektiği belirlenmiştir. Bunun en önemli sebebi ise Kafkasya’nın Rus işgaline uğraması 
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ve işgal sonucunda buralarda yaşayan Çerkeslerin köleleri ve sahip oldukları kültürel 

birikimle birlikte Anadolu’ya göç etmeleridir. Anadolu’ya göç eden Çerkesler kendi 

ülkelerindeki kölelik pratiklerini sığındıkları ve kendilerine kucak açan Osmanlı 

Devleti’nde de devam ettirmek istemişler, ancak yaşanan sorunlar sebebiyle bu konular 

mahkemeye taşınmıştır.  

 

Tezkiye mazbata defterinde hürlük davasından sonra ikinci olarak 26 dava kaydı 

ile alacak-verecek davaları önemli bir yekün teşkil ettiği belirlenmiş ve bunun akabinde 

17 dava kaydı ile miras davalarının, 7 dava kaydı ile vekâlet davalarının, 5 dava kaydı 

ile vakıf davalarının ve bunların yanı sıra birer adet borç ve boşanma davalarının 

defterde yer aldığı belirlenmiştir. 

 

Bu kayıtlar bize huzûr murafalarında hangi davaların görüldüğünü göstermesi 

bakımından önemlidir. Bununla beraber, davaların görülmesi sırasında şahitlerinin adil 

olup olmadıklarına dair bir araştırma olan tezkiye işlemlerinin belirli davalarda değil 

hemen hemen her davada uygulabilir olduğunu göstermiştir. Şeyhülislamın huzurunda 

görülen davaları ele alan ve bu davalar neticesinde şahitler hakkında bir çerçeve çizen 

bu çalışma Osmanlı hukuk sisteminin temyiz aşamasını ve uygulanan prosedürü 

göstermesi bakımından önemli bir örnektir. 
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